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ESSE, SIMUL NON ESSE, ESSE NON POTEST.
(Ser e, ao mesmo tempo não ser, não pode ser)

Primeiro, levaram os judeus,
Mas não falei, por não ser judeu.

Depois, perseguiram os comunistas,
Nada disse então, por não ser comunista.
Em seguida, castigaram os sindicalistas,

Decidi não falar, por não ser sindicalista.
Mais tarde, foi a vez dos católicos,

Também me calei, por ser protestante.
Então, um dia, vieram buscar-me.

Mas, por essa altura, já não restava nenhuma voz,
Que, em meu nome, se fizesse ouvir.

- MARTIN NIEMÖLLER
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Prefácio

O actual artigo 240.º do Código Penal faz punir determinados factos que des-
criminam gravemente pessoas ou grupos de pessoas por causa da sua raça, cor, 
origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de gé-
nero. É o resultado de uma evolução legislativa iniciada com o artigo 189.º da 
inicial redacção do Código de 1982, que punia apenas diversas formas de discri-
minação racial, entre elas o genocídio (n.º 1 do artigo 189.º), entre os crimes con-
tra a humanidade. Antes disso, nenhuma forma de discriminação estava prevista 
na legislação penal portuguesa, embora o crime de genocídio fosse de direito 
penal costumeiro internacional e, como tal, punível nos limites da lei interna, por 
força da Constituição de 1976 (artigo 29.º, n.º 2). O genocídio, juntamente com 
outros crimes de guerra e crimes contra a humanidade, foi injustificadamente re-
tirado do Código Penal e passou a estar previsto no artigo 8.ºda Lei penal relativa 
às violações do direito internacional humanitário, anexa à Lei n.º 31/2004, que 
pretendeu adaptar a legislação penal portuguesa ao Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional. A redacção dos outros crimes do artigo 189.º foi alterada 
pelo artigo 240.º da reforma de 1995, que no entanto manteve a restrição da 
causa da discriminação à raça, à cor ou à origem étnica. A reforma de 1998 alar-
gou a causa da discriminação à origem nacional ou à religião e passou a incluir 
o crime de negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade, como 
forma de discriminação por difamação ou injúria. A reforma de 2007 estendeu a 
causa da discriminação ao sexo ou orientação sexual e acrescentou um crime de 
ameaça como forma de discriminação. A reforma de 2013 acrescentou a identi-
dade de género às causas de discriminação. Há que estudar os antecedentes e as 
causas desta evolução legislativa para compreender e interpretar o actual crime 
de discriminação racial, religiosa ou sexual do artigo 240.º. É assim que o pro-
gressivo alargamento das causas de discriminação abrangidas pelo preceito só se 
entende como consequência do extraordinário desenvolvimento que o princípio 
da igualdade teve nos estados de direito a nível mundial. Esse desenvolvimento 
deve-se às questões postas por movimentos sociais e debates ideológicos, que 



16

joel belchior da silva

não se iniciaram em Portugal, mas em que o nosso país não podia deixar de estar 
envolvido. Por exemplo: a inclusão da “identidade de género” em 2013 entre as 
causas de discriminação que tornam puníveis os actos descritos no artigo 240.º 
visou proteger as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais, conjuntamen-
te designadas pela sigla LGBT, que se identificam sexualmente com padrões de 
atitudes e comportamentos que divergem dos géneros tradicionais masculino 
e feminino. Essa inclusão foi influenciada por uma recomendação de 2010 do 
Conselho de Ministros do Conselho da Europa e por uma resolução de 2011 do 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas há grandes divergências 
na matéria entre os estados membros, tendo nas Nações Unidas tomado posição 
a favor dos direitos LGBT 94 estados, contra 54 que apoiam uma declaração em 
sentido contrário e estando 46 estados sem posição oficial. Mesmo no Conselho 
da Europa muitos estados do leste opõem-se a esses direitos e as históricas con-
denações da homossexualidade no cristianismo e no islão explicam uma forte di-
visão da opinião pública. O direito penal português tomou justificadamente aqui 
uma posição progressista em matéria controversa, sem esperar por uma alteração 
do texto constitucional. Considerações semelhantes se podem fazer acerca da 
incriminação da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade, in-
troduzida na reforma de 1998, em que a ponderação com a liberdade de expressão 
se faz diversamente nos Estados Unidos da América, por exemplo, e em muitos 
países europeus. A interpretação da lei é assim ajudada pela história do direito e 
pelo direito comparado, que ajudam a conceptualizar alternativas e a valorá-las 
criticamente. Essas ajudas são particularmente indispensáveis quando se preten-
de fazer trabalho, não apenas de dogmática jurídica, mas também de crítica ou 
reforma legislativa. Esse trabalho implica regularmente e, de modo exemplar, em 
temas como o crime de discriminação racial, religiosa ou sexual, ultrapassar as 
fronteiras disciplinares. Há que enfrentar a discussão não só no âmbito do direito 
penal, mas também na história do direito, no direito comparado, no direito cons-
titucional, no direito internacional público e no direito das religiões.

É grande mérito da presente dissertação de Joel Belchior da Silva ter assenta-
do as suas conclusões numa investigação interdisciplinar alargada, que é exposta 
com precisão e clareza. Começa por fazer a história da discriminação no direito 
português desde a idade média, com especial atenção para os sucessivos períodos 
da história constitucional e para a história da redacção do artigo 240.º. Estuda a 
seguir como evoluiu a protecção contra a discriminação no direito internacional 
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a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

publico durante o século XX e o início do século XXI. Passa à comparação das 
disposições de direito penal sobre a matéria em direitos que culturalmente estão 
ligados ao nosso e tradicionalmente o influenciam, como são os direitos alemão, 
francês, italiano e espanhol e nos direitos dos países lusófonos. Debruça-se a se-
guir sobre a problemática constitucional da liberdade de expressão em confronto 
com o combate à discriminação e ao discurso do ódio. Só depois desta extensa 
preparação trata da parte nuclear da dissertação, que é a análise dogmática da 
opção legislativa portuguesa. Finalmente estuda a problemática de política le-
gislativa, terminando com algumas propostas de reforma legislativa. O trabalho 
assim feito será ponto de referência obrigatório de estudos futuros sobre o tema.

Lisboa, Fevereiro de 2016

José de Sousa e Brito
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1. Introdução

Na sociedade contemporânea existe uma tendência cada vez mais evidente, 
e da qual não devem existir desvios, para instituir os direitos humanos como a 
base essencial do desenvolvimento social do homem, mediante o reconhecimento 
de valores fundamentais e imprescindíveis a todos os indivíduos, sem exceção, 
onde se eleva a dignidade da pessoa humana a pedra de toque de todos os mais 
elementares direitos humanos.

Para realizar todos os desígnios proporcionados por esta visão, que nos leva a 
um novo entendimento da humanidade, compete ao Estado traçar os meios ade-
quados a garantir a liberdade de todos os cidadãos, cumprindo objetivos que só 
esta entidade consegue realizar. No que se relaciona com o direito penal, cumpre 
ao Estado criar condições capazes de garantir a segurança de todo e qualquer 
cidadão, combater a criminalidade mediante matrizes de prevenção e repressão 
do crime, tal como recuperar todo o indivíduo que decida orientar a sua vida pelo 
delito.

Todos estes desejos serão cumpridos – ou mais facilmente atingidos – se o 
Estado garantir e promover medidas suficientemente capazes de diminuir a cri-
minalidade, nomeadamente através da promoção de melhorias ao nível das con-
dições económicas, sociais e culturais de todos os indivíduos da nossa sociedade, 
bem como através da produção de garantias de integração e inclusão de minorias1 
e de grupos ou franjas minoritárias da população que não se encontram em vivên-
cia comum com a maioria da população.

Será sobre as minorias, mais concretamente sobre um problema relacionado 
com cidadãos categorizados com sendo portadores de traços distintivos minori-
tários na sociedade portuguesa – a discriminação, principalmente a nível racial, 

1 “Portugal não contesta a presença de minorias étnicas, religiosas e linguísticas no seu território e tem vindo 
a desenvolver esforços assinaláveis na promoção da educação intercultural e no combate à discriminação 
racial […] para além de assumir como princípio norteador das políticas de integração de imigrantes o res-
peito pela sua identidade e cultura de origem.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Direito Público e Ciências Sociais 
– O contributo da Antropologia para uma densificação “culturalista” dos direitos fundamentais” in Scientia 
Iuridica – Tomo LX, n.º 326, 2011, p. 355 e 356.

 No entanto, no que se relaciona com a existência de minorias nacionais, a posição assumida é outra: “Como 
observado pelo Governo português no primeiro relatório que apresentou ao Comité Consultivo para a Con-
venção Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais […]: “A República Portuguesa não dispõe de uma 
política para as ‘minorias nacionais’. [Portugal] perfilha historicamente uma concepção cívica de ‘nação’, 
que impede logicamente o reconhecimento de ‘minorias nacionais’ no seu interior. [A] Constituição da 
República Portuguesa não refere, em nenhum dos seus artigos, a existência de minorias, de carácter político 
(‘minorias nacionais’) ou simplesmente social”.” – idem, ibidem, p. 374, nota de rodapé n.º 85.
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 religioso e sexual2 – e a proteção conferida pelo direito penal a tal problemática 
que iremos dissertar no presente trabalho. Mais concretamente, teremos como ob-
jetivo analisar e debater esta problemática em torno do artigo 240.º do Código 
Penal3.

Em múltiplas situações do dia-a-dia raia o preconceito e o estigma face a uma 
minoria, por vezes por motivos bastante torpes e com objetivos pouco nobres4. 
Por vezes apenas existe o intento de se descobrir um bode expiatório suficien-
temente desprotegido e de fácil ataque5, ao qual se pretende atribuir a culpa por 
qualquer circunstância de mal-estar social ou económico. É comum existir o ata-
que a determinados cidadãos por causa das suas singulares características (sejam 
elas raciais, religiosas, sexuais ou outras) quando algo de negativo se abate sobre 
a sociedade, onde a lógica e racionalidade deste ataque e das suas motivações não 
têm qualquer importância. O que realmente importa, nestes casos, será sempre 
conseguir encontrar um alvo e sobre ele irão recair todas as culpas do mal-estar 
verificado. O facto de estarmos perante uma crise financeira bastante grave6 ao 

2 Apesar de a discriminação se poder dirigir a qualquer cidadão, judeus, homossexuais, negros e imigrantes 
são aqueles sobre os quais recaem as mais graves e inadmissíveis discriminações. Vide ALMEIDA, Sara 
Alexandra de Carvalho e, “Os Bastidores dos Crimes de Ódio: Dimensões Sociais e Identitárias”, dispo-
nível no sitio da internet repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/29294/1/TESE.pdf, acessos em 14 
dez 2014.

3 De agora em diante qualquer referência a um ou mais preceitos legais sem menção do diploma a que se 
refere, entende-se que tal referência diz respeito ao Código Penal vigente no Direito Português.

4 “Normalmente, os preconceitos andam a cavalo de um certo tipo de racionalidade – por muito fraca e 
arbitrária que ela possa ser. Na verdade, até as pessoas mais dogmáticas costumam ter as suas razões quais-
quer que elas sejam (possivelmente muito toscas), que possam servir de fundamento para os seus dogmas 
(pertencem a este domínio os preconceitos racistas, sexistas, de classe ou de casta, entre outras espécies de 
intolerâncias que nos aparecem assentes em raciocínios grosseiros). O mais das vezes, a “não-razão” não é 
uma prática que se vê apoiada em raciocínios muito primitivos e deficientes.” – SEN, Amartya, a ideia de 
justiça, tradução Nuno Castello-Branco Bastos, Almedina, 2010, p. 23.

5 Damos total cobertura às palavras de ALBERTO MARTINS quando refere que não só em Portugal, mas 
como em qualquer local, “é fácil identificar o «bode expiatório» das dificuldades o que está mais baixo na 
escala social, o mais frágil, o mais minoritário, o mais vulnerável. É por aí que espreitam os «demónios do 
totalitarismo» de que se vem perdendo a memória.” – MARTINS, Alberto, “O Combate ao Racismo”, in 
Direito à Cidadania, Publicações Dom Quixote, 2000, p. 39.

 É contra esta eventualidade trágica que se deve enveredar esforços, cumprindo o direito penal uma impor-
tante função, de modo a evitar que factos históricos se repitam sob a bandeira de novos velhos valores que 
devem, de todo, ser repudiados.

6 Não somos caso único em constatar que as crises acarretam consequências perigosíssimas ao nível da 
discriminação. Partilhamos da opinião, entre outros, de JOSÉ LEITÃO quando afirma: “Vivemos tempos 
em que os direitos humanos e a proibição da discriminação injustificada estão consagrados na legislação 
nacional, europeia e internacional, mas também não ignoramos que os tempos de crise são uma opor-
tunidade para populismos discriminatórios e racistas. Não podemos, sobretudo, esquecer que mesmo na 
Europa assistimos nos últimos anos não só a atos e manifestações de anti-semitismo, como foi a profanação 



21

a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

ponto de levantar problemas de ordem social e económica – com a particularidade 
de existirem elevados níveis de desemprego, do qual resultam inúmeros proble-
mas sociais7 – pode contribuir para uma viragem de paradigma, indo ao encontro 
de uma viragem civilizacional, deixando de existir uma sociedade tolerante para 
que passe a existir uma sociedade ávida, individualista e preconceituosa8. 

de túmulos no cemitério judaico de Lisboa em setembro de 2007, mas a outros acontecimentos que nos 
obrigam a estar sempre atentos e vigilantes. Recordo-vos apenas os crimes contra a humanidade que foram 
cometidos na exJugoslávia, a querela em torno da nacionalidade dos ciganos após a divisão da exChecos-
lováquia, outros questionamentos da cidadania dos ciganos noutros paises europeus, as ameaças da retirada 
da nacionalidade a imigrantes naturalizados pelo facto de terem sido condenados pela prática de crimes em 
certos países, as campanhas contra os estrangeiros em vários países e a fobia anti-islâmica que atingiu uma 
dimensão demencial nos assassinatos de jovens na Noruega que a tomaram como pretexto. Nenhum país 
está a salvo de que indivíduos e minorias racistas procurem promover a discriminação e cometam crimes 
racistas.” – LEITÃO, José, “Aristides de Sousa Mendes e o Direito a ter Direitos” in As Conferências do 
Centro de Estudos Judiciários – Evocação do Holocausto, Centro de Estudos Judiciários, 2013, p. 17 e 18.

 Com o mesmo entendimento encontramos ANTÓNIO PEDRO DORES, o qual afirma que “com os anos e 
a crise, a xenofobia e o racismo tornou-se um problema, no sistema criminal europeu […] e na política.” – 
DORES, António Pedro, “A actualização do direito reclama conhecimentos sobre a sua utilização histórica 
recente Direito e direitos humanos”, p. 68, disponível no sitio da internet http://hottopos.com/notand41/63-
78Dores2.pdf, acessos em 12 out 2015.

7 Como afirma DAVID BEETHAM, uma “consequência política do desemprego, da pobreza e da miséria 
efetivos é que eles representam um campo fértil para a intolerância e deixam o eleitorado vulnerável à 
mobilização de líderes ou partidos populistas que transferem o ódio pela insegurança econômica para as 
minorias visíveis e até para a própria existência de diversidade étnica, racial, religiosa ou linguística.” 
– BEETHAM, David, “Democracia e Direitos Humanos: Direitos civis, políticos, económicos, sociais e 
culturais” in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. Janusz Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições 
UNESCO Brasil, 2003, p. 119.

 Esta é apenas uma das consequências do desemprego e das crises económicas e financeiras o que, por si só, 
deve ser um problema a ter em atenção, sob pena de se poder generalizar a propagação de comportamentos 
discriminatórios. Assim, como nos indicam LOUIS-EDMOND PETTIT e PATRICE MEYER-BISCH, “a 
violação do direito a um padrão de vida razoável provoca a violação de todos os outros direitos humanos, 
uma vez que a observância deles se torna material e estruturalmente impossível. A pobreza agrava a dis-
criminação, […]” – PETTIT, Louis-Edmond e MEYER-BISCH, Patrice, “Direitos Humanos e Pobreza 
Extrema” in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. Janusz Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições 
UNESCO Brasil, 2003, p. 210.

8 Em 1999 um inquérito promovido pela Comissão Europeia veio estipular os índices percentuais referentes 
a indivíduos que se consideram racistas – cerca de um terço dos europeus, chegando, em alguns Estados-
Membros, a ser metade dos seus residentes – os quais, devido ao seu elevado valor percentual, demonstram 
que o pensamento racista ainda não desapareceu do seio das sociedades europeias. Se em 1999 os resulta-
dos eram estes, nos dias de hoje, em plena crise financeira, os valores poderão ser bem superiores e muito 
mais preocupantes. Sobre os dados apresentados veja-se o Parecer do Comité das Regiões sobre o «Plano 
contra o Racismo» (1999/C 198/10).

 Também no Projecto de Relatório do Parlamento Europeu Sobre a Proposta de Directiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou cren-
ça, deficiência, idade ou orientação sexual (COM(2008)0426-C6-0291/2008 – 2008/0140 (CNS)) refere 
que “15% dos cidadãos europeus afirmam ter sido discriminados no ano passado”.

 Por outro lado, conforme consta no Relatório COM(2014)2 – Relatório da Comissão ao Parlamento Eu-
ropeu e ao Conselho: Relatório conjunto sobre a aplicação da Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de 
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São estes os motivos que nos levam a crer que o problema da discriminação e 
a sua tutela penal são um tema que merece toda a atenção9. Importa verificar até 
que ponto o direito penal está preparado para fazer face a situações de campanhas 
demagógicas contra esses cidadãos, contra o ataque aos seus mais elementares 
direitos, bem como prevenir que aqueles que pertencem a uma maioria decidam 
atacar uma minoria de cidadãos com igual dignidade e iguais direitos e deveres, 
por não os respeitarem, não os compreenderem ou não os desejarem por perto ao 
ponto de se criar uma aversão e ódio pela diferença.

Assim, ao mesmo tempo que abstratamente parece existir um clima de recuos 
face à discriminação, pretendemos verificar se o direito penal vigente está ao dis-
por do combate à discriminação quando – em última instância, porque o direito 
penal deve ser sempre a ultima ratio – estamos perante discriminações que colo-
cam em causa valores fundamentais da nossa sociedade, ao ponto do bem-estar e 
a igualdade de todos os cidadãos não serem assegurados.

Mesmo perante a existência de inúmeras declarações, tratados e resoluções 
internacionais, de cimeiras internacionais, observatórios criados para combater a 
discriminação e não obstante o empenho de um conjunto alargado de organismos 
e entidades ativistas dos direitos humanos10, continuam a vingar determinadas 

junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem 
racial ou étnica («Diretiva relativa à igualdade racial») e da Diretiva 2000/78/CE, de 27 de novembro de 
2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional 
(«Diretiva relativa à igualdade no emprego») – apenas 25% dos inquiridos num estudo elaborado em 2010 
afirmou conhecer a legislação anti-discriminação em vigor. No mesmo Relatório é referido que “só uma 
pequena parte dos casos de discriminação são objecto de denúnica, tanto no que respeita à apresentação da 
queixa inicial, […] como no que se refere a ações judiciais”. O desconhecimento, por parte da generalidade 
dos cidadãos, da legislação anti-discriminação existente, bem como a diminuta apreciação dos casos de 
discriminação junto das autoridades competentes são indicadores preocupantes no que se relaciona com o 
desenvolvimento de comportamentos não discriminatórios.

9 Porque “as proibições jurídicas (ou mesmo morais) de discriminação são normalmente baseadas na verifi-
cação dessas práticas e discursos, quando por uma qualquer razão perdem legitimidade social ou política 
e se tornam inaceitáveis” – BELEZA, Teresa Pizarro, Direito das Mulheres e da Igualdade Social, dispo-
nível no sítio da internet www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/tpb_MA_5380.doc, acessos em 25 mai 2014 
–, importa atender como os diversos ramos do Direito se ocupam destas matérias. No presente trabalho, a 
atenção será centrada no direito penal e na sua intervenção junto de práticas discriminatórias.

10 De futuro poderá aparecer a expressão direitos do homem, em vez da expressão direitos humanos, sendo 
certo que ambas são utilizadas com o mesmo sentido. Apesar da nossa preferência recair sobre a utilização 
da expressão direitos humanos – como acontece com outros autores, vide, entre outros, MENDES, Vitor 
M., “Breve introdução aos direitos humanos”, Direitos Humanos: declarações e convenções internacionais, 
Vislis, 2002, p. 9 –, reconhecemos a posição de JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO ao dar preferência à 
expressão direitos do homem. Considera o Autor que a designação direitos do homem, “além da base cons-
titucional”, é “preferível à expressão, de significado equivalente e mais arreigada na terminologia anglo-
saxónica, «direitos humanos».” – ALEXANDRINO, José de Melo, Direitos Fundamentais – Introdução 
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práticas discriminatórias, quer revistam um carácter racial, religioso ou sexual. 
Importa assim analisar se o direito penal cumpre a sua função, de forma a realizar 
o seu papel na defesa dos valores existentes na ordem jurídica interna, bem como 
na ordem jurídica internacional.

Mesmo perante a ciência, a qual nega a existência de raças, bem como nega 
a existência de hierarquias raciais e indica-nos que existe uma unidade humana11, 
mesmo perante o despertar da consciência humana para o respeito de todas as 
religiões e credos, bem como perante a afirmação da necessidade de respeitar as 
opções no plano sexual que cada indivíduo escolhe para si, continuam a surgir 
casos de discriminação. Casos esses que pela sua gravidade colocam em causa 
aqueles mesmos valores que são considerados fundamentais numa sociedade de-
mocrática.

Assim, perante os atos de discriminação, que nada mais são do que atos de 
violência individual, social e cultural, dos quais resulta a humilhação, o ódio e o 

Geral, Principia, 2007, p. 33.
11 “A descodificação do Genoma Humano veio apenas confirmar o que já se sabia – que o conceito de raça, há 

muito carente de objecto real, é absolutamente desprovido de sentido; uma construção social entre outras, 
um produto ideológico, mais nada.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial e o seu 
lugar entre os Crimes Contra a Humanidade”, in Estudos em Comemoração do 10.º Aniversário da Licen-
ciatura em Direito da Universidade do Minho, coord. António Cândido de Oliveira, Almedina, 2004, p. 783 
e 784.

 Deste modo, “as doutrinas de superioridade racial são cientificamente falsas, moralmente condenáveis, 
socialmente injustas e perigosas e não existe justificação para a discriminação racial, na teoria ou na prá-
tica, em lugar algum. Hoje, quem assegura que a espécie humana não comporta sub-espécies é a ciência.” 
– BALICO, Vladimir, “A Discriminação Racial e a Efetividade dos Direitos Fundamentais”, in Tratado 
Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, Almedina, 2009, p. 297.

 Vide a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotada pela Conferência 
Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) na sua 29.ª 
sessão, a 11 de Novembro de 1997, na qual consta no seu preâmbulo, em referência à Convenção sobre 
a Diversidade Biológica, que o “reconhecimento da diversidade genética da Humanidade não pode dar 
origem a qualquer interpretação de natureza social ou política que possa por em causa a dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e os seus direitos iguais e inalienáveis”. São motivos desta ordem 
que justificam o disposto no artigo 6.º da referida Declaração, no qual se refere que “nenhuma pessoa será 
sujeita a discriminação com base nas características genéticas, que tenha como objectivo ou como efeito 
atentar contra os direitos humanos, as liberdades fundamentais e a dignidade humana”.

 Também na Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais (infra p. 116) se afirma que a espécie hu-
mana é comum a todos os homens, os quais nascem iguais em dignidade e em direitos, devendo respeitar-se 
todas as suas diferenças, as quais não podem ser motivo para discriminar ou criar situações preconceituo-
sas, nem são motivo de justificação a teorias de superioridades raciais.

 Porém, como afirma MARIA PAULA MORAIS, “ao nível das mentalidades, as diferenças, entre raças, 
com especial evidência na cor da pele, ainda persiste, do ponto de vista psicológico e cultural, como dado 
adquirido.” – MORAIS, Maria Paula “Internet e Racismo: O Caso Português” in Seminário Internacional 
Lisboa-Portugal, Culturas e Segurança: Racismo, Imigração, Jovens em grupo, Inspecção-Geral da Admi-
nistração Interna, 2002, p. 140
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desrespeito pela igual dignidade de todo e qualquer ser humano, deve o direito 
atuar no sentido de abolir todas as formas de discriminação racial, religiosa e 
sexual. É este o nosso propósito, onde assentamos um especial foco no ramo do 
direito penal. A disposição penal específica relativa à discriminação racial, reli-
giosa ou sexual será, deste modo, o tema central do nosso trabalho.

Desta forma, após o estudo histórico dos mais marcantes acontecimentos 
discriminatórios e períodos históricos onde a discriminação era admissível, bem 
como aceite socialmente, será abordado o momento a partir do qual passaram 
a existir preocupações sociais relacionadas com o fenómeno da discriminação, 
ocupando o direito penal um importante espaço na prevenção e repressão de de-
terminadas práticas discriminatórias, no seguimento de imposições constantes 
em tratados internacionais.

Além, dos inúmeros tratados internacionais, com evidente destaque nesta 
matéria para a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação Racial, as diretrizes provenientes da União Europeia são 
fundamento e motivo para que os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros 
contenham normas anti discriminação, razão pela qual serão estudadas as opções 
legislativas tomadas por alguns dos países da União Europeia. 

Por outro lado, entre os países lusófonos existem grandes laços de proximida-
de, motivo pelo qual também serão referidas as normas penais anti discriminação 
existentes nestes ordenamentos jurídicos.

Com base no estudo histórico nacional e internacional relativo ao combate à 
discriminação, conjuntamente com o direito comparado e com a política legisla-
tiva levada a cabo pelo legislador ordinário português, encontrar-se-ão definidos 
os pontos fundamentais para que se proceda a uma análise detalhada do artigo 
240.º. Análise essa que vai recair no estudo da dogmática penal impregnada neste 
tipo de ilícito. Após esse estudo e mediante a apreciação de algumas decisões dos 
tribunais portugueses, que nos poderão abrir a porta da compreensão quanto ao 
real alcance do artigo 240.º, existirão as condições necessárias para apresentar o 
nosso ponto de vista e a necessária crítica à norma penal portuguesa anti discri-
minação, com o objetivo de se poder contribuir para uma melhor solução12, caso 

12 DIOGO LEITE DE CAMPOS afirma: “não ignoro que o legislador deve estar sempre atento à realidade 
económica, social, etc. Tenho escrito que o legislador deve ser (o seu próprio) jurista, economista, sociólo-
go, filósofo, etc.” – CAMPOS, Diogo Leite de, “O Cidadão-Absoluto e o Estado, o Direito e a Democra-
cia”, p. 18, disponível no sítio da internet http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/LCampos93.pdf, acessos 
em 30 abr 2014.
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se verifique que a actual norma penal anti discriminação não cumpre a sua função 
ou caso se verifique que essa função só é cumprida de modo parcial.

No entanto, este labor não será executado de ânimo leve. Os problemas rela-
cionados com a discriminação colocam em confronto direitos fundamentais. De 
um lado estão inúmeros valores inerentes a todo o ser humano que podem ser 
colocados em risco com a discriminação. Do lado daquele que discrimina poderá 
estar em causa o seu direito à liberdade de expressão, caso a discriminação seja 
entendida como abrangida por este direito fundamental. Deste modo, é necessário 
traçar um balanço entre o confronto dos direitos fundamentais em causa, nunca 
perdendo de vista que a melhor solução será sempre aquela que interfira o míni-
mo possível em cada uma das partes em confronto.

Porque “o homem é sagrado para o homem”13 e por isso mesmo deve ser res-
peitado na sua plenitude, o nosso propósito encontra-se amarrado na expectativa 
de encontrar as melhores soluções jurídico-penais para colocar termo aos focos 
de discriminação. 

Por vezes, para fazer germinar a semente do ódio, para soltar os fantasmas do 
medo, do receio, e da desconfiança, bem como o preconceito existente em muitos 
de nós e que se encontra reprimido por diversos motivos, basta deixar que certos 
comportamentos sejam admissíveis no seio da sociedade. Importa, portanto, ter 
instrumentos jurídicos, nomeadamente ao nível do direito penal, suficientemente 
aptos a combater práticas discriminatórias que se possam revelar demasiado no-
civas para a sociedade.

Deste modo e muito sucintamente, as nossas preocupações e os nossos objeti-
vos estão intimamente relacionados com a necessidade de aferir se a norma penal 
anti discriminação se encontra apta a prevenir situações de futuro, ligadas a casos 
de discriminação, caso essa necessidade se chegue a efetivar.

 Seguimos de perto estas premissas e consideramos essencial verificar à luz de todas as condicionantes 
sociais, económicas, entre outras, se o artigo 240.º se encontra em condições de cumprir a sua nobre tarefa 
de repressão de fenómenos discriminatórios e da sua punição.

13 MARIA DIAS GARCIA citando Séneca, filósofo grego – GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, 
“A Constituição e a Construção da Democracia”, in Perspectivas Constitucionais: nos 20 anos da Constitui-
ção de 1976, org. Jorge Miranda, Coimbra Editora, Vol. 2, 1996-1998, p. 570.
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CAPÍTULO I - PARTE HISTÓRICA 
EVOLUÇÃO NACIONAL

2. Portugal e a discriminação – resenha histórico-legislativa

Só muito recentemente passou o direito penal a assumir a importância e a 
necessidade de prever factos suscetíveis de punição por constituírem discrimina-
ções não admissíveis na ordem jurídica vigente. Todavia, a discriminação não é 
uma matéria nova.

A discriminação apenas pode ser considerada como disciplina jurídica recen-
te no que se relaciona com as ciências criminais, visto que só em 1982 se iniciou, 
ao nível do direito penal, a proteção de determinados bens jurídicos suscetíveis 
de serem postos em causa mediante práticas discriminatórias (infra p. 77). O 
primitivo jus puniendi estatal era, desde logo, discriminatório, contendo discrimi-
nações intoleráveis na atual sociedade. Tal situação – de não existir uma norma 
penal anti discriminação, bem como de ser o próprio direito penal uma fonte de 
discriminação – leva-nos à procura das primitivas formas de discriminação ocor-
ridas em Portugal, com o propósito de descobrir qual a regulação jurídica existen-
te para os casos de discriminação de maior relevo histórico-social. Importa referir 
que o pretendido com esta análise histórica será sempre verificar a tutela atribuída 
pelo direito penal às práticas discriminatórias. Por se encontrar no exterior do 
objeto do nosso trabalho, o alcance dos outros ramos do direito não serão tidos 
em consideração, exceto quando intimamente ligados ao ramo do direito penal e 
ao tema em análise. O fundamental será sempre dar destaque às práticas de dis-
criminação mais gritantes, bem como qual a postura assumida pelo direito penal.

Partindo desta premissa e analisando o primeiro século da independência de 
Portugal verifica-se logo a existência de práticas discriminatórias. Os indivíduos 
da época não tinham todos a mesma dignidade social. Neste período histórico 
era possível encontrar indivíduos que poderiam ser cléricos, nobres, homens li-
vres, homens semilivres, escravos – os quais até ao século X eram designados 
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por servos –, mouros e judeus14. Na maior parte das vezes o indivíduo escravo 
– expoente máximo da discriminação por não se reconhecer a esse indivíduo 
qualquer direito, despejando tal ser de personalidade jurídica – pertencia a um 
povo diferente daquele que escravizava, o qual na maior parte das vezes era feito 
prisioneiro após uma campanha de guerra, tornando-se escravo logo que o seu 
território fosse conquistado15.

Porém, por vezes, era impossível o aprisionamento de todos os muçulmanos 
– os povoadores do território conquistado por D. Afonso Henriques – ou tal prá-
tica poderia ser inconveniente pela necessidade de não suprimir em determinadas 
zonas a população laboriosa16, sendo necessária a manutenção da população até 
então existente e que ocupava determinadas regiões ou locais. 

Assim se compreende que desde a fundação de Portugal a convivência com 
diferentes povos é uma realidade. Este processo de conquista, manutenção e pro-
teção do território tomado obrigava os novos povoadores a conviver com po-
vos diferentes. Saber conviver com outros povos trás consigo alguns problemas 
sociais originando, consequentemente, práticas de discriminação que na época 
eram socialmente aceitáveis, senão mesmo necessárias face ao desenvolvimento 
social, económico e intelectual até então existente. Podemos assim afirmar que a 
discriminação sempre existiu, a qual era aceite comunitariamente e dirigida em 
especial contra os judeus e os mouros, sendo certo que os motivos que originam 
esta discriminação são bastante variados. 

Por considerarmos, à luz dos valores da sociedade contemporânea, as prá-
ticas dirigidas contra os mouros e judeus como discriminatórias17 e por serem 
estes dois povos minorias18 após a conquista e independência de Portugal, iremos 

14 Sobre uma definição de cada uma das classes indicadas vide CAETANO, Marcello, História do Direito 
Português [1140-1495], 3.ª Edição, Verbo, 1992, p. 180 e ss.

15 De facto, a discriminação “surge, na antiguidade com regimes esclavagistas e presos de guerra” – SZKLA-
ROWSKY, Leon Frejda, “Crimes de Racismo – Crimes resultantes de discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” in Brasilia, a34, n.º 135, 1997, p. 20.

16 Cfr. CAETANO, Marcello, História do Direito…, p. 193.
17 Prova disso é o facto de “a vida humana te[r] valor (absoluto e igual) independentemente da sua perfeição 

biológica ou utilidade social. O que está por detrás da afirmação da igualdade dos homens é o reconheci-
mento de que na vida de qualquer deles se revela a essência do homem ou a natureza humana e de que a 
protecção de uma vida particular representa a protecção do «homem» ou da «natureza humana».” – PEREI-
RA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in O Direito, ano 120.º, 1988, p. 116.

18 Não podemos esquecer que o termo minoria pode ser empregue em diversos sentidos, com implicações 
específicas para cada um deles. No que diz respeito ao presente trabalho, a palavra minoria é usada para 
representar as minorias étnicas, religiosas, culturais, raciais ou outras. Assim, ao se referir o termo minoria 
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 dedicar as próximas linhas a estas duas comunidades, analisando alguns dos fac-
tos mais marcantes.

Os mouros, povo com o qual houve uma convivência de 5 séculos após a re-
conquista, chegaram a conviver com alguma tranquilidade com o povo conquis-
tador. Inicialmente eram vistos como adversários religiosos e aqueles que não 
foram feitos escravos conseguiram ser aceites pela comunidade, muito devido 
aos subsídios pagos à Coroa. A discriminação torna-se mais visível devido ao 
facto desde povo apenas viver em bairros próprios situados fora das muralhas19, 
os quais se encontravam sob a direção do alcaide. A convivência com este povo 
era marcada por inúmeros condicionalismos advindos da repugnância existente e 
dirigida a tal minoria étnica.

Apesar destas formas de discriminação, os mouros beneficiavam de algumas 
medidas régias20 as quais terminaram, na sua globalidade, após a conquista do 
Algarve no reinado de D. Afonso III.

estamos a falar de “um conjunto organizado e delimitado pela raça, cultura, língua, religião, objectivos 
e interesses estabelecidos que se não podem impor ao todo colectivo onde se inserem, pois têm, aí, uma 
posição subalterna de «minoria». Neste sentido falar-se-á na M. negra ou na M. porto-riquenha nos E.U.A., 
na M. chinesa na Indonésia, nas minorias ciganas, judaica, etc., noutras sociedades.” – MACEDO, Jorge 
Borges de, “Minoria”, in Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. IV, Verbo, 1997, p. 318.

 Outras definições podem ser apontadas. ALESSANDRO PIZZORUSSO refere-se às minorias como um 
“conjunto de indivíduos que, no âmbito de uma determinada sociedade, constitui um grupo social distinto 
daquele que nela exercer um papel dominante e, de alguma forma, contraposto a tal grupo”. CAPOTORTI 
fala num “grupo menos numeroso do que a restante população de um determinado Estado, cujos membros, 
sendo nacionais desse Estado, têm características étnicas, religiosas ou linguísticas diferentes da maioria da 
população, e que visam salvaguardar a sua cultura, tradições, religião ou língua.” – ANA LUÍSA PINTO 
e MARIANA CANOTILHO cintando Alessandro Pizzorusso e Caporti, – PINTO, Ana Luísa e CANOTI-
LHO, Mariana, “O Tratamento dos Estrangeiros e das Minorias na Jurisprudência Constitucional Portugue-
sa”, in Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, Coimbra Editora, Vol. II, 
2005, p. 232 e 233.

 Importa aqui, igualmente, referir a posição de PATRÍCIA JERÓNIMO, a qual apesar de referir que não 
existe uma “definição consensual sobre o que sejam minorias e sobre quais os critérios a utilizar para a 
identificação dos seus membros”, afirma que “na acepção em que o termo é usado pelos instrumentos in-
ternacionais de direitos humanos que incidem sobre a tutela dos direitos das minorias, minorias são grupos 
sociais integrados na população de um Estado, mas distintos da maioria da população desse Estado pelos 
seus traços étnicos, culturais, religiosos e/ou linguísticos.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Minorias”, in Enciclo-
pédia da Constituição Portuguesa, Coord. Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Quid Juris, 
2013, p. 247.

19 Sobre a comunidade judaica e as judiarias e sobre a comunidade muçulmana e as mourarias vide ALBU-
QUERQUE, Ruy de e ALBUQUERQUE, Martim de, História do Direito Português, Vol. I, 7.ª Edição, 
Lisboa, 1992, p. 500 e ss. Também ANTÓNIO LEITE faz referência às judiarias e ao facto de tal divisão 
se dever a problemas de razão económica e social, mais do que “por motivos religiosos, ainda que muitas 
vezes estes fossem invocados.” – LEITE, António, “A Religião no Direito Constitucional Português”, in 
Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol., Livraria Petrony, 1978, p. 269, 278 e ss.

20 Cfr. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal [1080-1415], Vol. I, 4.ª Edição, Verbo, 1990, p. 192 
e 193.
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Também os judeus21 tiveram períodos de maior dificuldade de convivência 
com os Cristãos. Este período foi mais evidente no reinado de D. Afonso II22. 
Porém, em pleno reinado de D. Sancho II, este povo beneficiou de medidas régias 
que levaram a que fossem mais invejados pelos cristãos23, o que leva a que o ódio 
e sentimentos de repulsa nunca tenham tendência a se perder.

Pelo contrário, o ódio a esta minoria só teria tendencia a aumentar, ao ponto 
de se colocar em causa as condições mínimas para que fosse possível existir uma 
convivência pacífica.

Assim se verifica que estes dois povos – judeus e mouros – durante os pri-
meiros séculos da formação de Portugal foram discriminados e confinados à sua 
condição de povos conquistados com os quais existia a necessidade de conviver 
devido às suas capacidades e devido aos seus préstimos, o que só por si era insu-
ficiente para que a discriminação não existisse. A situação dos mouros não era tão 
favorável comparativamente com a dos judeus24, no entanto, a prática de agricul-
tura e a boa fama que tinham enquanto hortelãos e oleiros, bem como as dízimas 
pagas por aqueles que possuíam terras outrora pertencentes a Cristãos são alguns 
dos fatores decisivos para a convivência entre cristãos e mouros25.

Já os judeus viam os seus laços de dependência existentes para com os cris-
tãos serem estimulados devido às suas singulares características e apetências para 
a medicina, para os artifícios e para a banca26.

Apesar desta natural e necessária convivência entre cristãos, por um lado, e 

21 A reputação dos judeus enquanto especuladores financeiros e a sua capacidade para enriquecerem sem que 
para isso necessitassem de exercer atividades produtivas levou a que se gerasse um antagonismo, inveja 
e ódio contra este povo, apesar do seu preponderante papel na sociedade portuguesa medieval. Sobre isto 
vide MATTOSO, José e SOUSA, Armindo, História de Portugal, A Monarquia Feudal [1096-1480], Coord. 
José Mattoso 2.º Vol., Editorial Estampa, 1993, p. 215 e 216 e SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de 
Portugal…, Vol. I, p. 194.

22 Sobre a legislação elaborada por este Rei relativa aos mouros e aos judeus vide CAETANO, Marcello, 
História do Direito…, p. 195.

23 Cfr. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 194.
24  Apesar disso, existiram tentativas de criar uma situação mais igual, como disso é exemplo o caso de D. 

João I chegar a estender algumas normas dos judeus aos mouros – cfr. CAETANO, Marcello, História do 
Direito…, p. 510.

25  Cfr. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 343.
26 Cfr. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 341. Pode ainda acrescentar-se que 

os Judeus eram os únicos que exerciam medicina e emprestavam dinheiro ao monarca. Porém, a prática 
de negócios usurários com o resto da população era mal encarada por estes, existindo mesmo queixas na 
Corte sobre estas práticas, como aconteceu no Reinado de D. Afonso IV, em 1331 – SERRÃO, Joaquim 
Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 342.
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mouros e judeus, por outro, estes dois povos viviam “encurralados no recinto 
das suas comunas, bairros especiais, em que lhes era forçoso recolher ao cair 
da noite”27, como acima referimos. A vida fora dos seus arruamentos apenas era 
permitida a quem possuísse uma carta de privilégio28.

Por ser tão natural quanto necessária a discriminação existente neste período 
histórico, é de todo evidente que em matéria penal não se verifique a existência 
de preceitos favoráveis a colocar fim a tais práticas discriminatórias, entre outras 
igualmente existentes.

2.1. O Período das Ordenações

2.1.1. As Ordenações Afonsinas

As Ordenações Afonsinas não se caracterizam por ser um instrumento de ru-
tura com o direito vigente até à data da sua elaboração29, pelo que a postura do 

27 SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 341. Este distanciamento era mesmo ne-
cessário em virtude da população considerar um escândalo e um nojo a mistura entre cristãos com judeus 
e mouros. Esta postura sempre foi evidente desde o começo até ao término do contacto entre os cristãos 
com estas minorias étnicas, encontrando-se retratada nalguns documentos. A título de exemplo poderemos 
referir as Cortes de Elvas de 1361 (art. 40.º), no reinado de D. Pedro – in ALBUQUERQUE, Ruy de, e 
ALBUQUERQUE, Martim de, História do Direito Português – Elementos Auxiliares, I Vol., Lisboa, 1992, 
p. 652. Nos tempos presentes, dizer que a mistura de pequenas etnias com uma população é um escândalo 
e um nojo não é admissível, tendo em consideração os princípios basilares da república, dos quais se falará 
mais adiante (infra p. 56).

28 D. João I com Leis de 1400 a 1403 não permitia o uso de armas por parte dos judeus bem como impediu 
que estes vivessem fora dos seus bairros. Já os mouros “não deveriam fazer o apelo à oração do alto das 
suas mesquitas” – SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. I, p. 344.

29 Cfr. COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito Português, 2.ª Edição, Almedina, 1992, p. 271 e 
272. Estas ordenações são uma compilação das anteriores fontes normativas, não apresentando inovações 
significativas face a essas fontes normativas existentes na época. Assim se compreende que uma das maio-
res importâncias das Ordenações Afonsinas reside no facto de se conseguir, essencialmente, sistematizar e 
actualizar o direito vigente.

 No mesmo sentido encontramos NUNO ESPINOSA GOMES DA SILVA, ao referir que “substancialmente, 
as Ordenações Afonsinas constituem uma compilação, actualizada e sistematizada, das várias fontes de 
direito que tinham aplicação em Portugal. Assim, em grande parte são elas formadas por leis anteriores, res-
postas a capítulos apresentados em cortes, concórdias e concordatas, costumes, normas das Siete Partidas 
e disposições dos direitos romano e canónico” – SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da, História do Direito 
Português – Fontes de Direito, Fundação Calouste Gulbenkian, 2.ª Edição, 1991, p. 248.

 Como refere ORLANDO GUEDES DA COSTA, “a abundante legislação produzida pelos reis de Portugal, 
sobretudo a partir de D. Afonso III, enfermava de falta de sistematização e os vários diplomas legais apenas 
podiam agrupar-se por critérios cronológicos, não obstante a grande importância de alguns que derrogavam 
muitos instituídos do direito romano ou canónico, o que determinou D. João I, perante as reclamações 
apresentadas em Cortes, a incumbir o corregedor da Corte João Mendes de compilar sistematicamente o 
direito português, tarefa continuada depois pelo Dr. Rui Fernandes, por incumbência de D. Duarte, e por ele 
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direito penal perante casos discriminatórios, que à luz dos valores da sociedade 
contemporânea são considerados como inadmissíveis30, em nada de substancial se 
alterou.

Daqui se compreende que os problemas existentes entre cristãos e os mouros 
e entre aqueles e os judeus se tenham mantido, existindo uma arrumação especí-
fica no Livro II para o Estatuto dos Judeus e dos Mouros31. A referência dada aos 
mouros e judeus é variada32 abrangendo as diversas especificidades da convivên-
cia entre a população e estes dois povos.

completada ainda na primeira metade do século XV sob a denominação Ordenações Afonsinas, derivada do 
nome do reu D. Afonso V, embora ultimada na regência do Infante D. Pedro. Trata-se de uma compilação 
sistematizada não só do direito português mas também do direito subsidiário que, em matéria temporal, era 
o direito romano e, nas restantes matérias, era o direito canónico.” – COSTA, Orlando Guedes da, Direito 
Profissional do Advogado – Noções Elementares, 7.ª Edição, Almedina, 2010, p. 26 e 27.

30 Como exemplo inicial podemos apontar: “puniam-se factos absurdos e delitos puramente religiosos (por exem-
plo benzer os cães e os bichos, a heresia, etc.)” e as “penas era desiguais, consoante a classe dos réus […] e 
eram transmissíveis também.” – CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Vol. I, Almedina, 1971, I, p. 104.

31 Cfr. COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito Português, p. 274. NUNO ESPINOSA GOMAS 
DA SILVA fala em “legislação especial de judeus e mouros” – SILVA, Nuno J. Espinosa Gomes da, História 
do Direito Português…, p. 247 e 248.

32 Colocamos aqui o elenco dos principais títulos do Livro II dirigidos aos Judeus e aos Mouros:Título LXVI: 
Que o Judeo nom tenha mancebo Chrisptaõ por soldad, nem a bem fazer; Título LXVII: Que os judeos 
nom entrem em casa das Chrisptaãs, nem as Chrisptaãs em casa dos Judeos; Título LXVIII: Que os Judeos 
nom arrendem Igrejas, nem Moesteiros, nem as rendas delles; Título LXVIIII: Que os Judeos nom sejam 
escusados de pagar Portagem, nem avudos por vizinhos em alguma Villa, ainda que hi morem longamente; 
Título LXX: Que os Judeos nom gouvam do privilegio, e beneficio da Ley da Avoenga; Título LXXI: Que 
os Arrabys das Comunas guardem em seus Julgados os seus direitos, e custumes; Título LXXII: De como 
os Judeos, que se tornaõ Chrisptaõs, ham de dar Carta de quitaçom aas molheres, que ficaõ Judias, passado 
hum anno; Título LXXIII: De como ham de seer feitos os contrautos antre os Chrisptaõs, e os Judeos; 
Título LXXIIII: De como as Comunas dos Judeos ham de pagar o serviço Real; Título LXXV: De como 
os Judeos nom ham de levar armas quando forem a receber Elrey, ou fazer outros jogos; Título LXXVI: 
De como os judeos ham de viver em Judarias apartadamente; Título LXXVII: Que os judeos nom sejam 
presos por dizerem contra elles, que se tornarom Chrisptaaõs em Castella, salvo seendo delles querellado; 
Título LXXVIII: Da forma em que ha de seer feita a doaçom, que ElRey fezer dos beens d’algum Judeo, 
por comprar ouro, ou prata, ou moedas; Título LXXVIIII: De como o Judeo converso aa Fé de Jesus Christo 
deve herdar a seu Padre, e a sua Madre; Título LXXX: Das penas, que averam os Judeos, se forem achados 
fora da Judaria despois do fino da Ooraçom; Título LXXXI: De como o Arraby Moor dos Judeos, e como 
outros Arrabys devem d’husar de suas Jurdiçooens; Título LXXXII: Que os Judeos nom sejam, presos por 
dizerem contra elles, que fizerom moeda falsa, ou comprarom ouro, ou prata, salvo seendo primeiro delles 
querellado; Título LXXXIII: Do Privilegio dado ao Judeo, que se trona Chrisptaaõ; Título LXXXIIII: Que 
o Judeo possa demandar sua divida ao Chrisptaaõ, posto que sejam passados vinte annos, nom embargante 
a Ley antes feita en contrairo; Título LXXXV: Que os Judeos nom sejam Officaaes d’ElRey, nem dos Iffan-
tes, nem de quaeesquer outros Senhores; Título LXXXVI: Que os Judeos tragam sinaaes vermelhos; Título 
LXXXVII: Do Judeo, que rompe a Igreja per mandado d’alguum Chrisptaaõ; Título LXXXVIII: Que nom 
valha testemunho de Chrisptaaõ contra Judeo sem testemunho de Judeu, e o Juiz valha contra elles no que 
se passar perante elle; Título LXXXVIIII: Do que doesta Chrisptaaõ que foi Judeo, que responda sobrello 
perante o Juiz secular; Título LXXXX: Que o Judeo ao Sabado nom seja costrangido responder em Juizo; 
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Mais uma vez focamos estas duas etnias por serem aquelas que mais castiga-
das foram neste período histórico, não existindo qualquer punição por parte do 
Estado contra quem praticasse condutas discriminatórias contra mouros e judeus. 
Aliás, a aversão a estes povos subiu de tom com o passar dos anos33, culminando 
na sua expulsão do Reino e perseguição dos que por cá ficaram.

Título LXXXXI:Do Judeo, que bebe na taverna; Título LXXXXII: Se for contenda antre Chrisptaaõ, e Ju-
deo, a quem perteencerá o conhecimento della; Título LXXXXIII:De como os Tabelliaaens dos Judeos haõ 
de fazer suas Escripturas; Título LXXXXIIII: Que nom façam tornar nenhum Judeo Chrisptaaõ contra sua 
vontade; Título LXXXXV: Do Judeu, que se torna Chrisptaaõ, e despois se torna Judeu; Título LXXXXVI: 
Que nenhum Judeu nom faça contrauto onzaneiro com Chrisptaõ, nem com outro Judeu; Título LXXXX-
VII: Se o Chrisptaaõ fez obligaçom ao Judeu por dinheiro, possa dizer, passados dous annos, que os nom 
recebeo; Título LXXXXVIII: Que as pagas, e entregas feitas pelos Chrisptaaõs, e Judeos, se possam fazer 
sem a presença do Juiz; Título LXXXXVIIII: Da Jurdiçom, que os Mouros antre sy ham, assy no Civel, 
como no Crime; Título C: Se for contenda antre Chrisptaaõ, e Mouro, a quem perteencerá o conhecimento 
dello; Título CI: Que os Alquaides dos Mouros guardem em seus Julgados antre sy os eus direitos, usos, 
e costumes; Título CII: Que os Mouros vivam em Mourarias apartadas dos Chrisptaaõs; Título CIII: Dos 
trajos, que haõ de trazer os Mouros; Título CIIII: De como as portas das Mourarias devem seer çarradas 
ao fino da Trindade; Título CV: Que os Mouros nom entrem em casa de nenhuma molher Chrisptaã, nem 
Chrisptaã em casa de nenhum Mouro; Título CVI: Que os Mouros nom tenham por servidores Chrisptaaõs, 
nem arrendem as dizimas, nem offertas das Igrejas; Título CVII: Que os Mouros nom sejam Officiaaes 
d’ElRey, nem de nenhuum dos Iffantes, nem d’outros quaaesquer Senhores; Título CVIII: Que os Mouros 
nom gouvam dos Privilegios, per que os Chrisptaaõs, como visinhos dos Lugares som izentos de pagarem 
portageens, e outras custumageens; Título CVIIII: Que os Mouros nom gouvam, nem usem do beneficio da 
Ley da Avoengua; Título CX: Do Privilegio dado aos Mouros, que se tornem Chrisptaaõs; Título CXI: Que 
o Chrisptaaõ nom compre herdade de Mouro sem especial authoridade de ElRey; Título CXII: Dos Mouros, 
que som achados de noite fora das Mourarias; Título CXIII: Dos que acham os Mouros cativos, que fogem, 
quanto ham de levar por achadego; Título CXIIII: Dos que conselham, e ajudam, ou encobrem os Mouros 
cativos pera fugirem; Título CXV: Do Mouro, que rompe a Igreja per mandado de algum Chrisptaaõ; Títu-
lo CXVI: De como os Tabelliaaens dos Mouros ham de fazer as Escripturas publicas; Título CXVII: Dos 
Mouros, que nom levem armas quando forem receber ElRey, ou fazer outros Jogos; Título CXVIII: Que os 
Mouros forros nom sejam presos por fugida d’alguns cativos, salvo se primeiramente for delles querellado; 
Título CXVIIII: Que nom façam tornar Mouro Chrisptaaõ contra sua vontade; Título CXX: Que nom mate 
alguum, ou feira o Mouro, nem lhe roube o seu, nem violle suas sepulturas, nem lhes embergue suas festas; 
e Título CXXI: Do Mouro, que se torna Chrisptaaõ, e despois se torna Mouro.

33 Caso paradigmático do agravar das relações entre a população e, neste caso, os judeus foi o acontecimento 
de perseguição durante dois dias, em Lisboa, no ano de 1506, a indivíduos de origem judaica só porque um 
Cristão-novo proferiu afirmações que não foram aceites pela comunidade. Daí resultaram cerca de 1900 
mortes na fogueira, sem consequências para aqueles que praticaram tais actos. Sobre este acontecimento 
vide SARAIVA, José Hermano Saraiva, Diário da História de Portuguesa, Vol. 1, Difusão Cultural Editora, 
1998, p. 193 e SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal [1495-1580], Vol. III, 2.ª Edição, Verbo, 
1980, p. 18.

 Por se tratar de um acontecimento marcante e com puro conteúdo discriminatório, em 2008 foi instalado 
em Lisboa, pela Câmara Municipal de Lisboa, um Memorial às Vítimas da Intolerância, após proposta 
apresentada pela Comunidade Israelita de Lisboa aquando o assinalar dos 500 anos deste massacre, o qual 
foi amplamente aceite pela Igreja Católica. A própria Igreja Católica reconhece que este ato envergonha e 
mancha a memória da Igreja Católica, pelo que demonstram todo o seu profundo desagrado.

 O Membro da Assembleia Municipal de Lisboa, José Leitão, afirmou que “nenhum monumento lhes pode-
ria restituir a vida que lhes foi roubada”, o que não invalida que se esteja perante “um marco histórico na 
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Apesar da referência dada até aqui aos mouros e judeus, não se pressupõe 
que a discriminação se dirija apenas a estes povos ou que tenha por base apenas 
considerações raciais. A discriminação atingia outros níveis, como era o caso de 
discriminações de carácter sexual. Nestas Ordenações, no seu Livro V, designa-
do por liber terribilis, dedicado a matérias penais e processuais penais, estavam 
contemplados crimes de cariz sexual com severas punições, sendo a sodomia34 
aquele que mais horrores causava. Ao contrário do que hoje se verifica, cabia 
ao direito penal incriminar práticas sexuais entre indivíduos do mesmo sexo35, 
em vez de as proteger contra atos discriminatórios como se verifica atualmente. 
O Estado exercia o seu poder punitivo sobre aqueles que tivessem tendências 
sexuais consideradas como inapropriadas, motivo pelo qual se compreende que 
o direito penal não poderia punir aqueles que descriminavam. Era socialmente 
aceite e necessária esta discriminação, a qual se manteve durante largos períodos 
de tempo.

vida da cidade” e, além disso, “fazia todo o sentido recordar, com respeito, todas as vítimas da intolerância 
para exprimirem um compromisso colectivo com a construção de uma sociedade tolerante, amiga dos 
direitos de todos os seres humanos”. Todavia, assinala ainda José Leitão (o qual exerceu o cargo de Alto 
Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas de 1996 a 2002) que “infelizmente, nunca poderiam dar os 
sinais da barbárie como definitivamente extintos”, recordando casos como “a profanação de sepulturas ju-
daicas, ocorrida em 25 de Setembro de 2007, a existência de grupúsculos neonazis, as atitudes de racismo, 
discriminação racial e de xenofobia”, as quais demonstram que a discriminação ainda se encontra presente 
na sociedade portuguesa. Vide Acta n.º 4 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Lisboa, iniciada 
no dia 22 de Abril de 2008, disponível no sítio da internet 1998-2013.am-lisboa.pt/fileadmin/ASSEM-
BLEIA_MUNICIPAL/AML/Actas/Mandato_2005-2009/Acta2008_048.pdf, acessos em 15 dez. 2014.

34 Pelo pecado de sodomia o seu autor seria “queimado e feito pelo fogo em pó, por tal que nunca do seu corpo 
e sepultura possa ser ouvida memória”. Isto porque a sodomia era considerada um pecado “torpe, sujo e 
desonesto” o qual consistia numa “ofensa ao Criador da natureza, que é Deus” – Vide Título XVII, do Livro 
V, das Ordenações Afonsinas.

 Vide, igualmente, BELEZA, Teresa Pizarro e MELO, Helena Pereira de, “Discriminação e contra-discri-
minação em razão da orientação sexual no direito português”, in Revista do Ministério Público, ano 31, n.º 
123, 2010, p. 13.

35 “A sociedade sempre procurou controlar, através dos discursos religioso, moral, científico, jurídico, a vida 
das pessoas no plano sexual. Quando se identificou o “homossexual”, como uma forma de ser na esfera se-
xual, essa personagem foi vista como um desvio à normalidade, por se afastar do modelo considerado e le-
gitimado como o “normal”: o do homem heterossexual (de preferência “branco”, casado e cristão). Assim, 
os homossexuais foram punidos por se desviarem dessa norma sendo assinalados e até excluídos da vida 
social como criminosos. Foram ainda considerados como susceptíveis de um processo de “normalização” 
por serem considerados doentes… e como tal passíveis de cura através de tratamentos gravemente ofensi-
vos da sua integridade física e moral. A mensagem que até quase ao final do século vinte a nossa sociedade 
transmitiu aos portadores de uma orientação sexual “diferente” da considerada normal foi uma mensagem 
de exclusão e de estigmatização.” – BELEZA, Teresa Pizarro e MELO, Helena Pereira de, “Discriminação 
e contra-discriminação em razão…”, in loc. cit., p. 6 e 7.
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2.1.2. As Ordenações Manuelinas

Com as Ordenações Manuelinas não se assiste a uma rutura jurídica profunda 
face às Ordenações Afonsinas36. Como afirma MARIO JÚLIO DE ALMEIDA 
COSTA, as ordenações subsequentes às Afonsinas “a bem dizer, pouco mais fize-
ram do que, em momentos sucessivos, actualizar a colectânea afonsina”37.

No entanto, no que toca aos mouros e judeus, deixam de existir preceitos 
exclusivos para estas etnias em virtude da sua expulsão38. No Livro II, o TITULO 
XLI – Que os Judeus e Mouros sorros se saiam destes Reynos e nom morem, nem 
estem nelles – reproduz a Lei de 5 de Dezembro de 1496 na qual se retratava a 
obrigação de conversão ao catolicismo ou abandono do país até ao final do mês 
de Outubro do ano seguinte39 40. Assim se verifica que no plano religioso, tal 
como no racial, a discriminação e o temor pela diferença eram realidades sociais 
profundamente enraizadas na sociedade, existindo, igualmente, o continuar de 
uma profunda discriminação no plano sexual.

36 “Introduzida em Portugal a tipografia, no último quartel do século XV, sentiu-se a necessidade de se im-
primirem as Ordenações Afonsinas, mas, estando as mesmas já alteradas por legislação posterior ou por 
alteração das circunstâncias como no caso da legislação aplicável aos judeus, expulsos de Portugal em 
1496, D. Manuel I incumbiu Rui Boto, Rui da Grã e João Cotrim de rever aquelas Ordenações, vindo a ser 
publicadas em 1521 as Ordenações Manuelinas. Além do direito romano e do direito canónico, passou a ser 
fonte de direito subsidiário também a communis opinio doctorum – a opinião comum dos doutores – que 
se sobrepunha mesmo às glosas de Acúrcio e aos comentários de Bártolo.” – COSTA, Orlando Guedes da, 
Direito Profissional do Advogado…, p. 28.

37 COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito Português, p. 274.
38 Sobre a expulsão destes povos do Reino vide SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal… Vol. III, 

p. 16 e ss.
39 Cfr. COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito Português, p. 279 e LEITE, António, “A Religião 

no Direito Constitucional Português”, in loc. cit., p. 277. Mesmo perante a expulsão de mouros e judeus 
do território nacional, no Livro V continuavam a existir alguns Títulos destinados a prever algumas even-
tualidades como era o caso do Título XXI com a epígrafe Do Judeu, ou Mouro que dorme com Christaã. E 
Christão que dorme com Moura, ou qualquer outra infiel. A repugnância à diferença era de todo evidente.

40 “Durante séculos, minorias judaicas e muçulmanas de várias dimensões coabitaram mais ou menos pacifi-
camente ao lado de uma população cristã dominante. Os judeus e os muçulmanos podiam praticar a sua fé 
e viver em comunidades autónomas sob protecção régia, desde que pagassem impostos discriminatórios e 
não afrontassem a fé dominante. Este pluralismo religioso só viria a desaparecer […] com a expulsão dos 
judeus no final do século XV e com a conversão forçada dos muçulmanos no inicio do século XVI. […] 
Em Dezembro de 1496, o rei D. Manuel I de Portugal (1495-1521) fez uma proclamação pública obrigando 
todos os habitantes judeus e muçulmanos a sair do reino no prazo de dez meses ou a enfrentar a pena de 
morte e a perda de todos os seus bens. No ano seguinte, apesar das suas garantias e promessas anteriores 
de os transportar para fora do reino, o rei decidiu impedir a partida dos judeus e obrigou a maior parte a 
converter-se ao cristianismo. Os muçulmanos, contudo, foram autorizados a partir por receio de represálias 
contra cristãos em territórios islâmicos.” – SOYER, François, A Perseguição aos Judeus e Muçulmanos de 
Portugal – D. Manuel I e o fim da Tolerância Religiosa (1496-1497), Edições 70, 2013, p. 23 e 24.
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Contudo, não é pelo facto de deixarem de existir mouros e judeus em Por-
tugal que as práticas discriminatórias tendem a diminuir. A tentativa radical de 
tentar resolver o problema da convivência com os mouros e judeus mediante a 
sua expulsão do Reino não é sinónimo de diminuição de práticas discriminató-
rias. Apenas se altera a órbita discriminatória focando-se agora mais ao nível das 
ideias, sendo a Inquisição o expoente máximo dessa perseguição, passando a 
discriminação a ser mais evidente no plano religioso41 do que no plano racial42 43. 

41 As próprias Ordenações Manuelinas contemplam disposições relacionadas com a religião, como é o caso 
do Título XXXIII do Livro V com a epigrafe «Dos que arreneguam, e blasfemam de Deos, e dos seus San-
tos».

42 “É interessante notar que os mouros embora pertencendo à raça semita só tardiamente foram perseguidos 
pela Inquisição, mas de forma diminuta, o que prova bem que a causa dos ataques aos hebreus não era de 
ordem rácia” – S. ALEXANDRE, Judeus, Cristãos-novos e a Inquisição, Prefácio Editora, 2002, p. 41.

43 A tarefa de separar as águas entre discriminação de ordem racial da religiosa nem sempre se atinge com a 
devida precisão. Por vezes existem situações complexas que dificultam essa tarefa, motivo pelo qual trans-
crevemos aqui as palavras de ANA MARIA GUERRA MARTINS: “o problema de saber se a discriminação 
em função da origem racial ou étnica deveria abranger a discriminação em função da religião, ou não, uma 
vez que na vida real estes critérios caminham, frequentemente, a par e passo. Aliás, muitas vezes, é até difí-
cil traçar uma linha clara de distinção entre um e outro critério. Exemplo de escola é a discriminação contra 
os judeus ou contra os muçulmanos. Ou seja, certos grupos são alvo de discriminação não apenas por terem 
uma determinada origem racial ou étnica, mas também por professarem uma determinada religião. Esses 
grupos são pois vítimas de discriminação múltipla.” – MARTINS, Ana Maria Guerra, A Igualdade e a Não 
Discriminação dos Nacionais de Estados Terceiros Legalmente Residentes na União Europeia - Da Origem 
na Integração Económica ao Fundamento na Dignidade do Ser Humano, Almedina, 2010, p. 119 e 120.

 Do mesmo modo encontramos SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG, ao citar CARLOS VELLOSO 
refere que “o racismo é [o] comportamento, hostil, relativamente, a grupos humanos, a pessoas, em razão, 
por exemplo, da cor de sua pele ou de sua religião” – MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso 
do Ódio e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil”, in Estudos de Homenagem ao Prof. 
Doutor Jorge Miranda, Coord. Marcelo Rebelo de Sousa [et al.], Vol. 3, Coimbra Editora, 2012, p. 688.

 Para melhor demonstrar a dura tarefa de separar a discriminação racial da discriminação religiosa pode-
remos focar alguns aspetos relacionados com o islamismo quando se refere que o mesmo “é uma religião 
que conscientemente relata histórias raciais e identidades culturais como doutrina. Trata-se de uma crença 
que associa, ainda que de forma diversa, devoção religiosa e revelação com nacionalismos africanos e 
pan-africanos, os quais, por seu turno, insistem em que a identidade religiosa é simultaneamente geográfica 
e historicamente fundada em fenómenos culturais e raciais.” – SUZANA TAVARES DA SILVA citando 
Kadiatu Kanneh – SILVA, Suzana Tavares da, “Do Fanatismo à Tolerância – Necessidade de um princípio 
básico de pluralismo religioso”, in Direitos Humanos, Estrangeiros, Comunidades Migrantes e Minorias, 
Coord. J. J. Gomes Canotilho, Celta Editora, 2000, p. 70.

 Também HELENA MARIA SOARES VILA NOVA DE M. PACHECO, relata que em determinadas épo-
cas “a religião determinava a raça e vice-versa.” – PACHECO, Helena Maria Soares Vila Noca de M., O 
Direito Fundamental à não Discriminação: a questão do racismo e da xenofobia, Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, 2006, p. 4.

 Poderemos ainda abordar a Conferência Europeia Contra o Racismo, realizada em Estrasburgo, na França, 
em 2000, na qual se refere que se “reconhece que a religião e as convicções podem estar ligadas à origem 
racial e étnicas, pelo que pode ser difícil assegurar uma protecção total contra a discriminação com base na 
raça e na origem étnica sem proibir a discriminação com base na religião e nas convicções.” – Conferência 
Europeia Contra o Racismo, in Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa, PGR – 
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Não compete aqui desenvolver a temática da Inquisição44 – até pela complexida-
de da matéria e impossibilidade de se elaborar um estudo com os necessários de-
talhes –, apenas existindo a necessidade de patentear o porquê da não existência 
de normas penais contra a discriminação. 

É de todo lógico que um país onde houve lugar a expulsões de povos e a 
perseguições contra quem não siga os desígnios impostos por uma maioria, não 
pode ser uma comunidade onde a preocupação contra a discriminação seja de 
todo essencial. Entende-se, por isso, como natural a despreocupação por parte 
do Estado e da sua autoridade detentora do poder régio relativamente a assuntos 
relacionados com a abolição da discriminação.

O mesmo se diga em relação à discriminação sexual, onde o foco discrimi-
natório se acentuou. Nas Ordenações Manuelinas, com vista a colocar um ponto 
final nas incertezas existentes nas anteriores Ordenações quanto a punição de 
mulheres por crimes de cariz sexual, estabelece-se uma pena propositadamente 
dirigida às mulheres45. Assim, o direito penal continua a ser fonte de discrimina-
ção e não o inverso como acontece atualmente.

2.1.3. As Ordenações Filipinas

Este monumento legislativo46 – aquele que mais anos de vigência conheceu, 
sendo integralmente revogado em 1 de Julho de 1867 pelo Código de Seabra47 – 

Gabinete de Documentação e Direito Comparado, 2007, p. 152.
44 Sobre a Inquisição, vide, entre outros, SERRÃO, Joaquim Veríssimo, História de Portugal [1640-1750], 

Vol. V, 2.ª Edição, revista, Verbo, 1982, p. 145 e ss [Inquisição após a reconquista]; AZEVEDO, J. Lúcio, 
História dos Cristãos-Novos Portugueses, Clássica Editora, 3.ª Edição, 1989, p. 469 e ss; BARRACHINA, 
Emilio Ruiz, Bruxas, Reis e Inquisitores, Verso da Kapa, 1.ª Edição, 2006, p. 73 e ss; COELHO, António 
Borges, Inquisição de Évora, 1533-1668, Caminho, 2002; e S. ALEXANDRE, Judeus, Cristãos-Novos…, 
2002.

45 Cfr. BRANDAO, Ana Maria. “Da sodomita à lésbica: o género nas representações do homo-erotismo fe-
minino”, Anál. Social, Lisboa, n. 195, 2010, disponível no sítio da internet http://www.scielo.gpeari.mc-
tes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-25732010000200004&lng=pt&nrm=iso, acessos em 07 
fev 2014.

46 “Após as Ordenações Manuelinas, como já antes delas e, por isso, nelas reunidas, continuaram a publicar-
se leis avulsas que vieram a ser compiladas por Duarte Nunes de Leão e que, sob o nome de Colecção de 
Leis Extravagantes, foram aprovadas por alvará de 1569. Também por esse facto, Filipe I incumbiu Duarte 
Nunes de Leão e os Desembargadores Jorge Cabedo e Afonso Vaz Tenreiro de reformar as Ordenações Ma-
nuelinas com a inclusão da Colecção das Leis Extravagantes e de algumas inovações inspiradas nas Leis de 
Toro de 1505 e assim nasceram as Ordenações Filipinas, cujo início de vigência data de 1603.” – COSTA, 
Orlando Guedes da, Direito Profissional do Advogado…, 2010, p. 32.

47 Cfr. COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito…, p. 285.
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não trás consigo nenhuma inovação que nos permita afirmar que a discriminação 
se poderia encontrar em declínio, por um lado, nem consagra inovações penalis-
tas no campo da discriminação, por outro. Pelo contrário, o evoluir das civiliza-
ções e o pudor à diferença racial e religiosa, bem como os perigos e receios de 
invasões e tentativas de domínio levavam à necessidade de controlar aqueles que 
pretendiam entrar em território português.

Prova disso é o facto de se contemplar no Livro V destas Ordenações normas 
referentes à impossibilidade de entrada de alguns povos no Reino48. Fora referên-
cias deste índole, nada de novo existe a acrescentar ao já referido no estudo das 
Ordenações Afonsinas e das Ordenações Manuelinas. O direito penal continuava 
a não ser uma ferramenta jurídica ao dispor daqueles que se viam discriminados.

Sobre a discriminação sexual pouco se alterou, uma vez que o livro V des-
tas Ordenações não contém diferenças acentuadas relativamente às Ordenações 
precedentes. As práticas sexuais entre indivíduos do mesmo sexo continuaram a 
ser consideradas como delitos até ao aparecimento do Código Penal de 1852 – 
o primeiro Código Penal Português até então decretado, de matriz iluminista49.  
A sodomia50 51continuava a ser o pior dos delitos sexuais, existindo outros crimes 
sexuais como o travestismo, a molícia, a bestialidade, entre outros. De referir 
ainda que as punições não foram idênticas para ambos os sexos, apesar de estas 
Ordenações continuarem a estender a penalidade por crimes sexuais às mulhe-
res52, deixando de tais práticas serem consideradas como crime relativamente ao 
sexo feminino apenas no ano de 164653.

48 Vide Título LXIX: Que não entrem no Reino Ciganos, Arménios, Arábios, Persas, nem Mouriscos de Gra-
nada.

49 “Em Portugal […] a ideia de codificação desenvolveu-se já na segunda metade do Séc. XVIII, sob a influên-
cia do iluminismo e, sobretudo, nos anos 1820-1830, sob a influência liberal e individualista.” – GILIS-
SEN, John, Introdução Histórica ao Direito, trad. A. M. Hespanha e L. M. Macaísta Malheiros, 7.ª Edição, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, p. 457.

50 A sua punição estendia-se até aos descendentes daquele que praticou o delito – NAPOLITANO, Minisa 
Nogueira, “A Sodomia Feminina na primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil”, in Revista Histórica 
Hoje, São Paulo, n.º 3, 2004, disponível no sítio da internet www.anpuh.org/arquivo/download?ID_AR-
QUIVO=32, acessos em 07 fev. 2014.

51 A pena prevista nestas Ordenações para o crime de sodomia era em tudo semelhante aquela já contemplada 
nas Ordenações Afonsinas, mas existiam novas previsões como “o confisco dos bens do culpado e a de-
claração de inabilidade e de infânmia dos seus filhos e netos.” – Vide BELEZA, Teresa Pizarro e MELO, 
Helena Pereira de, “Discriminação e contra-discriminação em razão…”, in loc. cit., p. 13.

52 Cfr. NAPOLITANO, Minisa Nogueira, “A Sodomia Feminina…”, in loc. cit.
53 Cfr. BRANDAO, Ana Maria. “Da sodomita à lésbica…”, in. loc. cit.
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2.2. O Período Constitucional e os primeiros Códigos Penais

A evolução do Direito português, na senda do que já ocorria noutros Estados 
europeus, passou pela sistematização e codificação da legislação até então exis-
tente. Este processo trouxe consigo significativos avanços, não só na feitura da 
nova legislação, como também nos valores que a mesma representava.

Aquando a entrada em vigor do primeiro Código Penal Português54, aprovado 
por Decreto de 10 de Dezembro de 185255, estava Portugal no período da Monar-
quia Constitucional em pleno terceiro período da vigência da Carta Constitucio-
nal56, tal como aconteceria, anos mais tarde, com a entrada em vigor do Código 
Penal de 1886, aprovado por Decreto de 16 de Setembro de 188657.

A época da Monarquia Constitucional, devido à Revolução Francesa e ao 
advento do liberalismo, foi pródiga em conquistas sociais. Na Carta Constitu-
cional – aquele monumento jurídico-constitucional que mais importa aqui retra-
tar58 59 – encontravam-se reconhecidos, no seu artigo 145.º o extenso catálogo dos 
«Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Portugueses»60, sem se registar qualquer 

54 Este Código Penal rompe por completo com a tradição penalista portuguesa. Como afirma EDUARDO 
CORREIA, “Só em alguns casos, bastante raros, se encontram neste Código vestígios da tradição portu-
guesa. […] As fontes do Código de 52 são principalmente estrangeiras” – CORREIA, Eduardo, Direito 
Criminal, Vol. I, p. 106.

 Vide, igualmente, COSTA, Mário Júlio de Almeida, História do Direito…, p. 417.
55 Publicado nos Diários do Governo n.º 304 a 307, de 24 a 29 de Dezembro de 1852.
56 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, 6.ª Edição revista, Almedina, 1993, p. 302. A Carta 

Constitucional “foi o documento constitucional que até ao momento mais tempo esteve em vigor”, apesar 
da sua vigência fracionada – CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 294.

57 Publicado no Diário do Governo, de 20 de Setembro de 1886.
58 Porém, não podemos deixar de assinalar que no domínio do direito penal, foi com a Constituição de 1822 

que se colocou fim à “ideologia própria do ancien régime [e se proporcionou] a introdução dos princípios 
humanísticos e racionais do Iluminismo”. Todas as penas cruéis e infames foram abolidas e começa a existir 
uma medida proporcional entre o delito, a pena e o delinquente – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal 
– Parte Geral, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2007, p. 66.

59 Apesar da importância da Carta Constitucional, este diploma bem como as duas Constituições da mo-
narquia liberal seguem a conceção do jurisdicionalismo, “a que geralmente correspondem privilégios da 
Igreja dentro do Estado”, onde existe “uma concessão mútua de direitos na própria esfera de jurisdição”. 
Significa, portanto, que “a Igreja serve o Estado como um serviço público e o Estado empresta à Igreja o 
braço secular, adopta a religião como religião oficial ou, pelo menos, reconhece-a como religião nacional”, 
sendo certo que “o regime [adotado em Portugal] é substancialmente idêntico sob as três constituições mo-
nárquicas” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E BRITO, Ac.TC n.º 174/93, Proc. n.º 
322/88, disponível no sítio da internet www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930174.html, acessos 
em 14 mar. 2014. 

60 Catálogo este que todavia recolheu “muitas das conquistas vintistas” presentes na Constituição de 1826 – 
CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 290.
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menção à igualdade de culto. Apenas se prevê no seu parágrafo 4.º que «Ninguém 
pode ser perseguido por motivos de Religião, uma vez que respeite a do Estado e 
não ofenda a Moral Pública». De facto a liberdade de culto só se viu consagrada 
com a queda da monarquia e com a consequente instauração da República, exis-
tindo até então apenas uma pequena abertura para a prática de outros cultos, sem 
qualquer espécie de igualdade de tratamento61. O primeiro texto constitucional 
republicano – a Constituição de 1911 – no seu artigo 3.º referia as várias dimen-
sões da liberdade de culto, momento a partir do qual se verificou uma mudança 
de paradigma.

Esta liberdade de culto só foi possível no período republicano em conse-
quência das constituições monárquicas haverem “permanecido fiéis à fórmula de 
consagração de uma «religião oficial»”62.

Assim, além da ainda inexistente proteção penal contra discriminações ra-
ciais, religiosas e sexuais, apesar das evoluções sociais alcançadas, verifica-se a 
punição daqueles que pratiquem determinados atos contra a religião do reino. À 
luz da existência de uma religião oficial é compreensível a existência de crimes 
contra essa mesma religião, a qual, no entanto, era alvo de críticas63.

Tanto o Código Penal de 1852, como o Código Penal de 1886, dedicavam um 
capítulo para crimes praticados contra a religião do Reino, sendo em ambos os 
códigos o artigo 130.º64 dedicado aos crimes contra a religião, apenas existindo 

61 “Apenas aos estrangeiros são permitidas outras religiões, mas não o culto público delas, não podendo as 
casas destinadas ao culto ter a forma exterior de templo (Constituição de 1822, artigo 25.º, Carta Constitu-
cional, artigo 6.º)” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in. 
loc. cit. 

62 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 320. As referências à religião oficial estavam 
consagradas nos artigos 25.º da Constituição de 1822, 6.º da Carta Constitucional e 3.º da Constituição de 
1838.

63 EDUARDO CORREIA, citando Levy Maria Jordão aponta defeitos no Código como “princípios incom-
patíveis com o estado das ciências no século presente, como são as restrições excessivas à liberdade de 
consciência e de associação.” – CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Vol. I, p. 108.

64 Artigo 130.º do Código Penal de 1852
 Aquelle, que faltar ao respeito á Religião do reino, Catholica, Apostolica, Romana, será condemnado na 

pena de prisão correccional desde um até tres annos , e na multa, conforme a sua renda, de tres mezes até 
tres annos, em cada um dos casos seguintes:

 1.º Injuriando a mesma Religião publicamente em qualquer dogma, acto, ou objecto do seu culto, por factos 
ou palavras, ou por escripto publicado, ou por qualquer meio de publicação;

 2.º Tentando pelos mesmos meios propagar doutrinas contrarias aos dogmas Catholicos definidos pela 
Igreja;

 3.º Tentando por qualquer meio fazer proselytos, ou conversões para Religião differente, ou seita reprovada 
pela Igreja;

 4.º Celebrando actos publicos de um culto, que não seja o da mesma Igreja Catholica.
 § 1.º Se o criminoso fôr estrangeiro, serão n’estes casos substituídas as penas de prisão e de multa pela de 
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diferenças entre estas duas normas ao nível das penas. Em tudo o resto nada se 
alterou com a entrada em vigor do Código Penal de 1886.

Uma norma incriminatória como esta não é nenhuma novidade quer no plano 
interno, quer noutros ordenamentos jurídicos. Aliás, esta disposição legal vem 
na senda da norma constante nas Ordenações Filipinas, no seu Livro V, Título II, 
com a epígrafe «Dos que arrenegam ou blasfemam de Deus, ou dos Santos», con-
sistindo numa incriminação contra ofensas ao sentimento religioso, considerada 
como uma “consequência da inviabilidade da consciência e da crença”65. No 
entanto, a quantidade de crimes contra a religião teve uma acentuada descida por 
se considerarem apenas como delitos religiosos os atos praticados com intenção 
de atacar a sociedade. Todos aqueles atos praticados com o pressuposto de atacar 
ou castigar a divindade foram excluídos66, existindo, deste modo, um abrandar do 
pensamento dominante face à diferença e aos ideais daqueles que não se identifi-
cam com a corrente comum das conceções da época.

Como afirmamos, o advento do liberalismo trouxe consigo algumas conquis-
tas sociais, consagrando a Carta Constitucional que ninguém seria perseguido 
pelas suas opções ou crenças religiosas, desde que salvaguardado o respeito pela 

expulsão do reino temporaria.
 § 2.º Se unicamente se tiver commettido simples falta de respeito, ou as palavras injuriosas, ou blasphemias 

fôrem proferidas de viva voz publicamente, mas sem intenção de escarnecer, ou ultrajar a Religião do 
reino, nem de propagar doutrina contraria aos seus dogmas, será sómente applicada a pena de reprehensão, 
podendo ajuntar-se a prisão de tres a quinze dias.

 § 3.º Se a injuria consistir no desacato e profanação das Sagradas Fórmas Eucharistia, a pena será a de 
prisão maior temporária.

 Artigo 130.º do Código Penal de 1886
 Aquelle que faltar ao respeito á religião do reino, catholica, apostolica, romana, será condemnado na pena, 

de prisão correccional desde um até dois annos, e na multa, conforme a sua renda, de três mezes até tres 
annos, em cada um dos casos seguintes: 

 1.º Injuriando a mesma religião publicamente em qualquer dogma, acto ou objecto do seu culto, por factos 
ou palavras, ou por escripto publicado, ou por qualquer meio de publicação; 

 2.º Tentando pelos mesmos meios propagar doutrinas contrárias aos dogmas catholicos definidos pela igreja; 
 3.º Tentando por qualquer meio fazer proselytos ou conversões para religião differente, ou seita reprovada 

pela igreja; 
 4.º Celebrando aclos publicos de um culto que não seja o da mesma religião catholica. 
 § 1.º Se o criminoso for estrangeiro, serão n’casos substituidas as penas de prisão e de multa pela de expul-

são do reino até doze annos.
 § 2.º Se unicamente se tiver commettido simples falta de respeito, ou as palavras injuriosas ou blasphemias 

forem proferidas de viva voz publicamente, mas sem intenção de escarnecer ou ultrajar a religião do reino, 
nem de propagar doutrina contrária aos seus dogmas, será sómente aplicada a pena de reprehensão, poden-
do ajuntar-se a prisão de tres a quinze dias.

 § 3.º Se a injúria consistir no desacato e profanação das Sagradas Fórmas da Eucharistia, a pena será de dois 
a oito annos de prisão maior cellular ou, em alternativa, a de prisão maior temporaria.

65 BAPTISTA, Luís Osório da Gama e Castro de Oliveira, Notas ao Código Penal Português, Vol. II, 2.ª Edi-
ção, Coimbra Editora, 1923, p. 9 e 10.

66 Cfr. JORDÃO, Levy Maria, Commentario ao Codigo Penal Portuguez, Tomo II, Lisboa, 1853, p 7.
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religião oficial e a não ofensa à moral pública. A existência de uma religião ofi-
cial do Estado justifica a existência da norma penal anteriormente referida, não 
permitido, deste modo, que se desrespeitasse esta religião67, não existindo seme-
lhante norma para as restantes religiões. Apesar disto, houve quem considerasse 
esta disposição legal como desnecessária por se entender que a punição por estes 
delitos não deveria ser empregue pelo homem. Não foi essa a vontade do legis-
lador por entender que a mais sagrada e respeitada instituição quando ofendida 
colocava em causa as instituições fundamentais do Estado, existindo, portanto, 
lugar a proteção conferida pelas normas penais68.

Assim se compreende que a norma em causa não visa assegurar o impedi-
mento da discriminação religiosa na sua globalidade, como acontece atualmente 
– noutros termos, é certo –, mas sim dissuadir a tentativa de agredir a religião do 
Estado – a Religião Católica, Apostólica, Romana –, nomeadamente através da 
injúria pública da religião, quer se injurie dogma, ato ou objeto de culto, da ten-
tativa de propagar doutrinas contrárias à crença católica, tentando converter fiéis 
para outras religiões ou seitas e através da celebração de atos públicos de cultos 
pertencentes a outras religiões.

Todavia, o liberalismo e os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 
são próprios à edificação de uma sociedade de rutura em relação aquela até então 
vigente, pelo que a discriminação começou a ser entendida como um plano de 
reprovação.

Neste propósito, o artigo 180.º69 70 do Código Penal de 1886 tipificava  enquanto 
crime, entre outros factos, os juntamentos públicos que tivessem por finalidade a 
promoção de atos de ódio, vingança ou desprezo contra qualquer cidadão ou para 
impedir ou perturbar o livre exercício ou gozo dos direitos individuais. Esta nor-
ma penal acaba por demonstrar que o estádio civilizacional  daquela época – quer 

67 Cfr. BAPTISTA, Luís Osório da Gama e Castro de Oliveira, Notas ao Código Penal…, Vol. II, p. 10.
68 Cfr. JORDÃO, Levy Maria, Commentario ao Codigo…, Tomo II, Lisboa, 1853, p 4 e 6.
69 Artigo 180.º do Código Penal de 1886
 Aquelles que se ajuntarem em qualquer logar publico para exercer algum acto de odio, vingança ou desprezo 

contra qualquer cidadão, ou para impedir ou perturbar o livre exercício ou goso dos direitos individuaes, ou 
para commetter algum crime, não havendo começo de execução, mas sómente qualquer acto preparatorio 
ou aliás motim ou tumulto, arruído ou outra perturbação da ordem publica, serão condemnados a prisão 
correccional até seis mezes, se a reunião for armada, e a prisão correccional até tres mezes no caso contrario.

 § unico. A conjunção só é punível se tiver havido começo de ajuntamento, ou algum acto preparatório, e 
n’esse caso ser-lhe-ha applicada a prisão até tres mezes.

70 O artigo 180.º do Código Penal de 1886 não encontra total correspondência no artigo 180.º do Código 
Penal de 1952. Neste código não existia qualquer referência de atos de ódio, vingança ou desprezo contra 
qualquer cidadão ou para perturbar o livre exercício ou gozo dos direitos individuais.
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jurídica, quer socialmente – já não permitia que comportamentos outrora aceites 
pela comunidade pudessem ser prosseguidos.

Em todo o caso, esta tipificação não configura um crime de discriminação ra-
cial, religiosa, sexual ou outra. Trata-se de um tipo de crime onde o indivíduo e a 
sua igualdade não estão em causa. Em causa está um crime contra a ordem públi-
ca. É certo que determinadas práticas discriminatórias, nomeadamente as raciais, 
poderiam ter cabimento no seu tipo objetivo. No entanto, o supramencionado 
artigo 180.º destinava-se a tutelar um bem jurídico distinto daquele se encontra 
tutelado desde a entrada em vigor do Código Penal de 1982 (infra p. 211), bem 
jurídico esse que se destina a proteger a sociedade e todo o ser humano da discri-
minação, enquanto que o referido preceito do Código Penal de 1886 tinha como 
propósito a proteção da ordem pública.

Por outro lado, não podemos deixar de assinalar outro importante marco para 
o desagravar da discriminação: a abolição e a extinção da escravatura. Apesar de 
só em 1869 se decretar a extinção da escravatura em todos os territórios do domí-
nio nacional e de em 1836 se proibir a “importação e exportação de escravos nas 
colónias portuguesas ao sul do equador”, o que se traduziu na “inteira abolição 
do tráfico de escravatura71 nos domínios portugueses”, esse processo inicia-se 
em 1761, sendo certo que tal pratica não se deveu “ao súbito despertar de senti-
mentos generosos, ou à aplicação dos conceitos evangélicos”72.

Com a abolição e, por sua vez, extinção da escravatura de todo o território 
nacional, todo e qualquer homem pode ser já considerado como pessoa jurídica73 
o que, desde já, contribui para que se esteja perante um modelo menos discrimi-
natório.

Não se pode ainda afirmar que o estádio civilizacional seja aquele onde não 
imperam discriminações. Todavia, a partir da não existência de escravos, todo 

71 De acordo com a Convenção Relativa à escravatura (adotada em Genebra, a 25 de Setembro de 1926, com 
entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 9 de Março de 1927 e com entrada na ordem jurídica 
portuguesa a 4 de Outubro de 1927, publicada no Diário de Governo, 1.ª Série, de 4 de Outubro de 1927), 
nos termos do artigo 1.º, por escravatura entende-se “o estado ou condição de um indivíduo sobre o qual 
se exercem todos ou quaisquer atributos do direito de propriedade”, enquanto que por tráfico de escravos 
se compreende “qualquer acto de captura, aquisição ou cessão dum indivíduo com o fim de o reduzir à 
escravatura; qualquer acto de aquisição de um escravo com o fim de o vender ou trocar; qualquer acto de 
cessão por venda ou troca de um escravo adquirido com o fim de ser vendido ou trocado, assim como em 
geral qualquer acto de comércio ou de transporte de escravos”.

72 Vide MIGUEL, Carlos Frederico, “Escravatura”, in Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel 
Serrão, Vol. II, Lisboa, 1971, p. 79 e 80.

73 “Ao que parece no decurso da quase totalidade da história da humanidade, e até há bem pouco tempo, 
existiu uma classe de seres humanos – os escravos – a quem não era reconhecida personalidade jurídica, 
detendo a natureza jurídica de coisa” – SILVA, Eduardo Norte Santos, Introdução ao Estudo do Direito, Vol. 
I, 3.ª Edição, Sintra, 2008, p. 313.
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o homem passa a ser pessoa jurídica, e, portanto, sujeito de direitos e deveres, 
consistindo esta mudança num avanço significativo no propósito de se atingir a 
igualdade entre todos os homens. 

Este virar de paradigma coloca em evidência dois importantes aspectos: ne-
nhum homem se encontra possibilitado de oprimir o seu semelhante nem de o 
instrumentalizar enquanto coisa ou objecto; e todo o homem passa a dispor de um 
conjunto de direitos que antes lhe eram vedados.

Mesmo perante as fortes desigualdades sociais e económicas existentes, até 
pela existência de grandes níveis de analfabetismo, bem como pela existência de 
uma esmagadora população rural e afecta ao sector económico primário, passou a 
existir uma maior igualdade entre todos os homens, existindo melhores condições 
para que a discriminação possa ser combatida.

Todavia, o tempo para colocar termo ou tentar diminuir com maior evidência 
as questões discriminatórias só chegaria mais tarde.

2.3. O Estado Republicano, a separação entre o Estado e a Igreja, o Colonia-
lismo e as Leis para Indígenas

A primeira das Constituições Republicanas, aprovada pela Assembleia Na-
cional Constituinte a 21 de Agosto de 1911, na senda da Revolução Republicana, 
trouxe consigo valores e princípios distintos daqueles existentes até esse momen-
to. O término da existência de uma religião oficial do Estado foi uma nas novi-
dades originadas pela Revolução Republicana74, a qual passou a produzir efeitos 
jurídicos aquando a entrada em vigor do Decreto de 20 de Abril de 191175.

74 Algo que já ocorrera noutros países, sendo os EUA o primeiro país onde o Estado se torna neutralmente 
laico, no ano de 1791, seguindo-se outros países, anos mais tarde, como a França, no ano de 1905 – MEI-
RELES, R. de Castro, “Igreja e Estado” in POLIS – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. III, 
2.ª Edição revista e actualizada, Verbo. 1999, p. 401

 ANTÓNIO LEITE afirma que nesta Lei do ordenamento jurídico francês proclama-se “primeiramente, a 
liberdade de consciência e a separação do Estado de qualquer religião, ou seja, o laicismo do Estado. Mas 
depois pretendia-se estabelecer um regime fortemente opressivo da Igreja católica, sujeitando o culto a for-
tes limitações, e só o permitindo quando realizado sob a dependência de associações de leigos (culturais), 
com total subordinação ao Estado e sem sujeição às autoridades eclesiásticas. Além disso, proibia-se a exis-
tência de institutos religiosos em França, confiscavam-se todos os bens da Igreja, incluindo os templos […]. 
A Igreja católica deixava, além disso, de ser reconhecida como tal, passando a não ter existência legal em 
França. Tal lei haveria de ser imitada em diversos países designadamente em Portugal.” – LEITE, António, 
“A Religião no Direito Constitucional Português”, in loc. cit., p. 274.

 Como retrata JOSÉ DE SOUSA E BRITO, “foi em clima de quase guerra religiosa que a separação da Igre-
ja e do Estado foi decretada em 1905 na França […] e em 1911 em Portugal (Lei da Separação do Estado 
das igrejas de 20 de Abril de 1911) ” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E BRITO, 
Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit.

75 Este Decreto com força de lei foi designado de «Lei da Separação» – LEITE, António, “A Religião no 
Direito Constitucional Português”, in loc. cit., p. 281.
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Este diploma expressava no seu artigo 2.º que deixava de existir uma religião 
oficial, sendo todas as religiões aceites e tratadas por igual, salvaguardando-se a 
defesa da moral pública e os princípios do Estado português. Já anteriormente, 
por Decreto de 15 de Fevereiro de 1911, se revogara o artigo 130.º do Código 
Penal de 188676. 

Desde  então  e  até  aos  dias de hoje, o Estado português sempre se manteve 
laico77, apesar de existir uma maior aproximação junto da Igreja Católica78. Essa 

76 Foram igualmente revogados os artigos 131.º a 135.º do Código Penal de 1886 (os artigos 131.º, 132.º, 
133.º e 134.º foram substituídos pelos artigos 11.º, 12.º, 13.º e 15.º, do Decreto de 20 de Abril de 1911, 
respetivamente). Porém, foi salvaguardado a aplicação das penas previstas nestes artigos para todos aqueles 
que cometessem os delitos aí previstos contra qualquer religião, criando-se assim uma situação de maior 
igualdade religiosa no âmbito penal. No entanto continua a não existir nenhuma norma de proteção contra 
a discriminação no Direito Penal Português. Se em vez da revogação do artigo 130.º tivesse existido uma 
extensão desta norma para toda e qualquer religião, ter-se-ia verificado a existência da primeira norma 
penal protetora contra a discriminação. Não foi essa a vontade do legislador. A mentalidade e a evolução 
social ainda não permitiam essa abertura que só se verificou em 1982 e inicialmente apenas para casos de 
discriminação racial.

77 Sobre a república laica vide CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 314 e ss. Foi este laicis-
mo próprio do pensamento republicano o motor para o alargamento da tímida liberdade religiosa existente 
no período da Monarquia Constitucional, bem como desencadeou a separação entre Estado e Igreja e a 
equiparação entre todos os cultos – CUNHA, Paulo Ferreira da, O Essencial sobre a I República e a Cons-
tituição de 1911, INCM, 2011, p. 64.

78 O próprio legislador constitucional apesar de assegurar a liberdade de culto e de organização das confissões 
religiosas no artigo 45.º da Constituição de 1911, soube respeitar esta evidência ao contemplar no artigo 
46.º que a religião católica apostólica romana seria considerada como a religião tradicional da Nação Por-
tuguesa, onde permitiu que existissem ao mesmo tempo acordos ou concordatas com a Santa Sé. 

 Com o Estado Novo a separação entre o Estado e a Igreja sofreu um abalo, voltando a prevalecer o jurisdi-
cionalismo, uma vez que pela concordata de 1940 retoma-se a “tradição jurisdicionalista”, onde “à igreja 
é reconhecido não só o poder de ordem, ligado ao culto e à administração dos sacramentos, mas também 
o poder jurisdicional que ela se arroga (artigo II)” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA 
E BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit. Esta era uma vontade do poder político da época, a qual é visível, 
entre outros casos, no famoso discurso de António Oliveira Salazar intitulado de «As grandes certezas da 
Revolução Nacional», proferido no 10.º aniversário do 28 de Maio de 1926, quando o então Primeiro-Mi-
nistro de Portugal afirma: “Sem qualquer pensamento reservado, sem qualquer intento de ordem prática 
imediata, entre as quatro paredes nuas duma igreja profanada, estas ideias simples foram lançadas ao vento 
e, mistérios da Providência!, só agora se sabe, para não serem perdidas. […] Às almas dilaceradas pela 
dúvida e o negativismo do século procurámos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos 
Deus e a virtude; não discutimos a Pátria e a sua História; não discutimos a autoridade e o seu prestígio; 
não discutimos a família e a sua moral; não discutimos a glória do trabalho e o seu dever […]”. Era de todo 
evidente que o poder político estimava e pretendia dar destaque à religião Católica em detrimento das res-
tantes religiões e crenças. – As grandes certezas da Revolução Nacional - Discurso pronunciado em Braga, 
no 10.º aniversário do 28 de Maio de 1926 – Discursos, Vol. II, 1936, pág. 128 e ss, disponível no sitio da 
internet http://www.oliveirasalazar.org/textos.asp?id=47, acessos em 12 fev. 2014.

 Apesar da Concordata existente entre Portugal e a Santa Sé, aprovada pela Lei n.º 1984, de 30 de Maio de 
1940, o Estado manteve-se laico e continuava a existir liberdade de culto conforme se expressa nos artigos 
8.º n.º 3 e 45.º a 48.º da Constituição de 1933, sendo essa laicidade reforçada pela Lei da liberdade religiosa 
aprovada pela Lei n.º 4/71, de 21 de Agosto, onde se referia de forma expressa que o Estado não professava 
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aproximação junto da Igreja Católica deve ser entendida como natural, senão 
mesmo necessária ou, pelo menos conveniente em múltiplos aspectos o que é, 
em parte, compreensível visto que a generalidade da população era constituída 
por crentes católicos79.

No que se prende com o direito penal, como nos ensina JOSÉ DE SOUSA 
E BRITO80, a separação entre o Estado e a Igreja81 causou um novo sistema de 
infrações penais igualmente relacionadas a todas as religiões, com o escopo de 
proteger a liberdade de consciência82 e a liberdade religiosa83 ao invés de se pro-

qualquer religião, sendo as relações entre confissões religiosas e Estado Português marcadas pelo regime 
de separação, com lugar a tratamento igualitário, ressalvando diferenças por motivos de representatividade. 
No entanto, a separação em causa não era uma plena separação. Como nos ensina JOSÉ DE SOUSA E 
BRITO “na revisão constitucional de 1951 (Lei n.º 2048) substitui-se, consequentemente com a concordata, 
os artigos 45.º e 46.º de 1933, que tratavam sem discriminação das relações do Estado com a Igreja Católica 
e demais cultos, mantendo o regime de separação, pelo novo artigo 45.º, relativo à Igreja Católica, consi-
derada agora como “religião da Nação Portuguesa” (em que reside a soberania – artigo 7.º – e que constitui 
um Estado – artigo 4.º) e pelo artigo 46.º, sobre as “demais confissões religiosas”. Embora o novo artigo 
45.º continuasse a dizer que o Estado mantém em relação à Igreja Católica o regime de separação, tratava-se 
apenas daquela separação implícita no jurisdicionalismo, desde logo no constantianiano, que manteve os 
cultos pagãos. Aliás, a segunda parte do artigo, ao acrescentar à anterior referência ao regime de separação, 
a qualificação “com concordatas … em que venham a ser reguladas matérias de interesse comum”, altera-
va-lhe substancialmente o significado. Finalmente, a revisão de 1971 (Lei n.º 3/71) consideraria o Estado 
responsável perante Deus (artigo 45.º) e a anterior religião da Nação passou a ser considerada “religião 
tradicional da Nação Portuguesa” (artigo 46.º).” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E 
BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit.

79 Como salienta ADRIANO MOREIRA, “a proeminência especial reservada à Nação católica, e tendo em 
conta a igualdade dos direitos de todos os cidadãos portugueses, não significa senão o reconhecimento de 
muito graves e especiais deveres atribuídos ao grupo historicamente responsável pela criação do Estado 
Universal Português.”– MOREIRA, Adriano, “A Unidade Política e o Estatuto das Populações”, in En-
saios, 2.ª Edição, Edições Panorama, 1961, p. 161.

80 BRITO, José de Sousa e, “Religion and Criminal Law in Portugal”, in Religion and Criminal Law, Kotiran-
ta, Matti, Norman Doe(eds.), Religion et droit penal, Zeuveu: Peeters, 2013, p. 215.

81 Foram vários os movimentos ocorridos nos últimos séculos que serviram de causa ao afastamento entre a 
religião e a política. Sobre este ponto vide GUINOTE, Hugo, “Regimes Políticos e Religiões: Breve estudo 
comparativo da sua disposição no mundo”, in Estudos de Homenagem ao Juiz Conselheiro António da 
Costa Neves Ribeiro in Memorian, Almedina, 2007, p. 756 e ss.

82 “A consciência revela-se […] internamente, na capacidade de cada homem criar uma identidade que é a 
sua, e, externamente, num poder de o homem decidir todos os seus actos, comandar todos os seus compor-
tamentos e, desse modo, participa constitucionalmente na identidade cultural da sociedade que é a sua. Não 
admira, por isso, que a consciência seja entendida como a expressão mais elevada da dignidade humana, do 
homem como pessoa, dotado de razão, do homem na sua unicidade e irrepetibilidade.” – GARCIA, Maria 
da Glória Ferreira Pinto Dias, “Liberdade de consciência e liberdade religiosa” in Direito e Justiça, Lisboa, 
Vol 11, Tomo 2, 1997, p. 75.

83 “Se a religião traduz a ordenação ou relação a Deus, a liberdade religiosa funda-se no reconhecimento 
racional dessa relação fundamental entre o homem e Deus. O que subjaz à liberdade religiosa e à sua 
garantia não é, assim, o reconhecimento da existência de Deus ou de uma certa ideia de Deus. É antes 
o reconhecimento no homem de uma capacidade de relacionamento superior ou de um grau superior de 
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teger a religião do Estado. Porém, a proteção penal ao nível da discriminação só 
surgiu em 1998, como mais adiante se verá (infra p. 89). Até então não existiu 
nenhuma norma anti discriminação religiosa, tal como não existia para os casos 
de discriminação racial e sexual.

A evolução da sociedade portuguesa, o raiar de novos princípios e valores 
como é disso exemplo a liberdade religiosa, o não subsistir práticas inquisitórias 
já anteriormente banidas, entre outros aspectos, são indicadores que demonstram 
que a discriminação não tem o lugar que outrora ocupou na nossa sociedade.

Porém, verifica-se ainda a existência de práticas discriminatórias no alargado 
período em análise – no qual decorreram duas imponentes revoluções, uma em 
1910 e outra em 1928 – acompanhadas por um direito penal que não prevê ne-
nhum crime de carácter discriminatório. Pelo contrário, continuam a existir prá-
ticas discriminatórias, aliás, como se pode comprovar das políticas e sucessivas 
legislações emanadas e relacionadas com o colonialismo84. Apesar de a partir do 
século XVIII se começar a defender a ideia de igualdade e da negação de hierar-
quias entre os seres humanos85, o colonialismo demonstra que tal ideal não era 
de todo respeitado ou cumprido, mesmo que em determinados momentos tenha 
existdo o propósito de demonstrar que não existia discriminação em Portugal86. 
Parte desta conjuntura deriva de motivos que levam a que no período do império 

relacionamento do homem, já não com o outro ou com os outros homens, mas com o Absoluto, a Verdade, 
a Suprema Rectidão. Uma capacidade de relacionamento vital, por isso mesmo não apoiada numa qualquer 
ideia de necessidade.” – GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, “Liberdade de consciência…” in 
loc. cit. p. 79.

84 O colonialismo só viria efetivamente a ser abolido com a revolução de 25 de Abril de 1974.
 A Constituição da República Portuguesa de 1976, na sua primitiva redação, contemplava no n.º 2 e 3, do 

artigo 7.º, o seguinte:
 2 – Portugal preconiza a abolição de todas as formas de imperialismo, colonialismo e agressão, o desarma-

mento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um 
sistema de segurança colectiva, com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e 
a justiça nas relações entre os povos.

 3 – Portugal reconhece o direito dos povos à insurreição contra todas as formas de opressão, nomeadamente 
contra o colonialismo e o imperialismo, e manterá laços especiais de amizade e cooperação com os países 
de língua portuguesa.

85 Cfr. “Equality” in Standford Encyclopedia of Philosofhy, disponível no sítio da internet http://plato.stan-
ford.edu/entries/equality, acessos em 18 jan. 2014.

86 É disso exemplo o que se sucedeu após o término da Segunda Guerra Mundial existindo por parte do Go-
verno português a tentativa de “apagar da legislação os indícios mais evidentes de discriminação racial.” 
– CABECINHAS, Rosa, Racismo e etnicidade em Portugal: uma análise psicossociológica da homogenei-
zação das minorias, 2002, p. 94, disponível no sítio da internet http://hdl.handle.net/1822/25, acessos em 
30 dez 2014. 
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colonial se veja a segregação e a discriminação social e legal dos africanos como 
algo natural, política e socialmente aceitável, com total desrespeito pela igualda-
de entre colonos e colonizadores87.

De facto, e como refere MARIA PAULA MENEZES, “o período de implan-
tação do moderno sistema colonial português em contexto africano coincidiu 
com a transição para a República no espaço metropolitano”88, assentando tal 
sistema num pensamento jurídico-político impregnado de práticas discriminató-
rias de ordem racial, cultural, linguística e moral, onde existia a ideia de que os 
colonos eram seres inferiores89 comparativamente com os colonizadores euro-
peus, os quais tinham o dever de criar a organização social destes povos conside-
rados como selvagens ou bárbaros. Toda esta conjetura levou a que as colónias 
portuguesas fossem centros onde gravitavam práticas discriminatórias entre os 
colonizadores e os indígenas90, ao ponto de fomentar divisões entre povos e gerar 
mútuos ódios. A raça e a cor, portanto, continuam a ser motivos para se discri-
minar91, apesar de existir o mito no qual se crê que Portugal não era nem foi um 
país de racistas92. Com a pronúncia anunciada de que se iria civilizar os povos 

87 Sobre algumas das brutalidades do sistema colonial português vide, por todos, KEESE, Alexander, ““Pro-
teger os pretos”: Havia uma mentalidade reformista na administração portuguesa na África Tropical (1926-
1961)?”, in Africana Studia n.º 6, 2003, Edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 97 e 
ss.

88 MENESES, Maria Paula G., “O ‘Indígena’ Africano e o Colono ‘Europeu’: A construção da diferença 
por processos legais”, p. 87, disponível no sítio da internet http://www.ces.uc.pt/myces/UserFiles/li-
vros/693_04%2520-%2520Paula%2520Meneses%252023_06.pdf, acessos em 18 jan. 2014.

 Apesar do grande destaque e enfoque dado às colónias no período do Estado Novo, foi no período ante-
cedente à implantação da república que surgiram as primeiras preocupações em alterar a conceção dos 
domínios territoriais exercidos pelo Reino noutros territórios. Sobre o avançar destas ideias no período 
republicano vide MENESES, Maria Paula G., “O ‘Indígena’ Africano e o Colono ‘Europeu’…”, in loc. cit., 
p. 74 e ss.

89 “A cultura portuguesa está ali [nas províncias de indigenato portuguesas] em contacto com a cultura indí-
gena, considera que esta é inferior em muitos aspectos e pretende exercer uma acção valorizadora sobre 
as pessoas e os territórios. Essa acção é orientada pela assimilação dos povos indígenas para a cultura 
portuguesa.” – MOREIRA, Adriano, “As Élites das Províncias Portuguesas de Indigenato”, in Ensaios, 
Edições Panorama, 2.ª Edição, 1961, p. 41. Afirma o Autor, (p. 61, in loc. cit.), que tal assimilação “deve 
ser acompanhada de uma absoluta igualdade, não apenas jurídica, mas também social e económica, com 
o grupo colonizador, e a manutenção do assimilado no agregado tradicional seria uma causa de possível 
segregação ou distinção de estatutos entre os civilizados”.

90 “Os povos indígenas […] sempre foram marginalizados durante a sua existência.” – STEFFANNI, Marília 
Rulli, “Direitos fundamentais indignas e o direito ao reconhecimento” in Revista Jurídica Luso-Brasileira, 
RJLB, Ano 1, n.º 1, 2015, p. 1654. 

91 Neste sentido encontramos FILIBECK, Giorgio, Direitos do Homem – de João XXIII a João Paulo II, trad. 
P. João Seabra e Isabel Almeida Carmona, Principia, 2000, p 572.

92 Como se afirmou numa decisão judicial – Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Crimi-
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 existentes nas colónias – os indígenas93 –, com vista a fomentar o progresso das 
suas gentes94, acabou por se gerar uma carga discriminatória entre europeus, indí-
genas e outros entes de cor branca de origem africana95.

Mesmo perante os nobres propósitos de civilizar e de fomentar o progresso 
nas colónias, o que efetivamente ocorreu foi o despertar de práticas atinentes a 
forçar os povos de origem africana a trabalhar sob orientação do colonizador eu-
ropeu, com condições pouco ou nada vantajosas para aqueles.

Perante a opção política portuguesa aplicada no caso dos territórios ultra-
marinos não se vislumbra nada mais que uma prática discriminatória baseada na 
raça96. Isto porque quando se cria uma categoria legal para determinados seres – a 

nal, [comentário de] Ana Paula dos Santos Oliveira, Sub Judice – Justiça e Sociedade, Lisboa, n.º 22-23 
(Jul.-Dez. 2001), p. 217 e 218 – “Em Portugal diz-se, lançando mão da nossa longa História de contactos 
com outros povos e outras raças que “ninguém é racista”. Os nossos conhecidos e propalados “brandos 
costumes” não nos permitem adoptar regimes de violência institucionalizada contra um determinado grupo 
social, mas se olharmos bem para a nossa História, remota e recente, vemos inúmeros exemplos de racismo, 
que não permitem afirmar que os portugueses não são racistas”.

 Não podemos deixar de afirmar que esta tentativa de encobrir o racismo não é única em Portugal. Podemos 
apontar como exemplo o Brasil onde de acordo com FABIANO AUGUSTO MARTINS SILVEIRA “o ní-
vel mais profundo das relações raciais […] encoberto por uma superfície de pseudo-entrosamento cultural, 
de pseudo-universalidade, de pseudo-assegregacionismo. Por conseguinte, o racismo tem a sua existência 
frequentemente negada, ou não é assumido problematicamente como praxis (no máximo eventual ou epi-
sódica), ou não é confessado como sentimento pessoal (mas que está no outro!). No primeiro caso, tem-se 
uma forma pura de negação; nos dois últimos, mecanismos mais sofisticados de suavização.” – SILVEIRA, 
Fabiano Augusto Martins, Da Criminalização do Racismo: aspectos jurídicos e sociocriminológicos, Del-
Rey, 2007, p.35.

93 “Uma questão controversa no debate sobre o reconhecimento constitucional dos povos indígenas e seus di-
reitos e a dificuldade em identificar e definir esse grupo, pois enquanto muitos entende que o termo se refere 
ao estado anterior às conquistas ou colonizações e o senso comum está mais preocupado com a questão da 
identidade, o direito internacional pretende saber se esses grupos podem ser definidos como povos, mino-
rias ou populações.” – GORDILHO, Heron José de Santana, “A dimensão Constitucional dos Indígenas nos 
países do mercosul” in Revista Jurídica Luso-Brasileira, RJLB, Ano 1, n.º 1, 2015, p. 1081.

94 Sobre os propósitos e os porquês do colonialismo vide MENESES, Maria Paula G., “O ‘Indígena’ Africano 
e o Colono ‘Europeu’…”, in loc. cit., p. 68 e ss.

95 Como refere ADRIANO MOREIRA, “no modelo colonial […] a proeminência, de regra ocidental, olhava 
as populações submetidas como se fossem uma cera mole que seria transformada pelos modelos de com-
portamento do colonizador, com o poder político a impor uma obediência tranquila.” – MOREIRA, Adria-
no, “A cidadania entre o cosmopolitismo e o multiculturalismo” in Identidade Nacional: Entre o discurso e 
a prática, Coord. Maria de Fátima Amante, Fronteira do Cos e CEPESE, 2011, p. 31.

96 Em 2001, na Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Co-
nexa, realizada em Durban, na África do Sul, foi afirmado: “Reconhecemos que o colonialismo conduziu 
ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância conexa, e que os africanos e pessoas de 
ascendência africana, pessoas de ascendência asiática e povos indígenas foram vítimas do colonialismo e 
continuam a ser vítimas das suas consequências. Reconhecemos o sofrimento causado pelo colonialismo 
e afirmamos que este deverá ser condenado qualquer que seja o tempo ou o lugar em que tenha acontecido 
e haverá que evitar que se repita.” – Conferência Mundial Contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância 
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categoria de indígena – para os quais existiam crimes específicos, não possuin-
do direitos civis como aqueles existentes para os europeus, permanecendo uma 
obrigação de laborar, em profissões menores, com remunerações nada atrativas, 
sujeitos a uma escolaridade diminuta em comparação com os europeus, entre 
outros aspetos totalmente degradantes para estes povos97, apenas se pode afirmar 
que a raça era motivo para discriminar98 e desrespeitar a dignidade e essência dos 
nativos daqueles territórios anteriormente pertencentes a Portugal99.

Perante esta opção política é de todo natural que no campo jurídico sejam to-
madas as providências necessárias, de forma a que o Direito acompanhe aquelas 
que são as diretrizes políticas relacionadas com a matéria agora em estudo. Assim, 
em termos legislativos100, apesar do primitivo Regulamento para os  Contratos 

Conexa, PGR – Gabinete de Documentação e Direito Comparado, 2007, p. 29.
 Esta é a prova de como o colonialismo é hoje visto como uma prática que se baseia em opções discrimi-

natórias, algumas das quais bastante cruéis, não existindo lugar, no atual sistema jurídico, à defesa de tais 
valores ou opções políticas.

97 Como retrata MARIA DA CONCEIÇÃO NETO, esta posição assumida pelos povos europeus em relação 
aos territórios ultramarinos teve os seus tempos áureos a partir da Primeira Guerra Mundial, momento a 
partir do qual “a «missão civilizadora», a Europa salvando a África de si mesma, isto é, da barbárie, das 
guerras intestinas, do feiticismo, das doenças endémicas, do atraso tecnológico e moral. […] Exploravam-
se os africanos, mas para «o seu bem», trazendo-os para «a civilização». Impostos, trabalho compulsivo 
ou forçado, deslocações massivas das populações, leis discriminatórias, poderes discricionários cedidos 
pelos Estados a companhias concessionárias territoriais ou apenas comerciais, não foram apanágio de um 
mas de todos os colonialismos europeus em África, embora não durante todo o tempo nem em todas as 
colónias.” Ainda para mais, “os portugueses de diferentes correntes políticas, até meados do século XX, não 
fizeram discursos muito diferentes dos seus congéneres franceses, belgas ou ingleses, excepto pela (inútil) 
insistência em «direitos históricos». Raros foram os que defenderam o abandono dos impérios africanos. 
Monárquicos, republicanos, liberais, fascistas, democratas, discordam quanto aos métodos mas não quanto 
à legitimidade do domínio europeu.” – NETO, Maria da Conceição, “Ideologias, Contradições e Mistifica-
ções da Colonização de Angola no Século XX”, in Lusotipie, 1997, p. 340.

98 Esta postura discriminatória resulta de uma “ideologia, centrada na superioridade do «homem branco», 
[que] legitimou as guerras de conquista, a exploração a favor da metrópole, a sujeição das maiorias coloni-
zadas, e tornou «natural» aos olhos dos colonizadores (e, muitas vezes, dos colonizados) a desigualdade de 
direitos e a discriminação racial.” – NETO, Maria da Conceição, “Ideologias, Contradições…”, in loc. cit., 
p. 339.

99 Sobre uma visão alargada dos problemas e práticas existentes nos territórios ultramarinos outrora perten-
centes a Portugal vide KEESE, Alexander, “Proteger os Pretos…”, in loc. cit., p. 125 e ss.

 Como afirma o Autor, em alguns casos “as populações indígenas foram desalojadas em benefício de colo-
nos europeus.” – Idem, Ibidem, p. 125. 

 Factos desta ordem demonstram que os interesses dos povos nativos daquelas terras não eram assegurados. 
Pelo contrário, esses interesses cediam perante os interesses dos colonizadores europeus.

100 Apesar de no presente trabalho apenas se focar normas legais sobre indígenas emanadas num relativo curto 
momento histórico, a verdade é que “os primeiros relatos de normas direcionadas aos indígenas são repre-
sentadas pelas Cartas de Doação e Forais, que emanaram dos reis portugueses, onde traziam em seu bojo, 
ordens de comportamentos aos portugueses diante dos indígenas, pregando sempre pela paz e liberdade, 
todavia, a real intenção das Cartas configurava a exploração dos nativos, bem como, a assimilação dos seus 
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de Serviçais e Colonos nas Províncias de África Portuguesa101, de 1878, ser um 
diploma com traços liberais, com a elaboração e entrada em vigor, no ano de 
1899, do Regulamento do Trabalho Indígena102, acabou por se deitar por terra 
os primitivos propósitos ao se contemplar que os indígenas estariam obrigados, 
quer moral, quer legalmente, a adquirir por intermédio do trabalho todos os meios 
necessários para subsistir e melhorar as suas condições sociais. Para o cumpri-
mento desta obrigação existia opção de escolha. O que não existiria era forma de 
se livrar do cumprimento de tal imposição, podendo esta ser estabelecida pelas 
autoridades caso o indígena se recusasse a cumprir os deveres que eram obriga-
tórios por lei, acabando por se transformar os africanos em “súbditos indígenas, 
e não em cidadãos; tinham deveres mas poucos ou nenhuns direitos”103. Ou seja, 
a escolha era bastante limitada e condicionada, existindo grandes constrangimen-
tos à liberdade individual do indígena.

Sucessivos diplomas relativos aos indígenas foram aprovados, mantendo 
sempre o mesmo registo discriminatório, como se pode ver – a título de exem-
plo e porque não queremos ser exaustivos nesta parte do estudo –, desde logo, 
pelo disposto no artigo 2.º do Acto Colonial104 onde se referia que as populações 

territórios.” – STEFFANNI, Marília Rulli, “Direitos Fundamentais indígenas…”, in loc. cit., p. 1655.
101 Publicado no Diário do Governo n.º 237, de 25 de Novembro.
102 Publicado no Diário do Governo n.º 262, de 18 de Novembro.
103 MENESES, Maria Paula G., “O ‘Indígena’ Africano e o Colono ‘Europeu’…”, in loc. cit., p. 77.
104 Publicado no Diário do Governo de 11 de Abril de 1933, no cumprimento do preceituado no artigo 132.º da 

Constituição de 1933, o qual tinha sido já aprovado pelo Decreto n.º 18570 de 8 de Julho de 1930, publicado 
no Diário do Governo I Série, n.º 156.

 Anterior ao Acto Colonial encontramos o Estatuto político, civil e criminal dos indígenas de Angola e 
Moçambique, aprovado pelo Decreto n.º 12533, de 23 de Outubro de 1926. Por Decreto n.º 16473, de 6 de 
Fevereiro de 1929 é elaborado novo Estatuto político, civil e criminal dos indígenas.

 Estas e as sucessivas legislações dedicadas aos indígenas derivam de motivações históricas que pela sua 
importância passamos a retratar: “Nas décadas de 1930 e 1940, embora divididos nas metrópoles entre 
simpatizantes e opositores do nazismo e dos fascismos, parece ter sido comum a todos os colonizadores um 
ascenso de racismo nas colónias, traduzindo-se no reforço das leis e práticas discriminatórias e nas tentati-
vas de uma mais cuidadosa segregação nos centros urbanos. É bom dizer «tentativas» porque nem sempre a 
realidade social permitiu a completa aplicação das leis e regulamentos. Por outro lado, o problema era mais 
agudo nas colónias (portuguesas, francesas, inglesas ou belga) onde a comunidade de europeus residentes 
era maior. […] Foi no decorrer e após a Segunda Guerra mundial que a ideologia colonial se viu confronta-
da com alternativas económicas e políticas para as colónias africanas – mas a mudança que nessa altura se 
operou não pôde ser acompanhada por um Portugal economicamente débil e politicamente marginalizado 
na arena internacional, devido à manutenção de um regime fascista. Podemos de facto apontar como especi-
ficidade portuguesa o atraso na mudança, prolongando nos anos cinquenta o que outros abandonavam mais 
ou menos apressadamente (trabalho forçado, culturas obrigatórias, legislação discriminatória). O discurso 
português, nos anos que se seguiram à constituição da ONU (Organização das nações unidas), era realmen-
te original: não havia nada a descolonizar porque não havia colónias, havia uma nação portuguesa «racial 
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 indígenas seriam civilizadas pelos portugueses, bem como influenciados moral-
mente por estes105. Esta obrigação de submissão dos indígenas aos colonizadores 
europeus da metrópole esteve sempre presente até ao despertar das guerras na-
cionais, momento histórico onde existiu um abrandar na posição assumida desde 
os finais do século XIX. Até então a discriminação reinava nas relações entre 
colonos e europeus.

Em suma, após esta breve análise dos factos histórico-discriminatórios mais 
evidentes na nossa longa história e de acordo com as normas penais existentes em 
cada momento histórico, pode afirmar-se que desde a fundação de Portugal até 
ao momento em que deixa de vigorar o Código Penal de 1886106 nunca chegou a 
existir uma norma penal contra práticas discriminatórias como aquela que existe 
atualmente e a qual será objeto de estudo (infra p. 77)107, quer se trate de dis-
criminação ao nível racial, religioso ou sexual. Pelo contrário, existiram inúmeras 
situações de tratamento legalmente imposto a todos os indivíduos com certas ca-
racterísticas – como aconteceu com os mouros, judeus e indígenas – o que origi-
nou uma disciplina intrinsecamente discriminatória face aos restantes indivíduos.

As preocupações ao nível penal relativas a práticas discriminatórias só muito 
recentemente se começaram a verificar, o que não pressupõe que não existisse 
algumas formas e mecanismos de fazer face a condutas discriminatórias. Além 

e pluricontinental». Portanto, tudo o que a ONU definia para os territórios colonizados não se aplicava ao 
caso português.” – NETO, Maria da Conceição, “Ideologias, Contradições…”, in loc. cit., p. 340 e 341.

105 Após este diploma, como diplomas referentes ao colonialismo com maior importância, destacamos: Refor-
ma Administrativa Ultramarina, aprovada pelo Decreto 23229, de 15 de Novembro de 1933; Lei Orgânica 
do Ultramar Português, aprovada pela Lei n.º 2066, de 27 de Junho de 1953 (bases que se referem aos in-
dígenas); Estatuto dos Indígenas Portugueses da Guiné, Angola e Moçambique, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 39666, de 20 de Maio de 1954, no qual no seu artigo 2.º se consideravam indígenas destas regiões os 
“indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não 
possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do di-
reito público e privado dos cidadãos portugueses.”, diploma este revogado pelo Decreto-Lei n.º 43893, de 6 
de Setembro de 1961, pela mão do então Ministro do Ultramar, Adriano Moreira, um crítico do tratamento 
jurídico atribuído à população dos territórios ultramarinos; entre outros diplomas.

 De referir ainda o facto de existir algumas dúvidas na posição a adotar em determinadas situações, apesar 
dos critérios apontados, no referido artigo 2.º, sobre que indivíduos devem ser considerados indígenas. 
Sobre o tema vide FERREIRA, José Carlos Ney e VEIGA, Vasco Soares da, Estatuto dos Indígenas Portu-
gueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique – Anotado, 2.ª Edição, Lisboa, 1957, p. 16 e ss.

106 Facto que ocorre com a entrada em vigor do Código Penal de 1982.
107 Mesmo o próprio artigo 180.º do Código Penal de 1886 não pode ser considerado como um tipo de crime 

onde se pretende em primeira linha erigir a contenda da discriminação. Apenas a manutenção da ordem 
pública está na génese desta tipificação, devendo ser considerada a expurgação da discriminação como uma 
possível e lógica consequência benéfica da manutenção da ordem pública, mas nunca como seu principal e 
prioritário propósito.
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do já referido artigo 180.º do Código Penal de 1886 (supra p. 42), normas de pro-
teção geral contra a violação da integridade física, defesa da honra e de defesa da 
liberdade individual de outra pessoa sempre existiram e poderiam ser disposições 
penais aptas a prever e punir certos comportamentos que se consubstanciassem 
em práticas discriminatórias. As normas constantes no Código Penal de 1852 e no 
Código Penal subsequente relacionadas com os delitos de violação da integridade 
física, ofensa da honra, ofensa da liberdade individual de outra pessoa e ameaça 
encontram eco nas Ordenações Filipinas108, as quais, por sua vez, seguem o con-
templado nas Ordenações anteriores. Assim, casos de discriminação poderiam, 
em abstrato, ser subsumidos nos tipos incriminadores gerais. Porém, porque a 
discriminação era uma constante e aceite comunitariamente, dificilmente um su-
jeito que fosse alvo de práticas discriminatórias encontraria proteção junto do 
direito penal.

Assim se verifica que apesar de tudo existia a possibilidade de incriminar 
algumas práticas discriminatórias, desde que tais factos fossem enquadrados nos 
tipos objetivos de proteção geral, não existindo qualquer legislação ou norma pe-
nal especial relativa à discriminação. Só com a entrada em vigor do Código Penal 
de 1982 se deu esse avanço. E falamos de avanço porque o interesse jurídico a 
proteger acaba por ser diferente daquele que se encontra protegido pelos tipos 
de crime gerais. Deste modo, justifica-se a existência de normas penais anti dis-
criminação e as mesmas são essenciais num Estado de direito que é – e pretende 
continuar a ser – democrático, civilizado e propício ao prosperar do bem-estar de 
todos os seus cidadãos.

2.4. O começo da proteção contra a discriminação e a sua evolução do ponto 
de vista Constitucional e Criminal

A constante mutação de uma determinada sociedade, perante sucessivos 

108 Assim, as ofensas leves presentes no artigo 359.º do Código Penal de 1886 segue a norma constante nas 
Ordenações Filipinas, no seu Livro V, Título 117 § 1 e 13 e no Título 122, § 1. A defesa da honra presente 
no artigo 407.º deste Código Penal segue as normas das Ordenações presentes no Livro I, Título 65, § 25, 
Livro V, Título 36, § 1, Título 42, 49, 50 e 117, § 5 e no Livro IV, Título 4, 63 § 1 e 89 § 5. Por sua vez, a 
liberdade individual de outra pessoa, com proteção penal, entre outros, no artigo 330.º deste Código Penal 
encontra espelho nas Ordenações no Livro V, Título 95. Por fim, a proteção contra a ameaça, do artigo 380.º 
deste Código Penal encontra a sua fonte nas Ordenações no seu Livro V, Título 43. – Cfr. JORDÃO, Levy 
Maria,Commentario ao Codigo Penal Portuguez, Tomo III, Lisboa, 1854, p. 259 e JORDÃO, Levy Maria, 
Commentario ao Codigo Penal Portuguez, Tomo IV, Lisboa, 1854, p. 73, 131 e 210.
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avanços e recuos, leva a que o estádio civilizacional propenda a evoluir e a criar 
ruturas sociais em determinados momentos históricos. Em Portugal e referindo-
nos apenas à questão da discriminação e da sua tutela penal, o momento da vira-
gem surgiu com a designada Revolução dos Cravos, pela qual se transitou de um 
regime político de ditadura autoritária do tipo corporativista109 para um regime 
político democrático. Com o termo do Estado Novo e o surgir da 3.ª República 
– ou 2.ª República, na opinião de certos estudiosos110 –, assiste-se a uma nova 
realidade política e social, onde acontecimentos e marcos históricos como o final 
da guerra do ultramar e consequentemente a descolonização, a abertura da socie-
dade para a diversidade de opiniões políticas, a maior intervenção da mulher na 
sociedade portuguesa, entre outros factos históricos, originaram a possibilidade 
de se atingir fatores necessários para o surgir de mudanças intelectuais, culturais 
e espirituais capazes e aptas a criar um novo modelo de sociedade. 

Esta rutura criou condições para a inversão da tutela penal em matéria de dis-
criminação. Não se tratou de um virar de paradigma automático, mas o curto es-
paço de tempo existente entre a revolução de 1974, a aprovação da Constituição 
da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976111 e a entrada em vigor do Código 
Penal de 1982, são propósitos que demonstram a mudança de paradigma levado 
a cabo na nossa sociedade112.

Por outro lado, além de todos os desígnios que de seguida serão referidos 
e que levaram à tutela penal de condutas discriminatórias, implicitamente está, 

109 Sobre a distinção entre regimes totalitários, autoritários e democráticos vide BAHRO, Horts, “A influência 
de Max Weber na Constituição de Weimar e o semipresidencialismo português como sistema político de 
transição” in Análise Social, Vol. XXXI (138), 1996, p. 793 e ss.

110 Entre os quais destacamos PAULO FERREIRA DA CUNHA – cfr. CUNHA, Paulo Ferreira da, Constitui-
ção & Política – Poder Constituinte, Constituição Material e Cultura Constitucional, Quid Juris, 2012, p. 
224, 235, 253 e 254.

111 Não podemos esquecer que “a Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976 começou por 
ser uma criação da revolução de 25 de Abril de 1974. Ao pôr fim ao regime do «Estado Novo», a revolução 
pôs termo igualmente à vigência da Constituição que lhe serviu de suporte (a Constituição de 1933), ope-
rando directamente uma ruptura com a ordem constitucional extinta e inaugurando imediatamente um novo 
sistema constitucional.” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Fundamentos da Constituição, 
Coimbra Editora, 1991, p. 9.

112 Não podemos esquecer que “ao nível do direito interno de cada Estado, os códigos penais e a restante 
legislação penal extravagante integram-se hoje num sistema legitimador, que tem sobretudo a ver com a 
Constituição escrita. Os bens jurídicos-penais são os valores constitucionalmente relevantes, ou pelo menos 
os valores não incompatíveis com a ordem constitucional.” – MOURA, José Souto de, “Direito e Processo 
Penal actuais e consagração dos Direitos do Homem”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 1.º, 
n.º 4, 1991, p. 573.
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igualmente, em causa a prevenção de crimes mais graves, como pode ser o caso 
de crimes de homicídio.

Deste modo e seguindo de perto a posição de PATRICIA LAURENZO CO-
PELLO, o direito penal acaba por garantir a todos os homens um espaço de tutela 
de direitos fundamentais inerentes a todo e qualquer ser humano, e mais do que 
este desígnio, o direito penal vem introduzir “mecanismos específicos destinados a 
prevenir os riscos adicionais que só afectam os grupos socialmente menosprezados 
por causa de determinados sinais de identidade”113. Deste modo, entende a Au-
tora, da qual seguimos de perto a sua posição, o criminalizar determinados atos e 
condutas humanas só pelo facto da sua carga discriminatória se encontrar presen-
te, acaba por se estar diante de “um crime que procura prevenir, entre outras coi-
sas, o perigo específico de sofrer actos lesivos da vida ou integridade física, que 
pende sobre as pessoas” com determinadas características ou traços distintivos.

Este motivo implícito e todos os motivos que se encontram relacionados com 
a mudança de paradigma da sociedade pós 1974, no que toca à tolerância da dis-
criminação, são a base da nova incriminação que surgiu com o Código Penal de 
1982.

Novos valores são sinónimo de novos bens jurídicos que merecem proteção 
penal, o que por si só justifica que a incriminação da discriminação viesse a ser 
uma realidade.

Desde então e até ao presente momento, o direito penal tem encarado o com-
bate contra certas discriminações e a proteção de determinados bens jurídicos 
suscetíveis de serem afetados por práticas discriminatórias, como uma neces-
sidade à qual não se pode virar costas. A evolução tem sido gradual, pelo que 
iremos proceder nas próximas linhas ao seu estudo, demarcando todas as suces-
sivas evoluções ocorridas até aos dias de hoje, apresentado, em primeira linha, os 
valores constitucionais que estão na base da incriminação, seguindo-se o estudo 
da evolução legislativa do preceito, tentando não dar demasiado destaque à sua 
dogmática, apenas focando alguns pontos essenciais, uma vez que o tratamento 
dogmático da norma penal anti discriminatória portuguesa será levado a cabo 
numa fase posterior do presente trabalho (infra p. 209).

113 COPELLO, Patricia Laurenzo, “A discriminação em razão do sexo na legislação penal”, trad. Alberto Este-
ves Remédio, in Revista do Ministério Público, ano 20.º, n.º 78, 1999, p. 66 e 67.



56

joel belchior da silva

2.4.1. A Constituição de 1976 e os seus princípios orientadores contra a discri-
minação

Porque “a Constituição é a medida de todas as normas”114, não se pode-
ria abrir o estudo da proteção contra a discriminação vigente no ordenamento 
 jurídico português senão pela abordagem dos valores e dos princípios consagra-
dos na Constituição da República Portuguesa115, que diretamente se relacionam 
com a discriminação.

No seio do Ordenamento jurídico Português, a Constituição da Repú-
blica Portuguesa116  assume a primária tarefa, no que ao nosso tema interes-
sa117, de alterar por completo o modelo discriminatório existente até então.118  

114 Expressão usada por PAULO FERREIRA DA CUNHA. CUNHA, Paulo Ferreira da, Constituição & Políti-
ca…, p. 45.

 No caso das normas penais temos de ter em conta que o direito penal “é antes de tudo direito público de 
pórtico constitucional” – COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta iuris 
poenalis), 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2010, p. 69.

115 “É a Constituição que consagra, na garantia dos direitos fundamentais, o desiderato da prevenção da sua 
violação e permite apurar um núcleo duro de bens jurídicos merecedor de tutela criminal.” – SOUSA, 
Marcelo Rebelo de, “Política Criminal – Uma Reflexão”, in Modelos de polícia e investigação criminal, A 
relação entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária – Actas do 1.º Congresso de Investigação Criminal, 
ASFIC/PJ, 2008, p. 265.

 Nas palavras de TERESA PIZARRO BELEZA, “qualquer análise dos princípios fundamentais que hoje 
em dia existem no Direito Penal português tem de começar pela Constituição.” – BELEZA, Teresa Pizarro, 
Direito Penal, 1.º Vol., 2.ª Edição, AAFDL, 1998, p. 325.

116 Importa sempre, antes de se abordar as questões penais, atender aos ditames constitucionais pela rutura 
originada pela Constituição de 1976 face ao direito até então vigente, e porque o “direito penal funda-se 
na Constituição no sentido de que as normas que o constituem, ou são elas próprias normas formalmente 
constitucionais, ou são autorizadas ou delegadas por outras normas constitucionais”. São as normas cons-
titucionais “que definem os valores fundamentais da vida em sociedade que o direito penal visa proteger.” 
– BRITO, José de Sousa e, “A Lei Penal na Constituição” in Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol., Livraria 
Petrony, 1978, p. 197 e 198.

117 Como afirma M. MIGUEZ GARCIA, o artigo 240.º tem atrás de si princípios com consagração constitu-
cional. – GARCIA, M. Miguez, O Direito Penal Passo a Passo, Vol. I, Almedina, 2011, p. 415.

118 Como afirma JORGE BACELAR GOUVEIA, “sem qualquer margem para dúvidas que a Constituição de 
1976 desempenhou um relevantíssimo papel não apenas na fundação de um verdadeiro Direito da Igualda-
de Social em Portugal, como, sobretudo, na ampla protecção que posteriormente permitiu que se conferisse 
à anti-discriminação racial” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, “A Lei da Anti-discriminação Racial no Novo 
Direito Português da Igualdade Social: Breves reflexões sobre o sentido e a estrutura da Lei n.º 134/99, de 
28 de Agosto”, in Thémis, Revista da Faculdade de Direito da UNL, ano 3.º, n.º 5, 2002, p. 21.

 Não podemos esquecer que a Constituição da República Portuguesa de 1976 é a base jurídica de um Estado 
de direito democrático. Democracia e luta contra a discriminação estão intimamente relacionadas à luz dos 
valores dos Estados contemporâneos e modernos. Como retrata ESTÊVÃO MALLET, “a consolidação da 
democracia, sem dúvida nenhuma, é um passo que se dá no campo da eliminação da discriminação, porque 
todos passam a ser iguais no plano da participação política. […] a democracia contribui para uma maior 
igualdade, a maior igualdade também fortalece enormemente a democracia.” – MALLET, Estêvão, “Igual-
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Os princípios estruturantes119 do novo sistema constitucional120 em profunda ru-
tura com os sistemas vigentes até à revolução de 1974121 são de tal ordem inova-
dores que tornam a Constituição de 1976122 como “a mais original de todas as 
constituições portuguesas e aquela que mais marcadamente rompe com a Cons-
tituição precedente”123. Até à vigência da Constituição de 1976, todas as anterio-
res constituições portuguesas pouca eficácia e influência ofereciam à atividade 
jurídica, alterando-se por completo esta realidade com a entrada em cena da atual 

dade, Discriminação e Direito do Trabalho” in Revista TST, Vol. 76, n.º 3, Brasília, 2010, p. 50. 
 Partindo desta premissa, torna-se logo visível que desde 1976 o combate à discriminação tornou-se numa 

realidade e num imperativo ao qual ninguém pode virar costas.
119 “O Direito não é mero somatório de regras avulsas, produto de actos de vontade, ou mera concatenação de 

fórmulas verbais articuladas entre si. O Direito é ordenamento ou conjunto significativo e não conjunção 
resultante de vigência simultânea; implica coerência ou, talvez mais rigorosamente, consistência; projecta-
se em sistema; é unidade de sentido, é valor incorporado em regra. E esse ordenamento, esse conjunto, essa 
unidade, esse valor projecta-se ou traduz-se em princípios, logicamente anteriores aos preceitos.” – MI-
RANDA, Jorge, Teoria do Estado e da Constituição, Coimbra Editora, 2002, p. 625 e 626.

 De referir ainda a possibilidade de distinguir os princípios constitucionais em “princípios jurídicos fun-
damentais e princípios políticos constitucionalmente conformadores, princípios constitucionais impositi-
vos e princípios-garantia”. Como aponta JORGE MIRANDA, “os primeiros são princípios fundamentais 
historicamente objectivados e progressivamente introduzidos no texto constitucional; pertencem à ordem 
jurídica positiva e constituem um importante fundamento para a interpretação, o conhecimento e a aplica-
ção do direito positivo. Os segundos são princípios constitucionais que explicitam as valorações políticas 
fundamentais do legislador constituinte; aí se condensam as opções políticas fundamentais e se reflecte a 
ideologia inspiradora da Constituição. Nos princípios constitucionais impositivos subsumem-se todos os 
princípios que impõem aos órgãos dos Estados, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de 
tarefas. Por último, os princípios-garantia visam instituir uma garantia dos cidadãos.” – MIRANDA, Jorge, 
Teoria do Estado…, p. 631.

120 “Toda [a] constituição funda-se em valores que se exprimem em princípios constitucionais, como a liberda-
de, a igualdade, a fraternidade e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, conferindo uma dimensão axio-
lógica e teleológica ao constitucionalismo pós-moderno.” – SOARES, Ricardo Maurício Freire, “Breves 
Notas Sobre o Neoconstitucionalismo: pós-positivismo e dignidade da pessoa humana”, in Campo Jurídico 
– Revista de Direito Agroambiental e Teoria do Direito, Ano 1.º, Vol. I, 2013, p. 185.

121 Como é visível, desde logo, pela não utilização de nenhuma das antigas constituições portuguesas como 
fonte para a atual Constituição e pela inexistente aspiração de regressar ou restaurar qualquer anterior 
ordem constitucional. Aliás, em todas as constituições portuguesas, quer com maior ou menor ordem de 
grandeza, sempre existiu uma rutura com a precedente ordem jurídica vigente – CANOTILHO, J. J. Gomes 
e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4.ª Edição revista, Coimbra 
Editora, 2007, Introdução, p. 22.

122 Sobre uma síntese do processo constituinte que determinou a aprovação da Constituição de 1976 vide 
FONTES, José, Teoria Geral do Estado e do Direito, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2009, p. 154 e ss.

123 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, p. 23. Acres-
centamos ainda, como nos ensina JORGE BACELAR GOUVEIA, “a matéria dos direitos fundamentais 
[…] seria muito beneficiada pela nova ordem constitucional e nela também a temática da igualdade de 
tratamento entre diferentes categorias de pessoas.” – GOUVEIA, Jorge Bacelar,“A Lei Anti-discriminação 
Racial…”, in loc. cit., p. 22.
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Constituição124, ganhando, deste modo, influência junto de vários ramos do Direi-
to, entre os quais o direito penal.

Apesar das sucessivas alterações constitucionais – até ao presente momento 
são já sete alterações125 –, as traves-mestras da nossa Constituição não foram afe-
tadas, mantendo-se os seus princípios fundamentais originários estabilizados por 
não se terem verificado alterações suscetíveis de coloca-los em causa126. Como 
nos ensina GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, a “Constituição na sua 
forma presente é já bastante diferente da primitiva, mas é ainda a mesma”, não 
existindo nenhuma ruptura de continuidade constitucional127 128. 

O ambicioso projeto de transformação da sociedade, na sua globalidade, trou-
xe avanços muito significativos no combate à discriminação, não importando as 
revisões constitucionais levadas a cabo até ao momento para a sua limitação ou 
redução. Ainda para mais, o novo paradigma constitucional já não coloca apenas 
limites negativos à ação do Estado, como acontecia com os anteriores textos cons-
titucionais, englobando agora um caderno de encargos para o Estado mediante a 
imposição de tarefas e obrigações de cariz económico, social e cultural de todos 
os cidadãos sem exceção, bem como dos grupos sociais129. Tais desígnios trans-
formam a atual Constituição num texto onde está contemplada a organização 
das relações existentes entre os próprios cidadãos, não podendo deixar de ser a 
discriminação como uma das matérias abrangidas por tal relação de disciplina.

124 Neste sentido CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, p. 64.
125 Revisões constitucionais introduzidas em 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004 e 2005. Sobre uma súmula 

completa de todas as revisões constitucionais vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Consti-
tuição da República…, Introdução, p. 26 e ss.

126 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, p. 29. Por 
não ter existido alterações de fundo ao ponto de se considerar a versão atual da CRP como demasiado des-
viada das pretensões iniciais em tudo o que se relaciona com tema em análise, vamos focar os seus aspetos 
mais importantes para o nosso trabalho olhando para a globalidade da nossa Constituição, sem importar os 
desvios incorporados pelas sucessivas revisões. Sobre uma síntese das modificações introduzidas na CRP 
pelas diversas revisões constitucionais, vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição 
da República…, Introdução, p. 40 e 41.

127 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, p. 42. Comple-
mentam os Autores que “as sucessivas «emendas» não subverteram a nossa identidade constitucional. A 
CRP, na versão vigente, é expressão de um «contrato social» sobre a organização da comunidade, sete vezes 
confirmado e actualizado, entre as diversas forças políticas, económicas, sociais e culturais historicamente 
representativas e socio-politicamente renovadas” – idem, ibidem, p. 46.

128 Por tal motivo, na presente análise, para facilitar a compreensão e exposição dos sucessivos pontos que 
se prendem com o tema em discussão, apenas será tida em consideração a atual redação. Só será referido, 
eventualmente, algum ponto relacionado com redações anteriores se houver absoluta necessidade de se 
focar algum específico aspecto.

129 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, p. 55 e 56.
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Todo este processo de democratização130 de um Estado de Direito131, perante 
todas as dificuldades e adversidades, umas maiores que outras, resolveu-se com a 
transformação da sociedade, centrando a sua atividade no homem em toda a sua 
plenitude – enquanto pessoa, cidadão e trabalhador – ao ponto de se poder afirmar 
que Portugal é hoje um país diferente em muitos aspetos daquilo que outrora foi. 
Esta modificação de paradigma deve-se, em grande parte, aos novos valores fun-
damentais da Sociedade contemporânea albergados na nossa Constituição.

No quadro do nosso tema, a Constituição é manifestamente aberta à inclusão 
e integração social, tornando-se a nossa sociedade – tal como muitas sociedades 
europeias – numa sociedade multicultural e multiétnica, passando a existir movi-
mentos de imigração para o nosso país, em grande parte de indivíduos oriundos 
dos países de língua portuguesa, do leste europeu, da China e da Índia132. Assim, 
às minorias já existentes em Portugal, juntam-se outras, desde minorias nacionais 
e étnicas, a minorias religiosas e minorias linguísticas, existindo, deste modo, a 
necessidade de se dispor de mecanismos habilitados a combater práticas discrimi-
natórias, assumindo o direito penal um importante papel nesta lide. 

Para tal importa analisar quais os princípios constantes no extenso e completo 
catálogo133 de direitos fundamentais134 que de forma mais directa se relacionam 
com a temática em debate.

130 “Constituição e democracia entrelaçam-se, quais realidades culturais distintas, mas indissociáveis: a demo-
cracia dá origem e é permanente garante da existência mesma da Constituição; a Constituição, por sua vez, 
garante a democracia e, simultaneamente, contribui para a sua consolidação e fortalecimento.” – GARCIA, 
Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, “A Constituição e a Construção da Democracia”, in loc. cit., p. 570.

131 “O Estado de direito […] não fundamenta apenas um direito de cidadãos dirigido aos mesmos cidadãos, 
mas subordina o Estado e todos os sujeitos de direito não apenas ao direito democraticamente criado e acei-
te, mas ao direito democraticamente criado, mesmo quando não é aceite pela minoria, e ainda a um certo 
conteúdo de direito, baseado na dignidade da pessoa humana e expresso nos direitos do homem, que se 
desenvolvem, é certo, no horizonte histórico e hermenêutico das declarações de direito democraticamente 
deliberadas e dos seus passados desenvolvimentos legislativos e jurisprudenciais, mas também numa per-
manente crítica e reconstrução racional. O Estado é formal e materialmente de direito.” – BRITO, José de 
Sousa e, “O Inimigo no Direito Penal” in Lusíada, Direito, Lisboa, n.º 4/5, 2007, p. 83 e 84.

132  Neste sentido CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, Introdução, 
p. 48.

133 “A nossa Constituição quer pela extensão e desenvolvimento do articulado sobre direitos fundamentais, 58 
artigos, quer pelo desenvolvimento dado a cada um desses artigos, quer pelo cuidado no estabelecimento 
de garantias desses direitos, garantias de muito diversa ordem, pode dizer-se […] a constituição do mundo 
que vai mais longe na garantia dos direitos e deveres fundamentais.” – MENDES, João de Castro, “Direi-
tos, Liberdades e Garantias – Alguns Aspectos Gerais”, in Estudos Sobre a Constituição, Vol. I, Livraria 
Petrony, 1977, p. 101.

134 Como nos indica JÓNATAS MACHADO, “os direitos fundamentais constituem perímetros de desenvol-
vimento pessoal e autodeterminação reconhecidos pela Constituição à generalidade dos indivíduos, ou 
por referência à posse de certos atributos ou à participação em determinados procedimentos e instituições 
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Porque “não há texto constitucional que não passa e não deva ser lido princi-
piologicamente”135, vamos proceder à análise daqueles que são os princípios que 
de uma forma mais direta se relacionam com a discriminação e todo o fenómeno 
que se envolva junto da necessidade de colocar fim ao flagelo da discriminação.

Antes de se entrar no estudo dos direitos fundamentais é necessário abordar o 
princípio da dignidade da pessoa humana, o qual ressalta nas questões relaciona-
das com a discriminação136 137.

(direitos de liberdade especiais) tendo em vista uma existência humanamente digna (livre e responsável), 
nos planos individual e colectivo. Eles encontram-se numa posição de primazia, conformando positiva e 
negativamente toda a ordem jurídica.” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão: dimensões 
constitucionais da esfera pública no sistema social, Coimbra Editora (Studia Iuridica 65), 2002, p. 370.

 Ao se falar de direitos fundamentais consideramos importante referir a posição de ANTÓNIO ALFREDO 
MENDES, com a qual concordamos sem qualquer reserva: “Acreditamos que é no respeito pelos direitos 
fundamentais que está o ponto convergente de toda a evolução social sustentada que se deseja e, em nossa 
opinião, é a única credível. Isto significa dizer que os valores da dignidade da pessoa humana, que se efec-
tivam num modelo de gestão social sustentado, são valores perenes numa prespectiva antropológica evo-
lutiva. Neste sentido, detecta-se facilmente o problema na prossecução deste valor tem radicado, sempre, 
numa gestão social de desigualdade da pessoa, numa divisão estratificada, hierarquizada, do ser humano, 
assente em critérios valorativos de outra ordem, de valores nomeadamente patrimoniais (sem por vezes, se 
questionar a legitimidade da origem desse património), profissionais, políticos, rácios, religiosos, de sexo, 
etc.” – MENDES, António Alfredo, Habeas Corpus e Cidadania, Quid Juris, 2008, p. 27 e 28.

 Também DIOGO FREITAS DO AMARAL afirma que “a melhor forma de combater as agressões à digni-
dade humana consiste em reconhecer direitos fundamentais às pessoas, direitos que possam funcionar como 
limites à acção abusva ou arbitrária dos outros, nomeadamente à acção abusiva e arbitrária dos poderes 
(político, económico ou social) que dentro de uma comunidade existem e actuam.” – AMARAL, Diogo 
Freitas do, Uma Introdução à Política, Bertrand Editora, 2014, p. 254.

135 NETTO, Menelick de Carvalho e OLIVEIRA, Paulo Henrique Blair de, “Igualdade como Diferença, Li-
berdade como Respeito” disponível no sitio da internet http://www.fd.unb.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=248%3Aigualdade-como-diferenca-liberdade-como-respeito&catid=180%3Acad-
noticias-menor-impacto&Itemid=2829&lang=br, acessos em 6 jun. 2014.

136 Aplicando as palavras de FHILIPPE COMTE, num sentido mais amplo e não apenas referente ao racismo, 
“qualquer que seja o modo de como abordamos o problema do racismo, seremos seguramente conduzidos 
a interrogar-nos sobre a dignidade da pessoa humana”. – COMTE, Philippe, “Direitos do Homem e Direito 
Penal. Exemplo do direito à dignidade e repressão do racismo”, trad. Mário Ferreira Monte, Direitos Huma-
nos: teorias e práticas, org. Paulo Ferreira da Cunha, Almedina, 2003, p. 299. O mesmo se diga em relação 
às restantes formas de discriminação abordadas no presente trabalho. 

 No mesmo sentido, GRILLO, Marcelo Gomes Franco, “O Tribunal Constitucional Internacional e a mo-
dernidade jurídica: um passo adiante e alguns passos atrás”, p. 32, disponível no sitio da internet http://
hottopos.com/notand41/29-38Grillo.pdf, acessos em 12 out 2015, ao afirmar: “Trata-se de um princípio 
jurídico […] de relação direta com a superação da discriminação e da intolerância”.

 Ainda para mais, “o Estado de direito democrático, que, na Constituição portuguesa, postula uma definição 
dos conteúdos do Direito a partir da essencial dignidade da pessoa humana” – PALMA, Maria Fernanda, 
Direito Constitucional Penal, Almedina, 2011, p. 76 – não pode, nem nunca poderia, permitir que a discri-
minação ocupa-se o lugar que ocupou outrora, por colocar em causa valores como a dignidade da pessoa 
humana. 

137 Começamos por referir este princípio em virtude da sua centralidade e da absoluta referência para com os 
direitos fundamentais e respetivos princípios. Como nos ensina JOSÉ CASALTA NABAIS, “o conjunto 
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Mesmo que estejamos perante um princípio originado por um valor moral138, 
a sua qualidade de princípio constitucional139, o qual assume a forma de nor-
ma jurídico-positiva “passível de produzir consequências jurídicas práticas”140, 

dos direitos fundamentais da Constituição portuguesa assenta numa unidade de sentido, que é um princípio 
de valor: a dignidade da pessoa humana, individual ou institucionalmente considerada. Isto é, na base dos 
direitos fundamentais – de todos os direitos fundamentais: quer dos direitos e liberdades tradicioanais, quer 
dos direitos de participação política, quer dos direitos dos trabalhadores e direitos a prestações sociais –, 
está a concepção que toma a pessoa humana como princípio e fim da sociedade e do Estado”. Numa sín-
tese, “o princípio da dignidade da pessoa humana dá sentido a todos os direitos fundamentais. O que não 
significa que a vinculação a tal princípio seja idêntico para todos os direitos.” – NABAIS, José Casalta, Os 
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa, Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n.º 400, 
1990, p. 17.

 MARCELO REBELO DE SOUSA refere que “a nossa Constituição consagra os grandes valores do Direito 
Criminal e do Direito Processual Criminal Português – como, de resto, de todo o ordenamento jurídico – 
correspondendo a uma visão personalista da sociedade e da História, centrada na dignidade da pessoa hu-
mana. Da pessoa humana concreta, de carne e osso, em situação, isto é integralmente considerada e na sua 
inserção comunitária. É dessa dignidade que decorrem a salvaguarda dos direitos fundamentais – direitos 
liberdades e garantias, e direitos económicos, sociais e culturais e respectivo regime básico, com especial 
acento para a igualdade –, e dos demais princípios do Estado de Direito democrático.” – SOUSA, Marcelo 
Rebelo de, “Política Criminal – Uma Reflexão”, in loc. cit., p. 263.

138 Importa ter em consideração que “é necessário reconhecer que não é possível determinar, com exactidão 
científica, todas as concretas implicações e consequências do princípio da dignidade humana […] e que, 
portanto, se terá de deixar, até certo ponto e em certa medida, ao legislador democraticamente eleito a esco-
lha dos meios adequados à efectiva salvaguarda da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais 
que a especificam.” – MIRANDA, Jorge e CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição 
Portuguesa Anotada, org. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra Editora/Wolters 
Kluwer, 2010, p. 78.

139 PAULO FERREIRA DA CUNHA considera “muito pobre a sua simples consideração como princípio. 
Embora também o possa ser”. Para este Autor, mais do que um princípio, está em causa um valor, um 
“fundamento dos valores.” – CUNHA, Paulo Ferreira da, Direitos Fundamentais – Fundamentos & Direitos 
Sociais, Quid Juris, 2014, p. 99.

 ANTÓNIO ALFREDO MENDES refere que este valor “constitui a essência, a génese dos princípios estru-
turantes que dão coerência e autenticidade ao nosso ser colectivo.” – MENDES, António Alfredo, Habeas 
Corpus…, p. 26. Já JORGE MIRANDA intitula a dignidade da pessoa humana como um fundamento 
último do Estado e como a “primeira base da República.” – MIRANDA, Jorge, “O artigo 1.º e o artigo 2.º 
da Constituição”, in Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol., Livraria Petrony, 1978, p. 11 e 14.

 Também FIGUEIREDO DIAS, ligado ao princípio da culpa, fala em “princípio da inviolabilidade da dig-
nidade pessoal: o princípio axiológico mais essencial à ideia de Estado de Direito Democrático.” – DIAS, 
Jorge de Figueiredo, Direito Penal Português: As consequências jurídicas do crime, Aequitas, 1993, p. 73.

 Também na jurisprudência o princípio da dignidade da pessoa humana é encarado como a fonte que susten-
ta os restantes princípios consagrados na constituição e nas normas jurídicas. Sobre a postura jurispruden-
cial em mateira ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana vide, entre outros, PEREIRA, Marcos 
Keel, “O lugar do princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência dos tribunais portugueses: 
uma perspectiva metodológica”, in Faculdade de direito da UNL, Lisboa, 2002, p. 3 e ss; AMARAL, 
Maria Lúcia, “O princípio da dignidade da pessoa humana na jurisprudência constitucional”, Jurisprudên-
cia Constitucional n.º 13, Lisboa, 2007, p. 4 e ss; e CRORIE, Benedita Mac, “O recurso ao princípio da 
dignidade da pessoa humana na jurisprudência do Tribunal Constitucional”, in Estudos em Comemoração 
do 10.º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho, coord. António Cândido de 
Oliveira, Almedina, 2004, p. 151 e ss.

140 Cfr. CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais nas Relações entre Particu-
lares, Almedina, 2013, p. 75.
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 sustenta determinados corolários de extrema importância para o nosso estudo. 
Por outras palavras, “o reconhecimento constitucional da dignidade humana 
configura o marco dentro do qual se deve desenvolver o exercício dos direitos 
fundamentais”141.

Quando se fala em dignidade da pessoa humana não se trata de uma matéria 
correspondente a um ser abstrato. A dignidade da pessoa humana, uma das bases 
da república, bem como um dos fundamentos e limite da ação do Estado de Di-
reito democrático tal como se encontra estatuído pela Constituição142, é um  valor 
intrínseco a cada pessoa individualizada143 144, onde se incluem, obviamente, 
aqueles que se encontram, por qualquer motivo, numa situação de maior vulnera-
bilidade145. Trata-se da dignidade em toda a extensão da vida e do seu quotidiano 
de todo e qualquer ser humano146.

141 Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro SANTOS 
CABRAL, disponível no sítio da internethttp://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f-
003fa814/727e7cfb94eb21b080257a45002f6679?OpenDocument&Highlight=0,48%2F12.2YREVR.S1, 
acessos em 13 jan. 2014.

142  Cfr. MIRANDA, Jorge e CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 
77 e CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 198. Prosseguem os 
segundos Autores ao referir que “a dignidade da pessoa humana ergue-se como linha decisiva de fronteira 
(«valor-limite») contra totalitarismos (políticos, sociais, religiosos) e contra experiências históricas de ani-
quilação existencial do ser humano e negadoras da dignidade da pessoa humana (escravatura, inquisição, 
nazismo, estalinismo, polpotismo, genocídios étnicos)”.

143 “O primado da pessoa humana sobre as necessidades colectivas e materiais é, assim, a base fundamental da 
Constituição, a sua fonte de permanente legitimação.” – GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, “A 
Constituição e a Construção da Democracia”, in loc. cit., p. 574.

144 “Quando na Constituição Portuguesa se fala em respeito pela «dignidade da pessoa humana» não se tra-
ta de definir ou consagrar um «homo clausus» nem reconhecer metafisicamente a pessoa como «centro 
do espírito», nem impor constitucionalmente uma «imagem unitária do homem e do mundo», nem ainda 
«amarrar» ou encarcerar o homem num mundo cultural específico, mas tornar claro que na dialéctica «pro-
cesso-homem» e «processo-realidade» o exercício do poder e as medidas da praxis devem estar conscientes 
da identidade da pessoa com os seus direitos (pessoais, políticos, sociais e económicos), a sua dimensão 
existencial e a sua função social.” – CANOTILHO, J. J. Gomes, Constituição Dirigente e Vinculação do 
Legislador – Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas, Coimbra Editora, 
1982, p. 34 e 35.

145 “A dignidade é pessoal, mas, por isso mesmo, universal. Todas as pessoas merecem ser tratadas com igual 
dignidade. Ora precisamente por isso o princípio da dignidade humana tem um carácter essencialmente 
“contrafactual”: é precisamente àquelas cuja dignidade é mais susceptível de ser posta em causa que o 
princípio primordialmente se dirige. O princípio da dignidade é, o correlato normativo do paradoxo da 
autonomia e da vulnerabilidade. Ele exige respeito pela autonomia, mas também preocupação em face 
da vulnerabilidade. […] A dignidade é dignidade de todos e de cada um, enquanto ser em relação com os 
demais, mas é em especial, dignidade daqueles cuja dignidade mais facilmente poderá ser posta em causa.” 
– MIRANDA, Jorge e CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 
84.

146 Cfr. MIRANDA, Jorge e CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, 
p. 80 e 81. Afirmam os Autores que “a dignidade da pessoa é a dignidade da pessoa concreta, na sua vida 
real e quotidiana; não é de um ser ideal e abstracto. É o homem e a mulher, tal como existe, que a ordem 
jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos fundamentais a Constituição enun-
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Tais desígnios levaram a dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento 
e fim da sociedade e do Estado, a sustentar o compromisso de realizar outros 
valores147 transversais a todos os homens como é o caso da liberdade148, da igual-
dade149, da diversidade e da não discriminação, da reciprocidade, da tolerância, 

cia e protege”, prosseguindo mais adiante (p. 82) que “a Constituição confere uma unidade de sentido, de 
valor e de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade humana. O 
princípio da dignidade humana é, pois, a referência axial de todo o sistema de direitos fundamentais. Pelo 
menos, de modo directo e evidente, os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos económicos, 
sociais e culturais comuns têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas”.

 JORGE MIRANDA afirma que “não se afigura exactamente o mesmo falar em «dignidade da pessoa huma-
na» e em «dignidade humana». Aquela expressão realça o homem concreto e individual; esta a humanidade, 
entendida ou como qualidade comum a todos os homens ou como conjunto que os engloba e ultrapassa. 
Declarando a comunidade política portuguesa «baseada na dignidade da pessoa humana», a Constituição 
afasta e repudia qualquer tipo de interpretação transpersonalista ou simplesmente autoritária que poderia 
estar associada ao sacrifício dos direitos ou até da personalidade individual em nome de pretensos interes-
ses colectivos.” – MIRANDA, Jorge, “O artigo 1.º e o artigo 2.º da Constituição”, in loc. cit., p. 15. 
Todavia, existe doutrina que não segue esta distinção, utilizando as duas expressões com o mesmo fim. 
Neste sentido encontramos HOMEM, António Pedro Barbas, O Justo e o Injusto, AAFDL, 2005, p. 50 e ss.

 Sobre as primitivas referências das expressões dignidade da pessoa humana e dignidade humana, no direito 
português, vide OTERO, Paulo, “Dignidade da Pessoa Humana”, in Enciclopédia da Constituição Portu-
guesa, coord. Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Quid Juris, 2013, p. 116.

147 Porque o “primado da pessoa humana sobre as necessidades colectivas e materiais é […] a base funda-
mentante da Constituição, a sua fonte de permanente legitimação”, é de todo normal e lógico que toda a 
construção valorativa da Constituição emerja da dignidade humana. – GARCIA, Maria da Glória Ferreira 
Pinto Dias, “A Constituição e a Construção da Democracia”, in loc. cit., p. 574.

 E outro caminho não poderia ser apontado, já que “uma sociedade que respeita os direitos decorrentes da 
dignidade da pessoa humana pode ser considerada, senão uma sociedade justa, ao menos próxima do ideal 
de justiça.” – SOARES, Ricardo Maurício Freire, “Breves Notas Sobre o Neoconstitucionalismo…”, in loc. 
cit., p. 190.

148 “Uma sociedade que respeita a dignidade da pessoa humana é aquela em que as pessoas são reconhecidas 
como pólos de liberdade, são tratadas com justiça e apoiadas com solidariedade” – MIRANDA, Jorge e 
CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 78.

 “Com efeito, entendida em sentido amplo, a liberdade individual é um valor que concretiza, na prática 
quotidiana, esse valor maior que é a dignidade da pessoa humana. Por isso, a liberdade individual não ca-
rece de outras justificações: a pessoa é um ser livre porque é dotada de dignidade; recusar-lhe a liberdade é 
desrespeitar a dignidade do Homem.” – AMARAL, Diogo Freitas do, Uma Introdução à Política, p. 236.

149 A dignidade da pessoa humana “alimenta materialmente o princípio da igualdade proibindo qualquer dife-
renciação ou qualquer pesagem de dignidades” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Consti-
tuição da República…, p. 198 e 199.

 “Ser-se humanamente digno significa ser-se igual a todos os outros em capacidade de autonomia moral, isto 
é, ser-se dotado de igual liberdade para fazer as próprias opções de vida. Há, então, também uma ligação 
incindível entre o princípio da dignidade e o princípio da igualdade, na medida em que a desigualdade é 
incompatível com a dignidade. Quando se encara a igualdade como um dos elementos fundamentais da 
dignidade o que se procura é conceder ao Homem o mínimo de igualdade imediata, que é a igualdade 
em dignidade. Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana articula-se nos valores da liberdade e 
da igualdade e implica a igual liberdade de todos os cidadãos.” – CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da 
Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 91 e 92.

 “A dignidade da pessoa é um valor que se expressa no respeito pelos outros e no modo de tratamento dos 
outros, é importante notar que tal ideia implica reconhecer a igualdade de tratamento de todos, apesar das 
diferenças que tornam única cada pessoa. Sendo fundamentalmente iguais, os homens identificam-se nas 
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da solidariedade150, da paz151, entre outros valores152, uma vez que a dignidade da 
pessoa humana é o “princípio estruturante do ordenamento jurídico, conferindo 
uma unidade e sentido ao sistema de direitos fundamentais”153.

No entanto, a dignidade da pessoa humana não é um princípio de fácil com-
preensão. Trata-se sim de um conceito pouco claro154, de onde podem surgir di-
vergências quanto à compreensão dos “seus efectivos usos jurídicos e condições 
de aplicabilidade”155, motivo pelo qual teremos de nos socorrer de diversos prin-
cípios com vista a definir concretamente a tutela constitucional atribuída aos ca-
sos de discriminação156.

suas características essenciais (dignidade, liberdade, sexo, idade, raça, cor, origem, etc.), apesar do modo 
diferente como desempenham as suas funções e como se inserem no tempo e no espaço, em razão das cir-
cunstâncias geográficas, culturais, sociais e outras. A construção de uma convivência entre iguais, marcados 
pela identidade e pela diferença, como claramente decorre da compreensão da dignidade da pessoa humana, 
começa por supor um acto de confiança nas potencialidades de cada um, na sua forma de se entender a si, e 
de se entender no relacionamento com os outros, com tudo o que isso implica.” – AMARAL, Diogo Freitas 
do, Uma Introdução à Política, p. 244.

150 “Digamos que, fundada no respeito da pessoa e na sua inerente dignidade, a solidariedade é uma força 
aglutinadora dos homens e, num outro plano, uma força aglutinadora das próprias comunidades…” –AMA-
RAL, Diogo Freitas do, Uma Introdução à Política, p. 243.

151 “A tarefa de obtenção da paz – entendida seja como espaço de realização da identidade pessoal, seja como 
espaço de realização alargada da humanidade – é uma missão que, tal como a justiça, se cumpre respon-
savelmente em liberdade, definindo formas de agir bem como modelos organizatórios que a permitem 
concretizar. Sendo assim, temos de concluir que essas formas de agir e estes modelos organizatórios, para 
preservarem a justiça e a paz, têm de ser conformados pela dignidade da pessoa humana, já que é esta, em 
última análise, quem precisa da justiça e da paz.” – AMARAL, Diogo Freitas do, Uma Introdução à Políti-
ca, p. 229.

152 “A dignidade da pessoa humana (com o modelo de sociedade livre, justa e solidária que lhe corresponde) 
concretiza-se em múltiplas normas, sobretudo no campo dos direitos fundamentais” – MIRANDA, Jorge e 
CORTÊS, António, Anotação ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 78.

153 CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 76.
154 O facto de se tratar de um princípio pouco claro não diminui a sua grandeza. Pelo contrário, se o mesmo se 

encontra-se fixo e imutável acarretaria mais consequências do que benefícios. Como nos indica FIGUEI-
REDO DIAS, posição com a qual concordamos, “o pior serviço que pode prestar-se ao primeiro e mais 
elevado princípio de toda a ordem jurídica democrática – o respeito intocável pela eminente dignidade da 
pessoa humana – é, em matéria penal, invocá-lo como princípio prescritivo dotado de um conteúdo fixo, 
imutável e apto à subsunção e como tal imediatamente aplicável a concretas situações da vida. Não é essa 
a natureza do princípio, como não é essa a função de que surge investido em matéria penal.” – DIAS, Jorge 
de Figueiredo, “O “Direito Penal do Bem Jurídico” como princípio jurídico-constitucional: da doutrina 
penal, da jurisprudência constitucional portuguesa e das suas relações”, in XXV anos de jurisprudência 
constitucional portuguesa: Colóquio comemorativo do XXV aniversário do Tribunal Constitucional, 24 a 
25 de Outubro de 2008, Coimbra Editora, 2009, p. 41.

155 CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 77.
156 No entanto seguimos de perto a posição de PODLECH, referida por BENEDITA MAC CRORIE, na qual 

se “estabelece uma grelha conceptual segundo a qual a garantia da dignidade se consubstancia em cinco 
elementos essenciais: a segurança da vida individual e social; a igualdade jurídica de todas as pessoas; a 
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Neste sentido e com vista a realizar estes propósitos, o princípio da igual-
dade157 – princípio com “dignidade constitucional em todos os Estados evoluí-
dos”158, – consagrado no artigo 13.º da CRP159, evoca as dimensões negativas 
de desigualdades, discriminações e privilégios que não se podem verificar160 por 

protecção da identidade e da integridade da pessoa humana; a limitação do exercício de poder pelo Estado; 
e o respeito pela contingência corporal da pessoa humana”. Esta concepção da dignidade da pessoa humana 
abarca e “enfatiza a possibilidade de realização pessoal”, a qual “parece adequada às sugestões normativas 
da constituição e ao contexto jurídico-cultural português fornecendo tópoi de concretização jurídico-judi-
cialmente controláveis.” – CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 
85, 87 e 88.

157 A não discriminação encontra profunda ligação no princípio da igualdade. LUIZ EDSON FACHIN de-
monstra essa estreita ligação de uma forma bastante simples mas ao mesmo tempo completa, pelo que 
passamos a citar: “A vedação constitucional à discriminação em razão do sexo, idade, cor, raça ou religião, 
aliada ao princípio da igualdade configura parcela substancial da protecção jurídica da dignidade humana, 
fundada no respeito aos atributos pessoais, à liberdade, à integridade e à autonomia corporal. […] No hori-
zonte dessa principiologia axiológica estão os inalienáveis direitos de ser e de estar em igualdade de condi-
ções humanas, éticas e jurídicas, e que implicam a ressalva da diferença; dignidade e igualdade pressupõem 
diversidade que não se instala artificialmente, e sim elege respeito, possibilidades e limites.” – FACHIN, 
Luiz Edson, “Discriminação por Motivos Genéticos”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná, ano 33.º, n.º 36, 2001, p. 209.

 O Tribunal Constitucional consagra a proibição da discriminação como uma dimensão do princípio da 
igualdade. Refere este tribunal que “o princípio da igualdade abrange fundamentalmente três dimensões ou 
vertentes: a proibição do arbítrio, a proibição de discriminação e a obrigação de diferenciação, significando 
a primeira, a imposição da igualdade de tratamento para situações iguais e a interdição de tratamento igual 
para situações manifestamente desiguais (tratar igual o que é igual; tratar diferentemente o que é diferente); 
a segunda, a ilegitimidade de qualquer diferenciação de tratamento baseada em critérios subjectivos (v.g., 
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instru-
ção, situação económica ou condição social) e, a última surge como forma de compensar as desigualdades 
de oportunidades.” – Ac.TC n.º 412/2002, Processo n.º 124/02, Relator Conselheiro Artur Maurício, dispo-
nível no sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020412.html, acessos em 13 
jun 2014.

158 PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 110.
159 “A igualdade proclamada no artigo 13.º [da CRP] é uma igualdade jurídico-formal, abrangendo, natural-

mente, quaisquer direitos e deveres existentes na ordem jurídica portuguesa. A verdade, porém, é que a par 
dela se acha a igualdade real entre os Portugueses (de que cuidam o artigo 9.º, alínea d) [da CRP], e nume-
rosos outros preceitos). Conceitos distintos entrelaçam-se no Estado de Direito democrático. Porque todos 
têm a mesma dignidade social (outra maneira de referir a dignidade de pessoa humana, base da República), 
a lei tem de ser igual para todos. Mas, porque há desigualdades de facto (físicas, económicas, geográficas, 
etc.), importa que o poder público e a sociedade civil criem ou recriem as oportunidades e as condições 
que a todos permitam usufruir dos mesmos direitos e cumprir os mesmos deveres. Não há, pois, contra-
posição; há complementaridade.” – MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, in Anotação ao Artigo 13.º da 
CRP, Constituição Portuguesa Anotada, org. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra 
Editora/Wolters Kluwer, 2010, p. 220.

160 Com exceção do Partido Centro Democrático Social, todos os partidos políticos com assento na Assembleia 
Constituinte acolheram nos seus projetos de Constituição a necessidade de elencar as dimensões negativas 
das desigualdades, discriminações e privilégios incompatíveis com o projeto de sociedade que se visava 
implementar, diferindo o seu elenco conforme o projeto em causa. Deste modo, no espectro político-ideo-
lógico no que concerne às questões relacionadas com a eliminação da discriminação, existe, aparentemente, 
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se tratar de uma dilatação incompatível com o princípio da dignidade da pessoa 
humana e com o princípio do Estado de Direito democrático. Deste modo, a as-
cendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 
sexual161 são dimensões que não podem ser feridas com o propósito de prejudicar 

uma unanimidade por parte dos partidos políticos de raiz democrática e pluralista em torno da relevância 
em travar a discriminação.

 Os projetos em causa consagravam os seguintes preceitos:
 a) Projeto de Constituição apresentado pelo Partido Centro Democrático Social (CDS)
 Artigo 13.º - Garantias
 Constituem garantias individuais do cidadão português:
 1.º O princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei;
 […]
 b) Projeto de Constituição apresentado pelo Movimento Democrático Português (MDP/CDE)
 Artigo 20.º
 1 – Todos os cidadãos portugueses gozam de absoluta igualdade perante a lei.
 2 – Sem prejuízo da consideração que merecem à República Democrática as classes trabalhadoras e as 

camadas mais desfavorecidas do povo português, a lei concede a todos idêntica protecção, sem distinção de 
sexo, raça, confissão religiosa, condição económica, social, ou qualquer outra.

 c) Projeto de Constituição apresentado pelo Partido Comunista Português (PCP)
 Artigo 25.º - Igualdade
 1 – Os cidadãos são iguais perante a lei.
 2 – Todos têm os mesmos direitos, gozam das mesmas liberdades, usufruem das mesmas garantias e estão 

sujeitos aos mesmos deveres, independentemente de origem social, situação económica, sexo, instrução, 
raça, confissão religiosa ou opinião política.

 d) Projeto de Constituição apresentado pelo Partido Socialista (PS)
 Artigo 9.º
 1 – Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
 2 – Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de um direito em razão do sexo, 

ascendência, raça, língua, origem, religião, convicções políticas, instrução ou condição social.
 […]
 e) Projeto de Constituição apresentado pelo Partido Popular Democrático (PPD)
 Artigo 15.º
 1 – A lei é igual para todos.
 2 – Ninguém pode ser prejudicado ou favorecido em virtude do sexo, nascimento, raça, território de origem, 

religião, convicção política ou ideológica.
 f) Projeto de Constituição apresentado pela União Democrática Popular (UDP)
 Artigo 16.º - Igualdade dos cidadãos
 Todos os cidadãos, maiores de 18 anos, independentemente do sexo, raça, religião ou grau de instrução, têm 

direito de se eleger e ser eleitos para cargos.
 Não é permitida qualquer espécie de distinção ou discriminação fundada no sexo, na raça, na religião ou 

grau de instrução, sendo punidas todas as acções que visam semear o ódio e a discórdia com tais fundamen-
tos.

 Vide MIRANDA, Jorge, Fontes e Trabalhos Preparatórios da Constituição, I Volume, Colecção Estudos 
Portugueses, 1978, p. 238, 299, 343, 390, 435, 493, 494.

161 O artigo 13.º n.º 2 da CRP consagra a igual dignidade social e a igual dignidade da pessoa humana que “fun-
ciona não apenas como fundamento antropológico-axiológico contra discriminações, objectivas ou sub-
jectivas, mas também como princípio jurídico-constitucional impositivo de compensação de desigualdade 
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ou privar qualquer indivíduo dos seus direitos162. São imposições que os Estados 
devem respeitar e proteger. O postulado da igualdade de todos os homens, prin-
cípio profundamente enraizado na generalidade dos acuais ordenamentos jurídi-
cos, obriga a que este dever de proteção se estenda a todo e qualquer cidadão. À 
“equivalência de todos os cidadãos em dignidade social” acrescem estas proibi-
ções de discriminação163. Neste ponto importa atender às palavras de PATRÍCIA 
JERÓNIMO164:

“O mandato de não discriminação tem por objecto actos que consubs-
tanciem uma diferença de tratamento, traduza-se esta numa distinção, 
exclusão, restrição ou privilégio. A diferença de tratamento que se pre-
tende combater não é, bem entendido, uma diferença qualquer. Tem de 
tratar-se de uma diferença infundada, arbitrária, que constitua uma 
violação do princípio da igualdade. Ora, o princípio da igualdade exi-
ge que o igual seja tratado igualmente e o desigual, desigualmente, na 
medida exacta da diferença. Não nega as diferenças objectivas entre os 
homens, garante-as”.

Assim, nas relações entre os indivíduos e o Estado e nas relações dos in-
divíduos entre si, a discriminação com base nos fundamentos referidos é insu-
portável, atuando o direito penal nas situações mais extremas165. Esta igualdade 

de oportunidades e como princípio sancionador da violação da igualdade por comportamentos omissivos 
(inconstitucionalidade por omissão)”– CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 567.

162 Absorvendo as palavras de DIOGO FREITAS DO AMARAL, “ficam, assim, proibidas as principais discri-
minações injustas que no passado, remoto ou próximo, as leis consagravam ou permitiam.” – AMARAL, 
Diogo Freitas do, Uma Introdução à Política, p. 249.

163 Cfr. DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in Estudos em Homena-
gem a Cunha Rodrigues, org. Jorge de Figueiredo Dias [et al.], Coimbra Editora, 2001, p. 941. Acrescenta 
ainda a Autora que “a não discriminação, como dimensão do princípio da igualdade, significa a proibição 
de diferenciações destituída de fundamento racional ou arbitrárias e, aplicada à condição humana pressupõe 
o reconhecimento da identidade essencial de todos os homens e da irrelevância dos elementos diferencia-
dores individuais” – idem, ibidem, p. 941. Ao fundamento racial acrescentamos os fundamentos baseados 
na religião e na orientação sexual e seus afins, uma vez que o argumento é válido para qualquer um destes 
pressupostos.

164 JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…” in loc. cit., p. 787 e 788.
165 Como afirmam JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, “do artigo 13.º, n.º 2 [da CRP], não resulta apenas 

a proibição de discriminações. Trata-se também de proteger as pessoas contra discriminações (como diz o 
artigo 26.º, n.º 1, in fine, [da CRP], e que reproduz quase ipsis verbis o artigo 7.º, 2.ª parte, da Declaração 
Universal), incluindo, se necessário, por via penal e, eventualmente, com direito a reparação à face dos 
princípios gerais de responsabilidade.” – MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui, in Anotação ao Artigo 13.º 
da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 220.
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perante a lei tem uma componente que se traduz numa “igualdade dos cidadãos, 
expressa na mesma dignidade social e na igualdade de tratamento normativo”166. 
Por outras palavras, e seguindo os ensinamentos de PATRÍCIA JERÓNIMO, po-
deremos abordar a questão do seguinte modo:

“O que importa […] é aferir o que seja igual e o que seja diferente para 
proceder em conformidade. Tratando-se, como se trata, de estabelecer 
juízos comparativos, determinante é identificar o tertium comparatio-
nis, o critério que há-de servir de termo de comparação. Este, porque 
muito variável, não pode achar-se senão em concreto, caso a caso. 
Impossibilitado de prever todos os critérios com base nos quais é ad-
missível estabelecer similitudes e dissemelhanças entre seres humanos, 
o que o legislador pode fazer, e faz, é – interpretando a consciência 
jurídica da comunidade, identificar um conjunto de critérios que consi-
dera ilegítimos e que expressamente proíbe”167.

No fundo, a base constitucional deste princípio reside na igual dignidade so-
cial derivada da igual dignidade humana de todas as pessoas com consagração no 
artigo 13.º da CRP168 169, abrangendo o seu âmbito de proteção dimensões como a 
proibição da discriminação, contemplando o n.º 2170 as categorias – essas catego-
rias são: ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orien-
tação sexual – que historicamente mais marcaram os incidentes de discriminação 

166  Neste sentido CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p. 363.
167 JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…” in loc. cit., p. e 788.
168 Assim o refere CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, in loc. cit., p. 

337.
169 “O princípio da igualdade constitui uma opção axiológica fundamental do legislador constituinte, imediata-

mente derivada do princípio da dignidade da pessoa humana” – PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade 
em Direito Penal”, in loc. cit., p. 115.

170 De referir ainda que “a alteração constitucional introduzida em 2004 não consubstancia uma modificação 
substancial ao art. 13.º, n.º 2 da CRP, ficando apenas expresso o que já deveria ser lido na versão ante-
rior”, em virtude do facto deste normativo não contemplar “um elenco fechado de categorias ou factores 
insusceptíveis de fundamentar diferenças de tratamento jurídico, devendo considerar-se como meramente 
exemplificativo o enunciado que aí se faz.” – Ac.TC n.º 247/2005, Processo n.º 891/03, Relatora Con-
selheira Maria João Antunes, disponível no sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acor-
daos/20050247.html, acessos em 13 jun 2014.
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tidos nos atuais tempos como ilegítimos171 172. Todavia, o catálogo do n.º 2, do 
artigo 13.º, da CRP, não é taxativo173. Não é, nem nunca poderia ser taxativo 
em virtude, entre outros fatores174, da aceção igualdade real175, do princípio da 
igualdade, firmado no artigo 9.º, al. d), da CRP, que “respeita, exclusivamente, 
às condições económicas e sociais de existência dos cidadãos”176. Não é possível 
respeitar esta igualdade se existir qualquer modo de discriminar, motivo pelo 
qual, o elenco nunca poderia ser taxativo, pondendo, deste modo, ser apontados 
outros factores motivadores de comportamentos discriminatórios.

171 Trata-se de um “elenco não taxativo de factores de desigualdades inadmissíveis.” – BELEZA, Teresa Pizar-
ro e MELO, Helena Pereira de, “Discriminação e contra-discriminação”, in loc. cit., p. 18.

172 Como afirma MARIANA CANOTILHO, quanto a não discriminação “a doutrina tende a dividir-se entre 
a consideração da não discriminação como mera dimensão negativa da igualdade ou um entendimento 
daquela como um princípio com, pelo menos um certo grau de autonomia.” – CANOTILHO, Mariana, 
“Brevíssimos apontamentos sobre a não discriminação no direito da União Europeia”, in Julgar, n.º 14, 
Lisboa, 2011, p. 102.

 Já RUI PEREIRA afirma que “o princípio da não discriminação, consagrado no n.º 2 do artigo 13.º da 
Constituição da República Portuguesa, constitui uma precisão, negativamente traçada, de um conjunto 
de circunstâncias […] que não podem originar – positiva ou negativamente – um tratamento desigual dos 
cidadãos.” – PEREIRA, Rui, “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 118.

 Somos do entendimento que em causa está uma dimensão negativa da igualdade, ao invés de um princípio 
jurídico-constitucional com alguma autonomia face ao princípio da igualdade.

 Sobre um estudo mais pormenorizado sobre a proibição de discriminações vide CANOTILHO, J. J. Gomes 
e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 340 e ss.

173 Cfr. Parecer da Comissão Constitucional n.º 30/79, in Pareceres da Comissão Constitucional, Vol. 10.º, p. 
51.

 JORGE BACELAR GOUVEIA afirma “como a doutrina tem reconhecido, nesta multidão de índices que 
conduzem a uma discriminação proibida [art. 13.º n.º 2 da CRP], eles não são os únicos jurídico-constitu-
cionalmente relevantes, sendo certo que outros podem ser considerados” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, “A 
Lei da Anti-discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 23. Não nos podemos esquecer igualmente da expressa 
referência existente na nossa Constituição pelo respeito e cumprimento da DUDH.

 MANUEL PROENÇA DE CARVALHO afirma que do artigo 13.º, da CRP, “retira-se a proibição de quais-
quer discriminações” – CARVALHO, Manuel Proença de, Manual de Ciência Política e Sistemas Políticos 
e Constitucionais, 3.ª Edição, Quid Juris, 2010, p. 330.

174 “Os factores de desigualdade inadmissíveis enunciados no artigo 13.º, n.º 2, da Constituição são-no a título 
exemplificativo (até por causa da cláusula aberta do artigo 16.º, n.º 1), não, de modo algum a título taxativo. 
Eles não são senão os mais flagrantemente recusados pelo legislador constituinte – tentando interpretar a 
consciência jurídica da comunidade; não os únicos possíveis e, portanto, também não os únicos constitucio-
nalmente insusceptíveis de alicerçar privilégios ou discriminações.” – MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, 
Rui, in Anotação ao Artigo 13.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 230 e 231.

175 “A igualdade – que se pretende não apenas formal, mas também real – implica, simultaneamente, a proi-
bição do arbitrio, a proibição da discriminação e a obrigação de diferenciação. São, por isso, ilegítimas as 
diferenciações destituídas de fundamento e, em princípio, as diferenciações baseadas nos critérios subjecti-
vos elencados no art. 13.º, n.º 2 [da CRP].” – JERÓNIMO, Patrícia, “Direito Público e Ciências Sociais…” 
in loc. cit., p. 383.

176 PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 119.



70

joel belchior da silva

Ao se falar na proibição da discriminação é necessário ter em atenção que 
este postulado não é uma mera concretização do princípio da igualdade. Mais do 
que essa simples concretização deste princípio, como refere PATRICIA LAU-
RENZO COPELO177, a proibição da discriminação:

“é uma garantia do exercício dos direitos e das liberdades para todos 
os cidadãos em termos de igualdade, quer dizer, independentemente 
das suas particularidades diferenciais. Deste modo, é possível afastar o 
perigo de confundir não discriminação com “igualação”. Não se trata, 
com efeito, de ignorar das diferenças, mas, pelo contrário, de assegu-
rar que estas sejam respeitadas e não constituam um obstáculo para o 
gozo efectivo das liberdades. O mandato de não discriminação implica, 
portanto, uma garantia da diversidade, uma afirmação das diferenças 
e, precisamente por isso, um reconhecimento normativo do princípio da 
dignidade pessoal”.

Ou seja, não se trata de assegurar que se tente alcançar uma igualdade plena, 
mas sim garantir que toda e qualquer distinção diferenciadora não serve de moti-
vo para que se leve a cabo práticas discriminatórias negativas.

Algumas das dimensões expressas no artigo 13.º da CRP encontram cabi-
mento noutros preceitos constitucionais. São os designados direitos especiais de 
igualdade178, entre os quais destacamos a liberdade de religião179e de culto180, 

177 COPELLO, Patricia Laurenzo, “A discriminação em razão do sexo na legislação penal”, in loc. cit., p. 65.
178  Assim o refere CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, p.568.
179 Este direito “não protege apenas a confissão dominante ou as confissões tradicionais, mas todas as con-

fissões e comunidades religiosas, mesmo as mais recentes e inconvencionais sendo incompatível com 
qualquer distinção, expressa ou tácita, entre confissão tradicional, cultos admitidos e “seitas”. Do mesmo 
modo, ele não pretende impor um determinado modelo estereotípico de religiosidade doutrinária ou ritual, 
visando, diferentemente, tutelar as manifestações religiosas em toda a sua diversidade. Este entendimen-
to é o único consentâneo com a ideia de igual liberdade religiosa, individual e colectiva, sufragada pela 
Constituição.” – CANOTILHO, J. J, Gomes e MACHADO, Jónatas, “Bens culturais, propriedade privada 
e liberdade religiosa”, in Revista do Ministério Público, ano 16, n.º 64, 1995, p. 22 e 23.

 Como afirma JOSÉ DIAS BRAVO, “a religião fornece à consciência de cada indivíduo uma Entidade 
Suprema, fora e acima dele, sempre presente e omnipotente, que representa, afinal e na realidade, o garante 
da liberdade de cada homem”. Deste modo, o direito da liberdade religiosa assenta na dignidade da pessoa 
humana. – BRAVO, José Dias, “Projecto de Lei da Liberdade Religiosa: contradição na dimensão”, in 
Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues, org. Jorge de Figueiredo Dias [et al.], Vol. I, Coimbra Editora, 
2001, p. 166.

180 Apesar de se focar aqui a liberdade de religião e liberdade de culto distintamente, os mesmos direitos 
fundamentais encontram-se relacionados. PAULO PULIDO ADRAGÃO, perante a epígrafe do artigo 41.º 
da CRP afirma que poderemos estar na presença de um “direito fundamental único, com diversas mani-
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com consagração constitucional no artigo 41.º da CRP181. Um Estado de direito 
democrático tolerante e não confessional como o nosso tem obrigatoriamente que 
garantir condições de igualdade a todas as religiões, sendo esta inviolável182, não 
existindo lugar a discriminações religiosas relativamente a uma qualquer religião 
ou dirigida a quem não professa qualquer crença183, sendo certo que atualmente 
“os principais beneficiários da tolerância no Ocidente são agora as pequenas 
minorias religiosas e as pessoas sem qualquer religião”184.

Deste modo e seguindo de perto os ensinamentos de JOSÉ DE SOUSA E 
BRITO, a Constituição de 1976 veio consagrar:

festações”. Contudo, o Autor afirma que “em rigor, é mais acertado distinguir liberdade de consciência e 
liberdade religiosa e considerar a liberdade de culto como elemento essencial desta última.” – ADRAGÃO, 
Paulo Pulido, “Liberdade de consciência, de religião, de culto”, in Enciclopédia da Constituição Portugue-
sa, Coord. Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Quid Juris, 2013, p. 226.

 Refere ainda o mesmo Autor o facto de ser “comum a menção conjunta da liberdade de consciência e da 
liberdade religiosa, ou a confusão entre elas, que frequentemente se estende também à liberdade de expres-
são do pensamento”.

 Sobre a definição dessas três liberdades vide LEITE, António, “A Religião no Direito Constitucional Por-
tuguês”, in loc. cit., p. 289 e ss.

181 “A liberdade de religião é a liberdade de adoptar ou não uma religião, de escolher uma determinada reli-
gião, de fazer proselitismo num sentido ou noutro, de não ser prejudicado por qualquer posição ou atitude 
religiosa ou anti-religiosa. A liberdade de culto é somente uma dimensão da liberdade religiosa dos crentes, 
compreendendo o direito individual ou colectivo de praticar os actos externos de veneração próprios de 
uma determinada religião” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, 
p. 609.

 “A liberdade religiosa contém em si todos os elementos constitutivos do regime de separação que é garanti-
do pela Constituição e implica os dois elementos nucleares constitutivos da própria separação: a separação 
pessoal e organizativa do Estado das igrejas e doutras comunidades religiosas que é implicada pela liber-
dade de organização autónoma destas, imune de qualquer poder do Estado nessa esfera (n.º 3 do artigo 41.º 
[da CRP]), e a neutralidade religiosa do Estado, especialmente consagrada no n.º 2 do artigo 43.º [da CRP] 
como neutralidade de directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas na programação 
da educação e da cultura. Teremos assim dois princípios em que se analise o da separação: o princípio da 
separação pessoal e o princípio da neutralidade.” – in voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E 
BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit. 

182 A Constituição “ao utilizar o adjectivo «inviolável» em relação à liberdade religiosa (artigo 41.º, n.º 1 [da 
CRP], pretende vincar de uma forma especialmente clara a caracterização essencial que a liberdade religio-
sa tem no edifício constitucional.” – AMARAL, Diogo Freitas do, Uma Introdução à Política, p. 235.

183 Com a Constituição de 1976 voltou a existir um regime de separação entre o Estado e as igrejas, o qual foi 
reintroduzido mediante um consenso ao invés do «clima de guerra» com origens na revolução republicana, 
existindo um “entendimento do princípio da separação como direito do homem [o qual] é o resultado de 
uma complexa evolução histórica da civilização cristã ocidental e da sociedade portuguesa em particular, 
evolução que é indispensável ter presente para medir o alcance das normas constitucionais. É que alguma 
separação ou independência do Estado da Igreja sempre foi reconhecida como estruturante da sociedade 
cristã, mas teve várias interpretações entre si incompatíveis que se foram sucedendo polemicamente na 
história, de modo que a adopção de uma delas implica o repúdio das restantes.” – in voto de vencido do 
Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit. 

184 DWORKIN, Ronald, Justiça para Ouriços, trad. Pedro Elói Duarte, Almedina, 2012, p. 284.
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“a liberdade de consciência, de religião e de culto com todos os seus 
elementos: em primeiro lugar, a liberdade individual de consciência e 
de religião, em ambos os casos como liberdade de convicção e de prá-
tica, quer em privado quer em público, incluindo as liberdades de ter, 
de não ter, de mudar e de deixar de ter religião, a liberdade de expres-
são da religião, incluindo o direito ao silêncio em matéria religiosa, as 
liberdades de informação, de educação e de cultura religiosas, de edu-
cação religiosa ou não religiosa dos filhos, as liberdades individuais de 
culto, de ensino, de criação de escolas confessionais privadas e coope-
rativas, de proselitismo, o direito à objecção de consciência, o direito 
subjectivo ao respeito de todas estas liberdades por terceiros e pelo 
Estado, a não ser coagido nem perseguido por causa ou em matéria de 
religião, à igualdade e não-discriminação religiosas, o direito à inde-
pendência de direitos civis e políticos da religião; em segundo lugar, a 
liberdade das igrejas e outras comunidades religiosas de organização, 
de exercício das suas funções, de culto, de ensino da religião praticado 
no âmbito da respectiva confissão, de criação de escolas confessionais 
particulares e cooperativas, de proselitismo, de utilização de meios de 
comunicação social próprios, o direito de reconhecimento e de cele-
bração de acordos ou concordatas com o Estado; em terceiro lugar, 
a imunidade dos indivíduos e das igrejas e comunidades religiosas de 
qualquer poder do Estado em matéria de liberdade religiosa, o direito 
à não interferência do Estado na esfera religiosa e à separação do Es-
tado, como direito à separação pessoal e organizatória e como direito à 
sua neutralidade do Estado, nos dois aspectos, em especial como direi-
to à não confessionalidade do ensino. A liberdade religiosa desemboca 
assim no princípio da separação dos poderes como seu elemento”185.

Também o n.º 4, do artigo 46.º, da Constituição da República, contém um li-
mite específico de natureza interna da liberdade de associação186 que se traduz no 
não consentimento de associações racistas187. Existe, assim, uma delimitação po-

185 In voto de vencido do Conselheiro JOSÉ DE SOUSA E BRITO, Ac.TC n.º 174/93, in loc. cit. 
186 Esta restrição à liberdade de associação “insere-se no contexto internacional e comunitário europeu de 

luta contra o «racismo e xenofobia», como exigência da dignidade humana, da igual dignidade social e da 
inclusividade social e política das sociedades multi-étnicas contemporâneas ” – CANOTILHO, J. J. Gomes 
e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 648.

187 A repulsa por organizações racistas também se reflete nos partidos políticos. A Lei dos Partidos Políticos 
(Lei Orgânica n.º 2/2003, de 22 de Agosto, alterada pela Lei Orgânica n.º 2/2008, de 14 de Maio, a qual 
foi republicada no DR I Série n.º 93/2008) no seu artigo 8.º proíbe expressamente a possibilidade de se 
constituir, entre outros, partidos com ideais racistas. Trata-se de se salvaguardar a ordem constitucional 
democrática, tal como acontece com a proibição das associações racistas.

 MARCELO REBELO DE SOUSA assinala que os limites constantes no n.º 4, do artigo 46.º, da CRP são 
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sitiva do respetivo objeto e conteúdo, onde para os inimigos da liberdade apenas 
se abre espaço de tolerância enquanto não coloquem em causa a liberdade geral 
nem pratiquem atos criminosos. Assim e no espaço de liberdade de ideias de cada 
um é permitido que cada cidadão possa professar um pensamento racista desde 
que o mesmo não seja colocado em prática, como seria o caso de se constituir 
uma organização racista188.

Por outro lado, os direitos fundamentais de personalidade189 – onde a “linha 
de base de aferição da protecção devida” a estes direitos “assenta na afirmação 
de relações simétricas de reconhecimento entre cidadãos livres e iguais, dignos 
de igual consideração e respeito”190 – são igualmente valores que muito contri-
buem para que um Estado paute as suas orientações jurídico-políticas no senti-
do de colocar fim a focos de discriminação. Os direitos de personalidade191 são 
manifestações da dignidade da pessoa humana que esbarram por completo com 
determinados casos de discriminação192. A título de exemplo, quando é proferida 
publicamente uma afirmação com conteúdo discriminatório e odioso dirigida a 

“limites genéricos definidos na Constituição como comuns a todas as formas de associação”, incluíndo 
os partidos políticos, assumindo a forma de limites materiais “constitucionalmente estabelecidos relativa-
mente aos partidos políticos” de dois tipos: a) “limites respeitantes aos fins dos partidos políticos”; e b) 
“limites relativos às funções dos partidos políticos” – SOUSA, Marcelo Rebelo de, “Os Partidos Políticos 
na Constituição” in Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol., Livraria Petrony, 1978, p. 67 e 68. 

 Cabe ao Tribunal Constitucional a intervenção nestas matérias. Sobre a atuação do Tribunal Constitucional 
em matéria partidária, vide CORREIA, Fernando Alves, Direito Constitucional – A Justiça Constitucional, 
Almedina, 2001, p. 129.

188 Assim, como nós, o entende CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, 
p. 648.

189 De salientar que “a Constituição de 1976 teve uma profunda repercussão em matéria dos direitos civis de 
personalidade, previstos e regulados no art. 70.º e segs. do Código Civil de 1966. Não só por preordenado 
o conjunto do sistema jurídico ao respeito e ao desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, como 
também por ter alargado e constitucionalizado, em maior grau e qualidade, direitos de personalidade funda-
mentais e por ter reforçado a tutela jurídica dos mesmos.” – SOUSA, Rabindranath Capelo, “A Constituição 
e os Direitos de Personalidade”, in Estudos sobre a Constituição, 2.º Vol., Livraria Petrony, 1978, p. 93.

190 MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 749.
191 “Os direitos de personalidade constituem um conjunto de direitos subjectivos, que incidem sobre a própria 

pessoa humana ou sobre alguns modos de ser fundamentais, físicos ou morais, da personalidade, inerentes 
à pessoa humana.” – MARQUES, João Paulo Remédio, “Alguns aspectos processuais da tutela da perso-
nalidade humana na revisão do processo civil de 2012”, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 72, Abr./
Set 2012, p. 653.

192 Como refere GOMES CANOTILHO, “o homem nasce com uma irredutível dimensão física e espiritual, 
mas a sua personalidade desenvolve-se condicionada pelas relações sociais.” – CANOTILHO, J. J. Gomes, 
Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador…, p. 36.

 Deste modo, relações sociais impregnadas de práticas discriminatórias colocam em causa o pleno e livre 
desenvolvimento da personalidade do indivíduo alvo do comportamento discriminatório.
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um determinado indivíduo, o bom nome e a reputação dessa pessoa são colocados 
em causa193, visto que as expressões proferidas são suficientes e aptas para degra-
dar a sua imagem perante o público, uma vez que a igual dignidade de todos os 
homens é gravemente afetada por tais atos194. Daí que os direitos de personalida-
de também contribuam para o abrandar de focos discriminatórios.

Dentro dos direitos fundamentais de personalidade – são bastante diver-
sificados, apesar do seu carácter comum –, por se insurgir, de alguma forma, 
contra a discriminação195, destacamos o direito ao livre desenvolvimento da 

193 “A discriminação […] constitui, com efeito, ofensa a direitos fundamentais logo na sua função de “direitos 
de defasa” – e, designadamente, também uma ofensa a direitos de personalidade do discriminado. Pode-
mos, desde logo, estar perante uma violação do direito à honra, ao bom nome ou reputação, atingido pela 
diminuição objectiva da imagem e do valor ético da pessoa em resultado da afirmação discriminatória. 
[…] E mesmo que no caso concreto seja difícil ver na discriminação uma lesão da imagem moral, ou do 
valor ético da pessoa implicado nas ideias de honra, bom nome ou reputação, ou uma ofensa ao direito à 
liberdade, sempre haverá de considerar-se a actuação discriminatória quando proibida, como uma violação 
do direito geral de personalidade. É, aliás, de notar que a própria formulação ampla do legislador civil, no 
artigo 70.º, n.º 1, do Código Civil, onde consagrou uma ampla tutela geral da personalidade, favorece a 
recondução de casos de discriminação ilegítima à hipótese dessa norma (a cada “direito à sensibilidade e à 
alma”, na expressão de Orlando de Carvalho, como direito à protecção contra campanhas discriminatórias, 
de ódio ou estigmatização, que se pode integrar no direito geral de personalidade). Mais do que da própria 
actuação em si, a lesão resultará, aqui, normalmente, do conteúdo comunicativo que ela transporta ou que 
a acompanha. Será, assim, o caso da revelação ou divulgação pública da actuação discriminatória e do seu 
fundamento, sendo essa afirmação que produz a ofensa delitual. Mas pode igualmente a ofensa ao “inte-
resse na integridade” do lesado resultar de condutas promotoras de campanhas de ódio ou exclusão (por 
exemplo racial ou étnica), de outras formas de um “discurso de ódio” (“hate speech”) discriminatório, ou 
de outros comportamentos que sejam de considerar como “assédio”.” – PINTO, Paulo Mota, “Autonomia 
Privada e Discriminação – algumas notas”, in Estudos em homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardo-
so da Costa, Vol. II, Coimbra Editora, 2005, p. 328 a 330.

194 Neste sentido, MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 762. Refere o Autor que nestas 
circunstâncias a difamação pode operar “como mecanismo de exclusão e estigmatização do indivíduo como 
outsider, afectando a sua auto-estima e o seu sentimento de pertença à comunidade política como membro 
de pleno direito.”

195 Também há uma “relação incidível entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao desen-
volvimento da personalidade.” – CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamen-
tais…, p. 236.

 A jurisprudência, nomeadamente do Tribunal Constitucional, também considera que existe ligação entre a 
dignidade da pessoa humana e o livre desenvolvimento da personalidade. Vide Ac.TC n.ºs 436/00, Proc. n.º 
309/95, Relator Conselheiro Tavares da Costa; 247/05, Proc. n.º 891/03, Relatora Conselheira Maria João 
Antunes; e 154/09, Processo n.º 1063/07, Relator Conselheiro Vítor Gomes, disponíveis nos sítios da inter-
net http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000436.html; http://www.tribunalconstitucional.pt/
tc/acordaos/20050247.html; e http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090154.html, respetiva-
mente, acessos em 17 fev 2014.

 Se o “direito à identidade tem em vista todos os traços que identifiquem o individuo como tal perante a 
sociedade” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 753 –, é de todo lógico que a 
discriminação conflitua com o livre desenvolvimento da personalidade.
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 personalidade196, com consagração constitucional no artigo 26.º n.º 1 da CRP197. 
Esta realidade jurídico-normativa será, seguramente, colocada em causa sempre 
que existe por parte de qualquer indivíduo o surgir de um foco discriminatório – o 
que faz com que a referência introduzida no artigo 26.º, n.º 1, in fine, da CRP, na 
quinta revisão constitucional relativa ao direito à proteção legal contra quaisquer 
formas de discriminação mereça a nossa aprovação198– uma vez que pela via da 

196 PATRÍCIA JERÓNIMO afirma que “o direito ao desenvolvimento da personalidade, introduzido pela re-
visão Constitucional de 1997 […] [e] a inclusão deste direito entre os direitos pessoais do art. 26.º, n.º 
[da CRP], não constituiu uma verdadeira inovação, atenta a circunstância de a tutela ao desenvolvimento 
da personalidade ser uma decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana e estar já prevista em 
alguns preceitos constitucionais [artigo 69.º, n.º 1, 70.º, n.º 2 e 73.º, n.º 2, da CRP], mas veio certamente 
reforçar todos os direitos pessoais activos.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Direito Público e Ciências Sociais…” 
in loc. cit., p. 377 e 378.

 O próprio Tribunal Constitucional reconhece que o princípio da dignidade da pessoa humana está “intima-
mente relacionado com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade” – Ac.TC n.º 288/98, Proc. n.º 
340/98, Relator Conselheiro Luís Nunes de Almeida, disponível no sitio da internet http://www.tribunal-
constitucional.pt/tc/acordaos/19980288.html, acessos em 12 dez 2014.

197 Vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 463 e ss e PINTO, 
Paulo Mota, “Autonomia Privada e Discriminação…”, in loc. cit., p. 330.

 Já JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO considera que na Constituição não estão previstos direitos de perso-
nalidade, uma vez que estes são relegados para o Direito privado, com consagração legal no Código Civil 
– ALEXANDRINO, José de Melo, Direitos Fundamentais…, p. 32 e 33.

 Esta última posição, contudo, é refutada até mesmo por civilistas. CARLOS MOTA PINTO afirma que 
o Direito Civil não é “o único ramo do direito ao serviço do livre desenvolvimento da personalidade hu-
mana”, motivo pelo qual “seria, pois, exagerado dizer que só o direito civil é o direito da pessoa. Todo o 
direito, como ordem de defesa ou de promoção activa de resultados, está ao serviço da pessoa.” – PINTO, 
Carlos Alberto da Mota, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª Edição por António Pinto Monteiro e Paulo Mota 
Pinto, Coimbra Editora, 2005, p. 59 e 60.

 Para este Autor a “tutela geral da personalidade do art. 70.º do Cód. Civil, onde se consagra um verdadeiro 
direito geral de personalidade” vê o seu conteúdo ser “preenchido com os valores constitucionalmente 
consagrados.” – idem, ibidem, p. 75.

 Também L. CARVALHO FERNANDES afirma que no ordenamento jurídico português o quadro dos di-
reitos de personalidade “só resulta completo pelo recurso ao texto constitucional.” – FERNANDES, L. 
Carvalho, “Direitos de Personalidade”, in Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. II, 2.ª 
Edição revista e actualizada, Verbo, 1998, p. 566.

198 Assim, no próprio n.º 1 do artigo 26.º da CRP encontra-se plasmado, desde 1997, o direito à protecção legal 
contra quaisquer formas de discriminação, no qual se encontra abrangido o direito ao desenvolvimento 
da personalidade. De acordo com os ensinamentos de GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, este 
direito surge na sequência “da vaga de leis, directivas (comunitárias) e convenções internacionais contra 
a discriminação, dada a verificação frequente da discrepância entre o princípio jurídico da igualdade e a 
realidade social claramente marcada por comportamentos, actos e situações discriminatórias. Não é, porém, 
fácil o seu recorte jurídico e dogmático. Por um lado, ele implica uma qualquer articulação com o art. 13.º 
[da CRP], consagrador do princípio geral da igualdade, pois não seria compreensível o aditamento de um 
novo direito se ele estivesse já consumido pelo princípio da igualdade. O direito à protecção legal contra 
quaisquer formas de discriminação terá conteúdo útil e autónomo como um direito especial de igualdade, 
dada a natureza de direito pessoal beneficiador do regime jurídico dos direitos, liberdades e garantias; além 
disso, apresenta-se como um direito subjectivo fundamentalmente reconduzível um direito à prática de não 
discriminação. Ao lado desta dimensão subjectiva, recorta-se um conteúdo objectivo que aponta essencial-
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discriminação o indivíduo discriminado não vê ser-lhe assegurado “as singulari-
dades da pessoa humana, naquilo que a caracteriza como diferente ou igual às 
demais, conferindo-se a cada um o direito de livremente optar pelo seu próprio 
projecto de vida”, uma vez que pela via da discriminação é colocado em causa 
o “direito de a pessoa escolher livremente o seu destino e de conduzir a sua 
vida com autonomia e responsabilidade, de acordo com as suas convicções”199. 
A estigmatização causada pela discriminação se não for controlada, limitada ou 
extinta poderá condicionar o livre desenvolvimento da personalidade do sujeito 
discriminado ou grupo de pessoas discriminadas. Casos mais acérrimos de dis-
criminação podem mesmo levar a vítima a crer que merece tudo aquilo que lhe 
está a ser imputado, onde o rebaixamento que lhe é aplicado passa a ser um mal 
necessário senão mesmo um destino do qual não pode fugir. É de todo óbvio que 
a discriminação colide com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 
motivo pelo qual este é outro dos valores constitucionais que de alguma forma 
tem implicância no seio do combate à discriminação, o que pode desencadear, na 
defesa do combate contra a discriminação, o ampliar do leque de valores que são 
colocados em causa sempre que algum sujeito opta por discriminar um dos seus 
pares ou um grupo de pessoas.

Em sentido inverso, poder-se-á restringir o direito ao livre desenvolvimento 
da personalidade uma vez que a nossa sociedade pauta o seu dia-a-dia pela “rejei-
ção dos comportamentos opostos correspondentes e das condutas anti-sociais” 
já que “sem uma tábua de valores, haveria realização da personalidade na opção 
[por exemplo] pela droga, na avareza, no isolamento e na agressividade por ódio 
à humanidade”200. 

Deste modo, conforme nos demonstra BENEDITA MAC CRORIE201: 

“as restrições ao direito ao desenvolvimento da personalidade devem 
justificar-se pela protecção de um bem jurídico constitucionalmente 

mente para a efectivação e promoção da exigência de igualdade de tratamento. […] O direito à protecção 
contra quaisquer formas de discriminação perfila-se como direito subjectivo à não discriminação quando 
existe um tratamento discriminatório directo, assente sobretudo em quaisquer dos elementos discriminató-
rios referenciados no art. 13.º-2 [da CRP]” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição 
da República…, p. 469 e 470.

199 CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 94 e 95.
200 ASCENSÃO, José Oliveira, “A Dignidade da Pessoa e o Fundamento dos Direitos Humanos”, disponí-

vel no sítio da internet http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=71981&ida=72386, 
acessos em 9 jun. 2014.

201 CRORIE, Benedita Mac, Os Limites da Renúncia a Direitos Fundamentais…, p. 97 e 99.
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protegido e, como qualquer outra restrição, têm de respeitar o princí-
pio da proporcionalidade, ou seja, devem limitar-se ao mínimo indis-
pensável para a protecção e satisfação das necessidades básicas da 
vida humana, em uma sociedade pluralista. Através da consagração 
deste direito há, então, uma jusfundamentalização de uma liberdade 
geral de acção, mas com a natureza especial de só poder ser inter-
pretada com tal alcance desde que acompanhada do reconhecimento 
expresso ou implícito dos limites naturais que lhe são próprios: os di-
reitos dos outros, a lei moral e a ordem constitucional”, não devendo o 
Estado “esquecer a dimensão social deste direito, o que implica que tal 
como aliás acontece com os restantes direitos fundamentais o Estado 
tem não apenas um dever de não interferir no espaço de autoconforma-
ção individual, mas também um dever de o proteger, criando condições 
de desenvolvimento da personalidade”.

Procuramos aqui apenas enunciar os principais preceitos constitucionais com 
substancial importância para o nosso tema e que de forma mais profunda contri-
buíram para o combate à discriminação tida como intolerável. A abordagem a tais 
princípios, ou a outros, será feita ao longo do trabalho conforme exista a necessi-
dade de se focar determinados aspetos. 

Por agora a sua alusão é suficiente e abre a porta da legitimação da existência 
de uma norma penal anti discriminação.

No fundo, o que pretendemos com a enunciação dos princípios acima expos-
tos nada mais é do que buscar um auxílio de base constitucional suficientemen-
te fundamentado para garantir a busca de uma solução material para casos de 
discriminação, de onde não se excluí, desde já, o confronto com outros valores 
constitucionais, como se acabou de retratar e como adiante se verá, em tudo o que 
relacionar a discriminação com a liberdade de expressão (infra p. 162).

2.4.2. O Código Penal de 1982

Com o Código Penal de 1982202 203, assiste-se pela primeira vez na história 

202 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, publicado no DR I Série n.º 221, retificado pela 
Declaração de Retificação de 3 de Dezembro de 1982, publicada no DR I Série n.º 279 e pela Declaração 
de Retificação de 31 de Janeiro de 1983, publicada no DR I Série n.º 25 (1.º Suplemento), com entrada em 
vigor a 1 de Janeiro de 1983.

203 O terceiro e atual Código Penal Português surge no momento da 1.ª Revisão Constitucional, um período de 
maior tranquilidade e serenidade, onde certas questões revolucionárias já se encontram resolvidas, existin-
do, por isso, espaço para o surgir desta legislação penal.
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nacional à criminalização de condutas discriminatórias, sendo esta incriminação, 
como aponta RUI PEREIRA, “uma manifestação da não discriminação […] no 
âmbito do ordenamento jurídico-penal”204. É certo que o preceito contido no Có-
digo Penal de 1982 referente à incriminação de condutas discriminatórias – artigo 
189.º205, o qual tinha como epígrafe «Genocídio e discriminação racial» – teve 
como fonte normativa206 a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial207, da qual se fará referência num momento 
posterior (infra p. 106). Porém não deixa de ser uma importante inovação208 

204 PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 147.
205 Artigo 189.º – Genocídio e discriminação racial
 1 – Quem, com intenção de destruir, no todo ou em parte, uma comunidade ou um grupo nacional, étnico, 

racial, religioso ou social, praticar alguns dos actos seguintes:
 a) Homicídio de membros da comunidade ou do grupo;
 b) Ofensa grave à integridade física ou psíquica de membros da comunidade ou do grupo;
 c) Sujeição da comunidade ou do grupo a condições da existência ou a tratamentos desumanos, susceptíveis 

de virem a provocar a destruição da comunidade ou do grupo;
 d) Transferência violenta de crianças para outra comunidade ou outro grupo;será punido com prisão de 10 

a 25 anos.
 2 – Será punido com prisão de 1 a 5 anos quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou 

através de qualquer meio de comunicação social:
 a) Difamar ou injuriar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou expuser as mesmas a desprezo público por 

causa da sua raça, da sua cor ou da sua origem étnica;
 b) Provocar actos de violência contra pessoas ou um grupo de pessoas de outra raça, de outra cor ou de outra 

origem étnica.
 3 – Será punido com prisão de 2 a 8 anos quem:
 a) Fundar ou constituir organizações ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência raciais ou que os encorajem;
 b) Participe nas organizações ou nas actividades referidas na alínea anterior ou preste assistência a quais-

quer actividades racistas, incluindo o seu financiamento.
206 Cfr. ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial, Tomo II, dirg. 

Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 1999, p. 575, GONÇALVES, M. Maia, Código Penal Portu-
guês Anotado e Comentado e Legislação Complementar, 12.ª Edição, Almedina, 1998, p. 725 e LEITÃO, 
José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial – o processo da sua institucionaliza-
ção”, in Francisco Salgado Zenha: Liber Amicorum, org. Eduardo Paz Ferreira [et al.], Coimbra Editora, 
2003, p. 531.

207 Convenção adoptada e aberta à assinatura e ratificação pela Resolução 2106 (XX), da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, de 21/12/1965, com entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 04/01/1969. Pela 
Lei n.º 7/82, de 29 de Abril, publicada no DR I Série n.º 99/82, foi a Convenção aprovada para adesão pelo 
Estado Português, tendo entrado em vigor na ordem jurídica portuguesa a 23/09/1982.

 Esta Convenção tem como objectivo obrigar os Estados a desenvolver “acções compensatórias para elimi-
nar a discriminação racial de modo a garantir o pleno exercício dos direitos em condições de igualdade.” 
– PEREIRA, André Gonçalo Dias, “Estrangeiros e Direito Penal”, in Direitos Humanos, Estrangeiros, 
Comunidades Migrantes e Minorias, coord. J. J. Gomes Canotilho, Celta Editora, 2000, p. 259.

208 “Os «crimes contra a paz e humanidade» (título II) são uma inovação no nosso ordenamento jurídico de 
enorme ressonância doutrinal e que assume uma qualificação de ponta na necessidade de se tipificar deter-
minadas condutas que violam valores que a comunidade internacional reconhece como essenciais ao seu 
desenvolvimento” – in preâmbulo do Código Penal de 1982.
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 legislativa no direito penal português, apta a incriminar certas práticas discrimi-
natórias que até então não se encontravam abrangidas por este ramo do Direito, 
com vista a proteger valores universais209.

Apesar disso, o Projecto da Parte Especial da autoria de EDUARDO COR-
REIA210, aquele que fortemente influenciou a elaboração da parte especial do 
Código Penal de 1982211, continha uma disposição legal englobada dentro da Sec-
ção II (Dos Crimes Contra a Paz Pública), do Capítulo V (Dos Crimes Contra a 
Ordem e a Tranquilidade Públicas), com a epígrafe Incitação ao Ódio212 213. Este 
preceito destinava-se a precaver atos praticados com o propósito de incitar ao 
ódio ou desencadear violência, injuriar ou difamar uma parte da população, seja 
por pura maldade ou com o objetivo de desprezo ou segregação, sem nunca men-
cionar qualquer palavra como raça, cor, origem étnica ou outra qualquer palavra 
ou expressão semelhantes aquelas constantes no artigo 189.º. Trata-se, tal como 
no artigo 180.º do Código Penal de 1886, de um crime contra a ordem pública 
(supra p. 42), ao contrário do que sucede a partir da entrada em vigor do Código 
Penal de 1982. A proteção conferida pela norma incriminadora e o bem jurídico 
protegido são totalmente distintos (infra p. 211). Uma vez que o bem jurídico tu-

209 MARIA CONCEIÇÃO CUNHA afirma que o crime de discriminação é um “crime que ofende valores 
universais” – CUNHA, Maria Conceição, Enciclopédia Verbo Luso-Brasileira de Cultura, Edição Século 
XXI, n.º 9, Editorial Verbo, 1999, p. 624.

210 CORREIA, Eduardo, Código Penal – Projecto da Parte Especial, Separata do Boletim do Ministério da 
Justiça, n.º 157, 1966.

211 O Código Penal de 1982 “é o resultado do projecto de um novo Código Penal encomendado em 1961 ao 
Professor da Universidade de Coimbra, Doutor Eduardo Correia, que logo em 1963 e 1966 apresentou o 
Projecto da Parte geral do Código Penal e o Projecto da Parte Especial, respectivamente” – SILVA, Ger-
mano Marques, Direito Penal Português – Parte Geral – Introdução e Teoria da Lei Penal, Vol. I, 2.ª Edição 
revista, Verbo, 2001, p. 211.

 Este Código “baseia-se […] estritamente nos projectos elaborados [de] EDUARDO CORREIA em 1963 e 
1966” – DIAS, Jorge de Figueiredo, “As tendências recentes da Política Criminal e o Novo Código Penal 
Português de 1982”, in Revista de Direito Penal e Criminologia, n.º 34, Rio de Janeiro, 1982, p. 7.

 Vide, igualmente, COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal…, p. 166 e BELEZA, 
Teresa Pizarro, Direito Penal, p. 322 e 323.

212 Artigo 349.º - Incitação ao Ódio
 Quem, por maneira idónea, perturbar a paz pública ou ofender a dignidade humana alheia, incitando ao 

ódio ou a medidas de violência ou arbitrárias contra uma parte da população, injuriando-a, difamando-a 
gravemente ou fazendo-a por maldade objectivo de desprezo ou segregação, será punido com prisão de três 
meses a três anos.

213 “Pode-se encontrar a fonte deste crime [crime de discriminação] e do genocídio no Projecto (de 1966) 
do Cod. Penal – artigo 349.º (Incitação ao Ódio), devendo salientar-se uma mudança relativamente à sua 
inserção – se no Projecto era um crime contra a Paz Pública, passou a entender-se que o que está em causa 
são valores essenciais da humanidade.” – CUNHA, Maria Conceição, Enciclopédia Verbo Luso-Brasileira 
de Cultura, p. 625.
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telado pelo artigo 180.º do Código Penal de 1886 é idêntico aquele protegido pelo 
artigo 349.º deste projeto para a Parte Especial do Código Penal, não podemos es-
tranhar a ausência da alusão a expressões como raça, cor, origem étnica ou outra.

Neste projeto palavras relacionadas com a discriminação tal como as incorpo-
radas no artigo 189.º do Código Penal apenas existiam no artigo 138.º relativo ao 
homicídio qualificado onde se referia na sua al. d), ao reportar «ser determinado 
por ódio racial ou religioso» como uma das possibilidades reveladoras da even-
tual especial censurabilidade ou perversidade que poderia levar à qualificação do 
homicídio. Contudo, mesmo não existindo uma correspondência entre o preceito 
constante neste projeto e o artigo 189.º do Código Penal, algumas das condutas 
com enquadramento no referido artigo 189.º poderiam ser consideradas como 
delito à luz da norma contida no Projecto da Parte Especial.

O artigo 189.º, no que importa à sua sistematização, estava integrado nos cri-
mes contra a paz e a humanidade (título II, do livro II) e tinha por epígrafe «Ge-
nocídio e discriminação racial». Esta disposição legal que tem a característica de 
ser crime público contemplava dois tipos de práticas criminosas completamente 
distintas, apesar do seu relacionamento: o genocídio214 – que a par do crime de 
homicídio qualificado, é o delito que atinge “mais gravemente o quadro de valo-
res legalmente estabelecidos”215 – e a discriminação racial. No que aqui nos diz 
respeito, no seu n.º 2 a discriminação racial seria punida com uma pena de prisão 
de 1 a 5 anos sempre que alguém, em reunião pública, por escrito destinado a 
divulgação ou através de qualquer meio de comunicação social visasse difamar, 

214 Sobre o crime de genocídio vide, por todos, PAIS, Ana Isabel Rosa, “O Crime de Genocídio: Algumas 
Considerações”, in Direito Penal hoje: Novos desafios e novas respostas, Org. Manuel da Costa Andrade e 
Rita Castanheira Neves, Coimbra Editora, 2009, p. 43 e ss.

 De um modo resumido, o genocídio reconduz-se a um “crime que se traduz na destruição, por meios 
directos ou indirectos, de grupos culturais, nacionais, religiosos ou étnicos, que na maior parte dos casos 
acontece serem minorias nos Estados onde são perseguidos. […] O impulso para a perseguição e extermínio 
é muitas vezes dado pelo poder político instituído, que encoraja a maioria a destruir as minorias étnicas 
por razões ideológicas, de oportunismo ou até homogeneidade cultural do Estado. O mesmo impulso pode 
ainda ter componentes religiosos, quando as maiorias e seus líderes não admitem a divergência, ou compo-
nentes económicos, quando as minorias são detentoras de riqueza ou desempenham alguma função decisiva 
no esquema económico do país. As ideologias e doutrinas racistas, que conferem uma racionalização às 
hostilidades ou à concorrência entre raças ou etnias no mesmo espaço territorial podem encorajar práticas 
de extermínio maciço de grupos humanos ou meios subtis de minar o seu natural crescimento e sobrevivên-
cia.” – BESSA, António Marques, “Genocídio”, in Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 
Vol. III, 2.ª edição revista e actualizada, Verbo, 1999, p. 24 a 26.

215 Ac.TRL de 12 de Dezembro de 1995, processo n.º 6745, Juiz-Relator FRANCO DE SÁ, disponível no 
sitio da internet http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/3636ac2521d7b7a-
18025680300040f30?OpenDocument, acessos em 16 fev 2014.
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injuriar, colocar a desprezo público ou provocar violência contra qualquer sujeito 
ou um grupo de determinados indivíduos, devido às suas características raciais, 
étnicas216 ou de cor. Perante este cenário, no que respeita à injúria e à difama-
ção217, e seguindo de perto os ensinamentos de FRANCISCA VAN DUNEM218: 

“o que parece justificar a diferença de tratamento entre a injúria e a 
difamação previstas neste tipo legal e as descritas no tipo geral será 
a potencialidade de reprodução do comportamento, em virtude da sua 
publicitação, pelos meios previstos na norma (reunião pública, por es-
crito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comuni-
cação social”. 

Por sua vez, JÓNATAS MACHADO219 afirma:

“a consagração plena de uma injúria colectiva, embora pareça reco-
lher um número cada vez maior de adeptos na doutrina, não se apre-
senta isenta de controvérsia, embora tudo indique que a solução do 
problema assenta no reconhecimento da insuficiência dos tipos tradi-
cionais da difamação e da injúria.”

Estamos, deste modo, perante “um crime de injúria ou difamação qualifica-
das pela circunstância do motivo”220.

A mesma argumentação poderá ser utilizada nos casos onde existe a pro-
vocação de atos de discriminação, face ao tipo geral protetor do bem jurídico 
 integridade física, bem como nos casos onde se coloca em causa a liberdade indi-

216 Logo no primeiro Relatório apresentado por Portugal, assumindo a obrigação decorrente do artigo 9.º, da 
Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o relevo dado 
à etnia foi elogiado visto que “raça só existe uma, a raça humana.” – Primeiro relatório apresentado por 
Portugal – Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, Pro-
curadoria-Geral da República, p. 6.

217 A discriminação e o seu incitamento não se faz só de actos de violência, podendo aquela surgir por outros 
meios como a injúria e a difamação. O próprio TEDH “reconheceu que o incitamento à discriminação não 
tem necessariamente de se materializar em actos de violência.” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e 
discriminação religiosa – subsídios para uma visão humanista”, in O Direito, ano 144, n.º 4, Coimbra, 2012, 
p. 898.

218 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit. P. 946.
219 MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 842.
220 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 896.
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vidual, através da ameaça221, sendo certo que a ameaça só foi integrada no crime 
de discriminação anos mais tarde (infra p. 95).

Por outro lado não podemos deixar de enaltecer o facto de o preceito mencio-
nar as expressões raça, cor e origem étnica. Colocando de lado a expressão cor, 
as expressões origem étnica e raça num primeiro momento podem apontar para 
uma definição bastante semelhante ou idêntica, podendo levar o intérprete a con-
siderar como desnecessária a menção de ambas as expressões. Porém tal assim 
não é, e o legislador ordinário foi sensível às diferenças existentes entre os dois 
conceitos, optando por referir expressamente as palavras raça e origem étnica. 
Como afirma o Conselheiro JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO222:

“ainda que os conceitos de “raça” e de “etnia” mostrem alguma pro-
ximidade, eles são predominantemente distinguidos pelo facto de o pri-
meiro conotar uma delimitação de um grupo de pertença com base em 
características fenotípicas, ao passo que o segundo serve de critério 
à diferenciação de grupos apoiando-se mais em características cultu-
rais”.

Já o n.º 3, do artigo 189.º, previa uma pena de prisão de 2 a 8 anos para quem 
desenvolvesse actividades de propaganda organizada aptas a desencadear vio-
lência ou ódio raciais. A mesma pena estava destinada a quem, com os mesmos 
propósitos, fundasse, constituísse ou participasse nestas organizações criminosas 
ou nas suas atividades223. Por outras palavras, neste tipo legal de ilícito “tipificam-
se as formas relevantes de organização, suporte e difusão de actividades de inci-
tamento ou encorajamento da discriminação, da violência e do ódio raciais”224. 
Importa desde já referir que “o incitamento à discriminação só é punido quando 

221 Cfr. LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 896.
222 Ac.TC n.º 369/2009, Proc. n.º 566/09 (46/PP), Relator Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro, disponível 

no sítio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090369.html, acessos em 26 mar. 
2014. 

223 Porque as “crenças ideológicas […] são usadas por membros de grupos maioritários para legitimar a sua 
hegemonia e dominação sobre os grupos minoritários” – PEREIRA, Cícero Ribeiro e VALA, Jorge, “Do 
preconceito à discriminação justificada”, disponível no sítio da intenet http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/
CiceroPereira_JorgeVala_2010_n1.pdf, acessos em 30 otb. 2014 – é de todo compreensível, e até mesmo 
saudável, que o legislador ordinário tenha seguido a via da tipificação do ilícito discriminatório de natureza 
organizativa que se encontra previsto no n.º 3, do referido artigo 189.º.

224 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 946.
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assume carácter organizativo, sendo certo que a organização, no sentido desta 
norma, inclui as estruturas informais, tal como acontece com a generalidade 
das disposições penais referentes a associações criminosas”. Por outro lado, “a 
punição da organização justifica-se pela existência de uma prévia definição e 
criminalização autónoma dos actos constitutivos de discriminação racial”225.

Apesar do preceito em causa, no que se refere à discriminação, apenas abran-
ger a discriminação racial, não podemos deixar enaltecer a profunda mudança 
alcançada com a inclusão da discriminação racial no ramo do direito penal. É cer-
to que este tipo de ilícito apenas se destina a criminalizar atos de discriminação 
racial226, não existindo qualquer referência à discriminação religiosa ou sexual. 
Porém, o primeiro passo para o combate penal à discriminação estava dado. O 
avançar dos tempos demonstraram que este seria um caminho que não poderia 
mais ficar para trás, como comprovam as sucessivas introduções de novos pres-
supostos de discriminação intoleráveis num Estado de direito democrático como 
o nosso.

2.4.3. A Reforma de 1995 do Código Penal

A profunda revisão do Código Penal levada a cabo em 1995227 obrigou a uma 
revogação integral deste código – não se tratando, no entanto, da entrada em 
 vigor de um novo Código Penal por força do disposto no artigo 13.º do Decreto

225 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 946.
226 Se porventura se se proceder a uma hierarquização de causas discriminatórias, aquelas que são movidas por 

motivos raciais são, de longe, aquelas que ocupam o lugar de maior destaque.
 Como afirma RONALD DWORKIN, relativo ao caso dos negros, “a discriminação contra os negros, mes-

mo quando realizada ao abrigo de uma política compreensível, é sempre odiosa e ultrajante. […] Uma vez 
que os negros foram vítimas da escravatura e da segregação oficial, qualquer medida que os discrimine 
constituirá para eles um insulto, sejam quais forem os argumentos de política que a apoiem.” – DWORKIN, 
Ronald, “Discriminação positiva”, in Sub Judice – Justiça e Sociedade, ano 12, 1998, p. 148.

 Esta realidade é inegável. Em Portugal, com a proximidade temporal da guerra colonial, toda e qualquer 
medida que discrimine em benefício dos negros é suscetível de desencadear reações de descontentamento. 
Por maioria de razão, a discriminação que viola a sua dignidade acarreta efeitos ainda mais negativos. Por 
esse motivo, é compreensível que num primeiro momento o crime de discriminação se ocupasse apenas de 
causas discriminatórias relacionadas com aspetos raciais, já que estas questões ocupavam o lugar central na 
luta contra a discriminação.

227 Revisão implementada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março, publicado no DR I Série n.º 63/95, com 
entrada em vigor a 1 de Outubro de 1995. Este Decreto-Lei resultou de uma autorização legislativa para 
rever o Código Penal, concedida ao Governo pela Assembleia da República através da Lei n.º 35/94, de 
15 de Setembro, publicada no DR I Série-A n.º 214/1004, rectificada pela Rectificação n.º 17/94, de 13 de 
Dezembro, publicada no DR I Série-A n.º 286/94.
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-Lei n.º 48/95, de 15 de Março –, o qual foi novamente publicado com todas as 
alterações resultantes da reforma sofrida228.

A sistematização de algumas disposições legais foi alterada, o que veio a 
ocorrer com o referido artigo 189.º surgindo no seu lugar o artigo 240.º229, o qual 
foi inserido no Capítulo II «Dos crimes contra a humanidade», pertencente ao 
Título III «Dos crimes contra a paz e a humanidade», do Livro II.

Uma das particularidades a ter em consideração é a autonomização do crime 
de discriminação racial face ao crime de genocídio230. Ambos os artigos estão 
inseridos no mesmo Capítulo e Título, no que toca à sua sistematização. 

Contudo, a discriminação continua a cingir-se apenas a crimes de cariz racial, 
étnico ou de cor, tal como anteriormente ocorrera231. O âmbito da proteção típica 
continua a não abranger os casos de discriminação religiosa e sexual.

O n.º 1 do artigo 240.º corresponde ao anterior n.º 3 do artigo 189.º, enquanto 
o seu n.º 2 contínua a ter semelhante reação com uma pequena exceção.

As principais alterações ocorridas no seio da discriminação racial reportam-

228 Como foi afirmado na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 92/VI (Proposta de Lei com vista a 
autorizar o Governo a rever o Código Penal), publicada a 24 de Fevereiro de 1994, no DR II Série-A, n.º 
24/94, p. 380-(2) e ss, o “Código Penal de 1982 permanece válido na sua essência”, apenas existindo o 
propósito de o rever por necessidade de o ajustar “melhor à realidade mutável do fenómeno criminal, como 
também aos seus próprios objectivos iniciais, salvaguardando-se toda a filosofia que presidiu à sua elabo-
ração e que permite afirmá-lo como um código de raiz democrática inserido nos parâmetros de um Estado 
de direito”.

229 Artigo 240.º - Discriminação racial (redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março)
 1 - Quem: 
 a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem; ou 
 b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, in-

cluindo o seu financiamento; é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 
 2 - Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comuni-

cação social: 
 a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem 

étnica; ou 
 b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica; com a inten-

ção de incitar à discriminação racial ou de a encorajar, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.
230 A própria Lei n.º 35/94, de 15 de Setembro, já mencionava, no seu art. 3.º, n.º 121, que os tipos legais pre-

vistos no findo artigo 189.º seriam desdobrados em dois artigos – o artigo 239.º para o crime de genocídio 
e o artigo 240.º para o crime de discriminação racial – os quais já tinham a sua redação prevista na referida 
lei. Também a sistemática dos artigos já se encontrava definida.

231 Mesmo assim é entendido por alguma doutrina que esta revisão ao Código Penal trouxe alterações ao crime 
de discriminação “consideradas necessárias para um mais completo respeito pelos deveres decorrentes” da 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. JERÓNIMO, 
Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 802.
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se à exigência do dolo específico no tipo de ilícito constante no n.º 2, bem como 
a redução do conteúdo da ação típica ao não se considerar na al. b), do n.º 2, a 
exposição a desprezo público. Assim, os fundamentos de discriminação tendem 
a manter-se idênticos, apenas existindo a exigência adicional do novo elemento 
subjetivo especial.

Também a moldura penal sofreu alterações, com uma redução da moldura 
mínima das penas de prisão previstas, alterações essas que vigoram sem qualquer 
alteração até aos dias de hoje (infra p. 97 e 246). A pena de prisão prevista 
para o então – e atual – n.º 1 baixou o seu mínimo de 2 para 1 ano, mantendo o 
seu máximo nos 8 anos. O mesmo acontece com o n.º 2, onde o máximo legal 
previsto se mantêm nos 5 anos e o mínimo reduziu de 1 ano para 6 meses. Perante 
os limites máximos para a pena de prisão podemos afirmar que estamos perante 
um crime grave232.

Esta reforma penal trás consigo outra importante novidade no que à incri-
minação da discriminação diz respeito. Pela primeira vez no direito penal, além 
da pena prevista no artigo 240.º, poderá haver lugar a aplicação de uma pena 
acessória de privação de direitos políticos que  pode  ser  aplicada em conjunto 
com a pena principal, prevista no artigo 246.º233, tendo tal  preceito sofrido duas 
alterações até ao momento.

232 Comparativamente com as penas de prisão previstas no artigo 240.º apenas encontramos no Código Penal 
penas de prisão mais elevadas nos crimes de homicídio; homicídio qualificado; exposição ou abandono 
na sua modalidade agravada pelo resultado; aborto sem o consentimento da mulher grávida; ofensa à in-
tegridade física grave; ofensa à integridade física qualificada; violência doméstica; maus tratos; seques-
tro; escravidão; tráfico de pessoas; rapto; tomada de reféns; violação; abuso sexual de pessoa incapaz de 
resistência; abuso sexual de crianças; lenocínio de menores; subtracção às garantias do Estado de direito 
português; furto qualificado; roubo; dano qualificado; dano com violência; tortura e outros tratamentos 
cruéis, degradantes ou desumanos graves; contrafacção de moeda; incêndios, explosões e outras condutas 
especialmente perigosas; captura ou desvio de aeronave, navio, comboio ou veículo de transporte colec-
tivo de passageiros; atentado à segurança de transporte rodoviário; associação criminosa; traição à Pátria; 
violação do segredo de Estado; espionagem; alteração violenta do Estado de direito; incitamento à guerra 
civil ou alteração violenta do Estado de direito; atentado contra o Presidente da República; sabotagem; e 
branqueamento.

233 Primeira redação dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março: Quem for condenado por crime previsto 
nos artigos 236.º a 245.º pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua projecção na idoneidade cívica 
do agente, ser incapacitado para eleger Presidente da República, membros do Parlamento Europeu, mem-
bros de assembleia legislativa ou de autarquia local, para ser eleito como tal ou para ser jurado, por período 
de 2 a 10 anos.

 Segunda redação dada Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho: Quem for condenado por crime previsto nos artigos 
237.º, 240.º e 243.º a 245.º e pelos crimes previstos na lei pode, atenta a gravidade do facto e a sua projecção 
na idoneidade cívica do agente, ser incapacitado para eleger Presidente da República, membros do Parla-
mento Europeu, membros da assembleia legislativa ou de autarquia local, para ser eleito como tal ou para 
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Apesar de estarmos perante uma profunda reforma ao Código Penal, não po-
demos deixar de referir a delineação até então existente para alterar o anterior 
artigo 189.º. Conforme clarificou FIGUEIREDO DIAS, a redação do artigo 240.º 
“acolhe o essencial do Anteprojecto de 1987, não indo no entanto tão longe”234.

De facto o Anteprojecto de 1987, da autoria do então Ministro da Justiça, 
MÁRIO RAPOSO, continha ditames legais mais acérrimos no que toca à incri-
minação da discriminação235, delito que já se encontrava autonomizado face ao 
crime de genocídio, já que em causa estão incriminações com âmbitos de prote-
ção bastante diferentes236. Desde logo, as penas de prisão previstas não sofriam 
qualquer alteração face ao primitivo preceito penal anti discriminação, não exis-
tindo qualquer abaixamento da sua moldura mínima como efetivamente sucedeu 
com a reforma de 1995. Porém, no que se refere à parte de prestar assistência a 
quaisquer actividades racistas, incluindo o seu financiamento, a pena de prisão 

ser jurado, por período de 2 a 10 anos.
 Atual redação dada pela Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro: Quem for condenado por crime previsto nos 

artigos 240.º e 243.º a 245.º pode, atenta a concreta gravidade do facto e a sua projecção na idoneidade 
cívica do agente, ser incapacitado para eleger o Presidente da República, os deputados à Assembleia da 
República, os deputados ao Parlamento Europeu, os deputados às Assembleias Legislativas das Regiões 
Autónomas e os titulares dos órgãos das autarquias locais, para ser eleito como tal ou para ser jurado, por 
período de dois a dez anos. 

234 DIAS, Jorge de Figueiredo, acta n.º 26, Actas e Projecto da Comissão de Revisão do Código Penal, Minis-
tério da Justiça, Lisboa, 1993, p. 286.

235 Artigo 189.º-A – Discriminação Racial (redação da Proposta de Lei elaborada por Mário Raposo)
 1 – Quem fundar organização ou desenvolver actividades de propaganda, organizada ou não, para incitar 

à discriminação racial ou a encorajar e, bem assim, quem participar nessa organização ou actividades, será 
punido com prisão de 2 a 8 anos.

 2 – Será punido com prisão de 1 a 5 anos quem:
 a) Difundir ideias ou teorias, supostamente fundadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de 

pessoas de certa cor ou de certa origem étnica ou no ódio racial, com o propósito de incitar à discriminação 
racial;

 b) Praticar ou provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou 
origem étnica;

 c) Difamar ou injuriar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou expuser as mesmas a desprezo público, por 
causa da sua raça, cor ou origem étnica;

 d) Prestar assistência a quaisquer actividades racistas, incluindo o seu financiamento.
 3 – Entende-se por discriminação racial todo o acto que vise qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência fundada na raça, cor, ascendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objectivo ou como 
efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos 
direitos do Homem e das liberdades fundamentais no domínio público, económico, social e cultural ou em 
qualquer outro domínio da vida pública.

236 “O crime de discriminação racial passa a constituir na presente proposta, um tipo novo (artigo 189.º-A), 
reformulado em termos de dar mais concreta satisfação à Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Racial” – in Exposição de Motivos do Anteprojecto de Revisão do 
Código Penal, Código Penal (Anteprojecto de Revisão), Ministério da Justiça, Lisboa, 1987, p. 39.
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estava compreendida entre 1 a 5 anos por se incluir esta incriminação no tipo de 
ilícito no n.º 2 e não no n.º 1, como realmente se contemplou.

Além de não existir uma diminuição das molduras legais das penas de prisão, 
no que se refere à pena acessória de incapacidades verifica-se que a mesma já 
estava prevista no Anteprojecto de 1987 (artigo 189.º-E do Anteprojecto) mas 
tão-somente para os delitos de tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes ou 
desumanos, quer sejam de maior ou menor gravidade (artigos 189.º-B e 189.º-C 
do Anteprojecto).

Por outro lado, no que se relaciona com as atividades desenvolvidas, neste 
Anteprojecto existia menção expressa para a incriminação destas atividades de 
propaganda, quer se tratasse de atividades de propaganda organizada ou não.

No que ao n.º 2 diz respeito, ainda existem considerações de grande impor-
tância, das quais não podemos deixar de mencionar.

Em primeiro lugar, como adiante se verá (infra p. 225), o tipo de ilícito 
previsto no n.º 2 do artigo 240.º, quanto ao modo de execução da ação trata-se 
de um crime de execução vinculada, obrigando a que o delito seja cometido pela 
via da reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou por intermédio de 
qualquer meio de comunicação social. De acordo com a redação do Anteprojecto 
de 1987, para o n.º 2 não se contemplava qualquer forma de se executar o delito, 
podendo este ser executado de forma livre, importando apenas o resultado e não 
a forma como se atinge esse mesmo resultado, o que desde logo não coloca tantos 
entraves na altura de enquadrar atos discriminatórios neste tipo de ilícito.

O mesmo se diga em relação à exigência do dolo específico no n.º 2 (infra p. 
235). No Anteprojecto de 1987 apenas se exigia o dolo específico numa modali-
dade típica de ação, a qual não se veio a concretizar com a reforma de 1995. Deste 
modo, apenas na al. a), do n.º 2, do artigo 189.º-A, do Anteprojecto de 1987, se 
exigia a necessidade do preenchimento do dolo específico – o propósito de incitar 
à discriminação racial – nos casos de difusão de ideias ou teorias, supostamente 
fundadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de certa cor 
ou de certa origem étnica ou no ódio racial. No que se relaciona com as moda-
lidades típicas de ação que resultaram na al. a) e b), do n.º 2, do artigo 240.º, não 
existia no Anteprojecto a contemplação do dolo específico, possibilitando a in-
criminação de determinadas formas de discriminação de um modo mais simples. 
Perante a exigência do dolo específico, como efetivamente veio a ocorrer com a 
reforma penal de 1995, poderá fugir a incriminação por via de não existir o pro-
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pósito de se incitar à discriminação racial, por parte daquele que discrimina, ou 
porque a prova deste dolo não se alcança com relativa facilidade.

Por fim, o Anteprojecto de 1987 dava conta, no seu n.º 3 do artigo 189.º-A, da 
adição de uma definição de discriminação racial237, aclarando, deste modo, o que 
se entende por discriminação racial para efeitos de proteção jurídico-penal. Não 
foi essa a opção do legislador ordinário de 1995, deixando em aberto este concei-
to, o qual se tem aperfeiçoado ao logo dos tempos pela doutrina e jurisprudência.

Por todos estes motivos, as palavras de FIGUEIREDO DIAS têm toda a razão 
de ser, uma vez que pela revisão de 1995 do Código Penal não se procedeu a uma 
alteração do então artigo 189.º de forma tão profunda quanto aquela atendida 
pelo Anteprojecto de 1987. Algumas das grandes ambições do redator deste An-
teprojecto caíram por terra com esta reforma do Código Penal, as quais nunca se 
vieram a concretizar noutras futuras revisões, conforme se verificará no estudo 
das subsequentes alterações ao artigo 240.º.

Todavia, a alteração em causa acaba por ser um marco, já que a introdução 

237 Apesar de não ser nosso propósito definir o conceito de discriminação, até porque o mesmo já se encontra 
bastante debatido pela doutrina, além de se encontrar plasmado em diversos textos e instrumentos legisla-
tivos internacionais e nacionais (cfr. LEITE, André Lamas, “O direito penal e a discriminação religiosa..”, 
in loc. cit., p. 871 a 873), não poderemos deixar de aqui mencionar alguns dos conceitos de discriminação 
para efeitos de proteção jurídico-penal, que se encontram erigidos na doutrina. 

 Assim, de uma forma muito geral e como nos aponta FRANCISCA VAN DUNEM, “discriminar, do latim 
discriminare é, etimologicamente o acto de diferenciar, distinguir, separar” – DUNEM, Francisca Van, “A 
Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 939 e 940.

 Desta definição e usando as palavras de MÁRIO LAGES, podemos chegar à seguinte definição de discrimi-
nação: “designa práticas sociais que resultam de atitudes valorativas fundadas sobre o preconceito e dizem 
respeito a categorias de indivíduos que são reputados inferiores em razão de características raciais, étnicas, 
políticas, religiosas, linguísticas, económicas, sociais, etárias, etc.” – LAGES, Mário “Discriminação”, in 
Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. II, 2.ª Edição revista e actualizada, Verbo, 1998, 
p. 568.

 Também PAULO PINTO ALBUQUERQUE, aponta uma definição de discriminação: “consiste na dis-
tinção, exclusão, restrição ou preferência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com base em uma 
característica ou qualidade dessa pessoa ou grupo de pessoas, com vista a que não goze dos mesmos direitos 
e liberdades das outras pessoas.” – ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à luz 
da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª Edição, Universidade 
Católica, 2010, p. 728.

 Já ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que a “discriminação consiste em toda a atividade, ativa ou omissiva, 
que resulte em um tratamento desigual de uma pessoa em relação outra, apenas e tão-só porque esse indiví-
duo é portador de uma ou mais características de que o agente não gosta e que, por isso, entende como sufi-
cientemente forte para atribuir a esse ser humano […] um tratamento de desfavor. Tal comportamento pode 
traduzir-se em palavras, gestos, atos, omissões, em público ou em privado, no âmbito ou não do exercício 
de uma função, atividade ou poder […] de que o agente esteja investido.” Acrescenta ainda o Autor que 
“existe uma plêiade muito significativa de fatores que podem subjazer à discriminação (sexo, orientação 
sexual, raça, cor, credo, religião, convicção política, ideológica, filosófica, etc).” – LEITE, André Lamas, 
“Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 893 e 894.
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do dolo específico no tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 240.º, acaba por delimitar 
a tutela penal aos casos de discriminação.

2.4.4. A revisão de 1998

A Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro238, vem alterar, entre outros preceitos, o 
artigo 240.º239 onde passa a ser contemplada a discriminação religiosa enquanto 
crime. 

Pela primeira vez assiste-se ao alargamento das causas discriminatórias que 
motivam a proteção penal240.

Porque “não somente os fundamentalistas, religiosos de pensamento mais 
radical, mas uma grande parcela dos humanos resiste compreender e respeitar 
outras formas de religião que não a sua”241 e porque também aqueles que não se 

238 Publicada no DR I Série n.º 202/98.
239 Artigo 240.º - Discriminação racial ou religiosa (redação dada pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro)
 1 - Quem:
 a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência raciais ou religiosas, ou que a encorajem; ou
 b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, in-

cluindo o seu financiamento; é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
 2 - Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comuni-

cação social:
 a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica 

ou nacional ou religião;
 ou
 b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional ou 

religião, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade;
 com intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, é punido com pena de prisão 

de 6 meses a 5 anos.
240 Não é de estranhar que questões relacionadas com a religião só surjam após a existência de considerações 

relacionadas com a discriminação racial. No próprio panorama internacional sucedeu-se algo idêntico como 
poderemos exemplificar com a proclamação pela Assembleia Geral das Nações Unidas da Declaração das 
Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, na sua resolução 1904 
(XVIII), de 20 de Novembro de 1963, seguida posteriormente pela proclamação pelo mesmo organismo da 
Declarações Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Baseadas na Religião 
ou Convicção, na sua resolução 36/55, de 25 de Novembro de 1981. 18 anos separam a proclamação de uma 
e de outra Declaração, demonstrando bem que os propósitos de conter a discriminação religiosa surgiram 
numa fase posterior à do combate à discriminação racial, tanto no panorama internacional como no nacio-
nal.

241 FELDENS, Priscila Formigheri, Preconceito religioso: um desafio à liberdade religiosa inclusive expres-
siva, disponível no sitio da internet https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/historia/memorial_do_
poder_judiciario/memorial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n12/Micro-
soft_Word_-_ARTIGO_PRECONCEITO_RELIGIOSO...._Priscila_Feldens_-_ABNT.pdf, acessos em 20 
set 2014.
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consideram abrangidos por uma qualquer religião podem seguir a via de não res-
peitar toda e qualquer religião242, é de todo aceitável que o rol de circunstâncias 
discriminatórias abranja a religião. Desta forma, no artigo 240.º passa a haver “a 
tutela jurídico-penal da liberdade religiosa”243.

No seu n.º 2, além da circunstância da religião244, passa também a constar 
a circunstância da nacionalidade245, juntamente com as já anteriores menções à 
raça, cor e origem étnica246. Os conceitos raça e origem étnica são distintos entre 
si (supra p. 82) tal como o são distintos da nacionalidade, motivo pelo qual o 
legislador ordinário passou a tipificar causas discriminatórias movidas pela na-
cionalidade247, alargando assim o âmbito de aplicação do preceito. 

A epígrafe do artigo é modificada para «Discriminação racial ou religiosa», 
onde além dos elementos raciais, de cor ou de origem étnica se acrescenta o ca-
rácter nacional e o religioso.

242 Não podemos esquecer, tal como aponta PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, que a proteção contra a 
discriminação, o ódio ou o desprezo por motivos religiosos também protege os ateus, visto que também o 
ateu pode ser vítima desses atos – ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…”, p. 
403.

243 PEREIRA, André Gonçalo Dias, “Estrangeiros e Direito Penal”, in loc. cit., p. 259.
244 Por religião devemos entender o “sistema de crenças (dogmas) e de práticas (ritos) relativos a coisas sagra-

das e que unem na mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os que a ele aderem.” – SUZANA TA-
VARES DA SILVA citando Armand Cuvillier – SILVA, Suzana Tavares da, “Do fanatismo à tolerância…”, 
in loc. cit., p. 71.

245 É de todo compreensível que a origem nacional encontre cabimento neste tipo de ilícito. Consideramos 
que em 1995 essa tipificação deveria ter ocorrido visto que “a queda do muro de Berlim em 1989, e a desa-
gregação do espaço dos países de Leste confrontaram a Europa com novos problemas, ou com problemas 
que, não sendo novos, vieram a destacar a situação de minorias nacionais, minorias históricas, minorias 
colonizadas e minorias errantes (caso dos ciganos).” – MARTINS, Alberto, “O Combate ao Racismo”, in 
loc. cit., p. 39.

 Problemas desta gravidade podem surgir ao ponto de merecer a intervenção do direito penal, o que nos leva 
a aceitar de bom agrado a inclusão da origem nacional no tipo de ilícito em análise.

246 Sobre uma definição completa de cada uma destas categorias vide SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins, 
“Da criminalização do racismo…”, in loc. cit., p. 77 e ss.

247 “Existe uma nacionalidade onde se encontram homens unidos por simpatias comuns que não existem entre 
eles e outros homens, simpatias que os levaram a agir de concerto, mais voluntariamente do que o fariam 
com outros, a desejar viver sob o mesmo governo e a desejar que este mesmo governo seja exercido exclu-
sivamente por eles próprios ou por uma parte deles” – Adriano Moreira citando J. Stuart Mill – MOREIRA, 
Adriano, “Nação”, in Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. IV, Verbo, 1997, p. 495 e 
496. Esta unidade em torno de simpatias comuns que originam a nacionalidade levam a que determinados 
indivíduos se moldem e se unam em torno de características que passam a ser comuns a todos eles, ou pelo 
menos à sua grande maioria. Consequentemente essas características comuns, muita das vezes culturais, 
étnicas e religiosas, são suscetíveis de poder agudizar fundamentos para discriminar. Deste modo entende-
se como razoável que o legislador ordinário abranja o conceito de nacionalidade no âmbito de aplicação da 
norma penal.
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É de salientar ainda a introdução de uma inovação na al. b), do n.º 2, ao se 
elencar, de forma clara e sem quaisquer dúvidas que a negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade248 é susceptível de configurar crime. 

Esta negação pode traduzir-se na prática de um crime de discriminação por-
que, em determinados casos, esta negação acaba por se tratar de uma afirmação 
injuriosa ou difamatória que atenta contra determinados indivíduos. Ao mesmo 
tempo exige-se a intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de 
a encorajar, pressupostos aptos a desencadear a criminalização de tal conduta.

As alterações ao artigo 240.º devem-se, em grande parte, à necessidade de 
reforçar a proteção das vítimas e da sociedade, através do reforço do jus puniendi 
estatal, sem deixar cair por terra as garantias de defesa do arguido. Ao mesmo 
tempo o Estado português dá cumprimento às ações comuns contra a pedofilia e 
contra o racismo perfilhadas pela União Europeia249, advindo esta alteração legis-
lativa na sequência da aprovação, pelo Conselho da União Europeia, da Acção 
Comum de 15 de Julho de 1996 (96/443/JAI), relativa à luta contra o racismo e 
xenofobia250.

Ao nível do direito penal português esta Acção Comum teve especial im-
portância – considerando que o preceituado artigo 240.º já existia – ao nível da 
tipificação dos factos puníveis de ordem religiosa e por motivos relacionados 
com a origem nacional, bem como pela negação pública de crimes de guerra ou 
contra a paz e a humanidade. Trata-se, desde logo, de um instrumento jurídi-
co no âmbito do qual os Estados-membros se empenham na criminalização de 
 comportamentos discriminatórios, bem como no assegurar de uma cooperação 

248 Nas palavras de FRANCISCA VAN DUNEM, trata-se da contemplação de se “prever hipóteses de negacio-
nismo” – DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 948.

 ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que a introdução deste segmento relativo à negação de determinados 
crimes atua “como exemplificação da injúria ou difamação qualificada vertida na al. b), do n.º 2, do artigo 
240.º. Injúria ou difamação estas que já foram tidas pelo Bundesgerichtshof (BGH: Supremo Tribunal 
Federal Alemão) como «express[ões] particularmente lesiva[s] de desrespeito».” – LEITE, André Lamas, 
“Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 886 e 887.

249 Vide a Exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 160/VII, publicada a 29 de Janeiro de 1998, no DR II 
Série-A n.º 27/98, p. 526 e 529.

250 Cfr. BRITO, José de Sousa e, “Religion and Criminal Law in Portugal”, in loc. cit., p. 219. Vide igualmente 
JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 803.

 De referir ainda que esta Acção Comum foi revogada pela Decisão-Quadro do Conselho n.º 2008/913/JAI, 
de 18 de Novembro de 2008, relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e manifestações de 
racismo e xenofobia. Esta Decisão-Quadro encontra-se disponível no sitio da internet http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=en, acessos em 28 abr 2015.
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judiciária efetiva junto dos mais grosseiros casos de discriminação que deverão 
ser alvo da censura penal. 

Apesar de tardia, é de enaltecer a introdução da discriminação religiosa neste 
preceito penal. No entanto não podemos deixar de referir que a mesma foi intro-
duzida tardiamente, ainda para mais quando a discriminação religiosa se encon-
trava num período de tendencial crescimento, o que nos leva a considerar que até 
à entrada em vigor da Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, poderíamos estar perante 
uma inconstitucionalidade por omissão251, problema que atualmente já não se 
levanta, motivo pelo qual não iremos desenvolver esse tema.

2.4.5. A revisão de 2007

Em 2007, por intermédio da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro252 253 surgi-
ram novas alterações ao artigo 240.º254. Procedeu-se à alteração da ordenação 
 sistemática do Código Penal, e no que ao presente trabalho diz respeito, o n.º 3, 

251 Neste sentido, e sobre esta temática, vide LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religio-
sa…”, in loc. cit., p. 870.

252 Publicada no DR I Série n.º 170/2007.
253 Esta alteração ao Código Penal, que teve por base os trabalhos da Unidade de Missão para a Reforma Penal, 

foi bastante profunda, “mantendo incólume, no essencial, o sistema do Código Penal de 1995”. No que se 
relaciona com o nosso estudo houve um aprofundar na defesa de bens jurídicos que poderiam ser violen-
tados por via da discriminação, tal como era o objetivo desta revisão, uma vez que a mesma pretendia e 
conseguiu “fortalecer a defesa dos bens jurídicos, sem nunca esquecer que o direito penal constitui a última 
ratio da política criminal do Estado” – in Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 98/X, p. 1, 3 e 4, 
disponível no sítio da internet http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.
aspx?BID=33296, acessos em 03 jan. 2014.

254 Artigo 240.º - Discriminação racial, religiosa ou sexual (redação dada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro)
 1 - Quem:
 a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, sexo ou orientação sexual, ou que a encorajem; ou

 b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, in-
cluindo o seu financiamento;

 é punido com pena de prisão de um a oito anos.
 2 - Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comuni-

cação social ou sistema informático destinado à divulgação:
 a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica 

ou nacional, religião, sexo ou orientação sexual; ou
 b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, 

religião, sexo ou orientação sexual, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz 
e a humanidade; ou

 c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo 
ou orientação sexual;

 com a intenção de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar, é punido com pena 
de prisão de seis meses a cinco anos.
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do artigo 3.º, da referida Lei, levou a que o título III, do livro II, do Código Pe-
nal, passe a denominar-se ‘Dos crimes contra a identidade cultural e integridade 
pessoal’ e a ser composto pelos artigos 240.º e 243.º a 246.º, eliminando-se a sua 
divisão interna em capítulos. 

Deste modo, deixa de existir um título destinado aos crimes contra a paz e 
a humanidade, passando a denominar-se o atual título onde o artigo 240.º está 
inserido de «dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal»255.

Com esta alteração não foi apenas a ordenação sistemática do código que so-
fre alterações. Esta revisão ao Código Penal veio, novamente, alargar o âmbito de 
aplicação do artigo 240.º. Assim, a abrangência do artigo 240.º passa a ser maior 
ao contemplar o carácter do sexo e da orientação sexual como fundamentos de 
discriminação256 257 258. De resto, podemos afirmar que a inclusão da orientação 

255 Sobre a circunstância de se integrar sistematicamente os delitos de discriminação no capítulo dos Crimes 
contra a identidade cultural e integridade pessoal encontramos a seguinte referência, a qual consideramos 
importante mencionar: “À semelhança do que se vem defendendo na doutrina e jurisprudência germânicas, 
não se trata somente de uma violação de direitos de personalidade individualmente considerados, mas 
sobretudo o ataque ao «cerne da personalidade» […] do ofendido, pondo em causa o direito deste último 
à vida no seio da comunidade, ou seja, […] a um livre desenvolvimento da personalidade humana, sem 
constrangimentos que não aqueles resultantes de imposições legais. Daí a circunstância de o tipo-de-delito 
se achar integrado sistematicamente no capítulo dos «crimes contra a identidade cultural e integridade 
pessoal».” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 888.

256 “Esta solução fora já adoptada, por exemplo, pelo legislador belga em 2003 e resultava de sugestões do 
Parlamento Europeu e do Conselho da Europa na matéria.” – BELEZA, Teresa Pizarro e MELO, Helena 
Pereira de, “Discriminação e contra-discriminação…”, in loc. cit., p. 29.

 Vide ponto 21.º da Resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção das minorias e as políticas de com-
bate à discriminação numa Europa alargada, adotada em 2005 e o ponto 7.º da Recomendação 1635 (2003), 
sobre as lésbicas e os gays no desporto, adotada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 
25 de Novembro de 2003.

257 Apesar de estar prevista na Proposta de Lei n.º 98/X a inclusão do sexo e da orientação sexual como pres-
supostos de punibilidade de condutas discriminatórias, existiu por parte do Grupo Parlamentar do Bloco 
de Esquerda a apresentação do Projecto de lei n.º 353/X no qual se previa a alteração do Código Penal e 
no respeitante ao artigo 240.º era proposto que “a inclusão da discriminação baseada na orientação sexual 
seja punida nos mesmos termos que a discriminação baseada na raça ou na religião”, o que efetivamente 
veio a acontecer. Este Projecto de lei também propunha que a epígrafe do artigo fosse nominada apenas 
de Discriminação, e no elenco da al. a), do n.º 1 era proposto a inclusão da palavra homofóbica em vez de 
sexo e discriminação sexual. Nenhuma destas duas pretensões veio a ser acolhida, mantendo-se o previsto 
na Proposta de Lei n.º 98/X. O Projeto de lei n.º 353/X pode ser consultado no sítio da internet http://www.
parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=14859, acessos em 
05 jan. 2014.

258 O facto de a norma penal que incrimina a discriminação abranger categorias tão distintas como a raça, a 
religião e o sexo não significa que não exista determinadas especificidades entre elas. De acordo com os 
ensinamentos de PATRÍCIA JERÓRINO, a discriminação com base no critério da raça tem “a sua presença 
num juízo comparativo entre seres humanos significa sempre uma diferenciação arbitrária”, ao passo que 
nas “comparações fundadas num dos outros critérios tradicionais (o sexo, as convicções políticas ou ideo-
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sexual como fundamento para a discriminação vem ao encontro da alteração à 
Constituição levada a cabo pela Sexta Revisão Constitucional259, ao artigo 13.º da 
CRP260, acabando por alterar a acentuação dos casos de discriminação puníveis 
pela lei penal. Faz todo o sentido a inclusão da orientação sexual enquanto funda-
mento de criminalização da discriminação. Neste ponto, seguimos o entendimen-
to de RONALD DWORKIN, o qual passamos a citar261:

“Para nós, actualmente, a dignidade oferece a única justificação para 
a liberdade de pensamento e prática religiosas. Contudo, se aceitarmos 
esta proposição, já não podemos conscientemente pensar, como fazem 
muitas pessoas, que a religião é especial e que outras escolhas éticas 
essenciais – sobre a reprodução, o casamento e a orientação sexual, por 
exemplo – podem também ser objecto de decisão colectiva. Não se pode 
declarar um direito à liberdade religiosa e, depois, rejeitar os direitos à 
liberdade de escolha nessas outras questões essenciais sem revelar uma 
contradição clara. Se insistirmos para que nenhuma religião específica 
seja tratada como especial na política, não podemos tratar a própria 
religião como especial na política, como se fosse mais central para a 
dignidade do que a identificação sexual, por exemplo. Assim, não deve-
mos tratar a religião como sui generis. É apenas uma consequência do 
direito mais geral à independência ética em questões essenciais.”

Neste sentido, é de todo natural que questões sexuais mereçam um tratamento 

lógicas, a religião, a instrução, a situação económica ou a condição social), apenas se presumem ilegítimas, 
restando ainda averiguar se entre o motivo e o direito em causa existe um nexo objectivo e razoável, nada 
justifica que se opere uma distinção com base na raça.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discrimi-
nação Racial…”, in loc. cit., p. 788.

 Talvez seja esta a justificação – a par de outras já apresentadas (supra p. 83, nota de rodapé n.º 226 e p. 
89, nota de rodapé n.º 240) – para o facto de inicialmente o preceito apenas se dedicar a questões raciais, 
tal como ainda acontece em muitos ordenamentos jurídicos, onde outras questões como as religiosas e as 
sexuais se encontram foram do âmbito de proteção das normas penais anti discriminação. Todavia, não se 
pode encarar este como o motivo para não incriminar outras formas de discriminação que não se relacionem 
com as questões raciais, uma vez que o principal bem jurídico tutelado pelo artigo 240.º, sobre o qual se 
falará mais adiante (infra p. 211), é igualmente colocado em causa sempre que alguém se vê discriminado 
por causa de circunstâncias religiosas ou sexuais.

259 Vide artigo 4.º da Lei Constitucional n.º 1/2004, de 24 de Julho, publicada no DR I Série-A n.º 173/2004.
260 Vide JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 7 e 18 e ss. Porque a 

doutrina e jurisprudência entendem que o elenco do .º 2, do artigo 13.º, da CRP, não é um elenco taxativo 
(supra p. 69), afirma a Autora que mesmo antes de 2004 “deveriam ser, portanto, já consideradas ilícitas 
as diferenciações de tratamento fundadas na orientação sexual, por se apresentarem como contrárias à dig-
nidade humana”.

261 DWORKIN, Ronald, Justiça para Ouriços, p. 285.
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semelhante, em matéria penal, ao já atribuído às questões relacionadas com cri-
térios raciais e religiosos.

Outra das importantes alterações levadas a cabo por esta revisão do Código 
Penal, no que se relaciona com o artigo 240.º, foi a introdução de uma nova mo-
dalidade típica. O n.º 2 viu ser-lhe acrescentada a al. c), na qual passa a constar 
a tipificação, nos mesmos termos das al. a) e b), de ameaças a pessoa ou grupo 
de pessoas, existindo assim uma garantia da efetiva proteção daqueles que sejam 
alvo de ameaças discriminatórias262.

O legislador ordinário não foi alheio à evolução das novas tecnologias e de-
cidiu determinar que a prática do crime previsto no n.º 2 possa ser levado a cabo 
através de sistemas informáticos263 264, uma vez que a utilização deste meio para 
práticas discriminatórias, nos dias de hoje265, pode ser tão ou mais eficaz que 

262 Neste sentido, PEREIRA, Victor de Sá, e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal – Anotado e Comentado, 
2.ª Edição, Quid Juris, 2014, p. 682.

263 Deste modo são cumpridas as exigências do Protocolo Adicional à Convenção Sobre o Cibercrime, aprova-
do pela Resolução n.º 91/2009, de 15 de Setembro, publicada no DR I Série, n.º 179/2009. Vide ata n.º 15, 
p. 4, das Atas da Unidade de Missão para a Reforma Penal, Ministério da Justiça, Lisboa, 2008.

 Aos crimes de discriminação cometidos através de sistemas informáticos aplicam-se as disposições da Lei 
do Cibercrime (Lei n.º 109/2009, de 15 de Setembro, publicada no DR I Série n.º 179/2009), nomeadamen-
te normas processuais conforme o plasmado no artigo 11.º, n.º 1, al. b), da referida lei.

 Os meios de obtenção de prova permitidos na Lei do Cibercrime são aplicáveis nestes casos, incluindo o 
recurso a ações encobertas, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. b), desta lei.

264 Como afirma BRUNO MONTEIRO, “a forma como cada indivíduo interage com outras pessoas nem sem-
pre é conforme com os princípios de um Estado de Direito e o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Tal acontece tanto no mundo offline como no mundo online. Todas as pessoas têm o direito de ver a sua 
dignidade respeitada tanto fora como dentro do vasto universo que constitui o ciberespaço.” – MONTEI-
RO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online – Conclusões do Projecto Internacional de Investi-
gação Jurídica da ELSA em parceria com o Conselho da Europa” in II Jornada Internacional de Direitos 
Humanos, Direitos Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade 
do Minho Campus Gualtar, 2014, p. 4.

265 “Os primeiros sites racistas fizeram a sua aparição nos anos 80. Segundo os pesquisadores do Centro Simon 
Wiesenthal, em 1995 apenas existia um único site de incitamento ao ódio racial. Em Novembro de 1997, o 
Centro havia já recenseado 600 sites deste tipo. Em Junho de 1999, falava-se de 2000; hoje avaliam-se esses 
sites em mais de 4000.” – MÉTRAUX, Béatrice, “Racismo na Internet. Qual a Resposta?” in Seminário 
Internacional Lisboa-Portugal, Culturas e Segurança: Racismo, Imigração, Jovens em grupo, Inspecção-
Geral da Administração Interna, 2002, p. 105.

 Semelhantes números apresenta CARLOS CABREIRO referindo que em Portugal também “existem sites 
com este tipo de propaganda.” – CABREIRO, Carlos, in Seminário Internacional Lisboa-Portugal, Cultu-
ras e Segurança: Racismo, Imigração, Jovens em grupo, Inspecção-Geral da Administração Interna, 2002, 
p. 132.

 Portugal não é exceção, existindo em Portugal sites de conteúdo discriminatório e de incitamento ao 
ódio. Em 2001, o número de sites portugueses de conteúdo racista, xenófobo e de apologia ao nazis-
mo e ao fascismo ascendia a mais de 20. Vide Deliberação n.º 4097/2001, de 27 de Junho de 2001, da 
Alta Autoridade para a Comunicação Social, disponível no sítio da internet http://www.erc.pt/download/
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a opção por utilizar qualquer dos meios já previstos – reunião pública, escrito 
destinado a divulgação ou qualquer meio de comunicação social – devido à sua 
grande propagação junto de um grande público em escassos lapsos de tempo. 
A internet pode mesmo ser usada como um meio de comunicação e partilha de 
conteúdos nocivos e ilegais, onde se consegue, por vezes, juntar o anonimato266 à 
brevidade de divulgação das informações destinadas a um grande público-alvo.

Outras das particularidades desta alteração legislativa prende-se com o fac-
to de ter existido um alargamento das incapacidades para exercer um cargo por 
existir uma condenação pelo crime em estudo. No artigo 246.º, além dos casos já 
anteriormente contemplados, passa a figurar o cargo de deputado à Assembleia da 
República como um cargo cuja incapacidade para o seu exercício pode resultar de 
uma condenação por factos previstos e punidos pelo artigo 240.º. 

Sauda-mos esta alteração, já que aquele que ocupa a função de legislador, 
caso seja um indivíduo com tendências para não respeitar as diferenças entre os 
seres humanos, pode, com a sua retórica, tentar demover os restantes ou alguns 
parlamentares para colocar em causa os direitos daqueles se se encontram numa 
posição minoritária, quer seja por motivos raciais, religiosos ou sexuais. Assim, 
é de saudar esta alteração, causando até algum espanto que a figura de deputado 
não tenha constado logo na redacção inicial deste preceito penal.

YToyOntzOjg6ImZpY2hlaXJvIjtzOjM5OiJtZWRpYS9kZWNpc29lcy9vYmplY3RvX29mZmxpbmUvN-
TYzOS5wZGYiO3M6NjoidGl0dWxvIjtzOjIwOiJkZWxpYmVyYWNhby00MDk3MjAwMSI7fQ==/deli-
beracao-40972001, acessos em 09 dez 2014.

266 “Escondidos por detrás do anonimato, diversas pessoas adoptam comportamentos violadores de direitos 
humanos, podendo mesmo consubstanciar ilícitos penais. […] Virtualmente, em todo o mundo, as pessoas 
são vítimas de insulto, ameaça e discriminação por motivos relacionados com a sua raça, cor, origem étnica 
ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género ou ainda devido a debilidades físicas 
ou mentais.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 4 e 5.
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2.4.6. A atual redação – a revisão de 2013

Passados 30 anos após a entrada em vigor da primeira norma penal que cri-
minaliza a discriminação surge a sua quarta e última alteração. A Lei n.º 19/2013, 
de 21 de Fevereiro267, é o último dos diplomas legais que introduz alterações ao 
artigo 240.º, o qual passa a ter a seguinte e atual redação:

Artigo 240.º - Discriminação racial, religiosa ou sexual
1 - Quem:
a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de pro-
paganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de 
género, ou que a encorajem; ou
b) Participar na organização ou nas atividades referidas na alínea ante-
rior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento;
é punido com pena de prisão de um a oito anos.
2 - Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou 
através de qualquer meio de comunicação social ou sistema informático 
destinado à divulgação:
a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por 
causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orien-
tação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual 
ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes 
de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, ori-
gem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade 
de género;
com a intenção de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou 
de a encorajar, é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.

A vigésima nona revisão ao Código Penal, no que ao artigo 240.º respeita, 
apenas vem acrescentar uma nova e importante circunstância: a identidade de 

267 Publicada no DR I Série n.º 37/2013.
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género268 269. Assim, o leque de causas discriminatórias já contempladas – raça, 
cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo e orientação sexual – vê ser-lhe 
acrescido a identidade de género270. 

Desta forma, esta norma penal consegue seguir as transformações ocorridas 
na sociedade, protegendo amplas formas de discriminação, uma vez que o “acres-
cento da «identidade de género» vem aumentar a protecção de algumas pessoas 

268 Sobre a identidade de género vide a ficha da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia [ficha 
baseada nos relatórios Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender 
Identity in the EU Member States: Part I – Legal Analysis, publicado em Junho de 2008 pela mesma 
agência e Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the 
EU Member States: Part II – The Social Situation, publicado em Março de 2009 pela mesma agência], 
disponível no sítio da internet http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1228-Fractsheet-homo-
phobia-transgender_PT.pdf, acessos em 05 jan. 2014, de onde se pode retirar que “o género que nos é 
oficialmente atribuído à nascença (masculino ou feminino) baseia-se nas nossas características anatómicas. 
Pode, contudo, não corresponder à nossa identidade de género – ou seja, à percepção que temos e à repre-
sentação que fazemos do nosso género. Uma pessoa transgénero é alguém que possui e/ou manifesta uma 
identidade de género diferente da que lhe foi atribuída à nascença. Uma pessoa transgénero pode optar por 
diversas formas de expressão da sua identidade de género. Se pretender alterações anatómicas de carácter 
mais permanente, pode recorrer a intervenções cirúrgicas e a tratamentos hormonais. O processo pode durar 
vários anos e nem sempre implica uma redefinição integral de género («mudança de sexo»). A identidade de 
género pode também exprimir-se através do vestuário e da cosmética (o chamado «travestismo»). Note-se 
que as pessoas transgénero enfrentam a transfobia e a discriminação em razão da sua identidade de género 
e não necessariamente devido à sua orientação sexual, já que tanto podem ser heterossexuais como homos-
sexuais ou bissexuais.”

 Com idêntica importância no que se reporta à identidade de género vide LEITE, André Lamas, “Penas 
acessórias, questões de género, de violência doméstica e o tratamento jurídico-criminal dos «shoplifters»”, 
in As Alterações de 2013 aos Códigos Penal e de Processo Penal: Uma reforma «Cirúrgica»?, Org. André 
Lamas Leite, Coimbra Editora, 1.ª Edição, 2014, p. 44 e ss. 

269 No que aqui nos diz respeito, a alteração em causa teve como base a proposta de alteração PL 75/XII. Como 
afirma ANDRÉ LAMAS LEITE, esta alteração não constava na referida Proposta de Lei, “tendo a mesma 
resultado do procedimento legislativo, pelo que não se dispõe de qualquer elemento histórico que auxilie na 
hermenêutica dos preceitos.” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. 
cit., p. 887.

 Em sede da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, todos os membros desta 
comissão votaram favoravelmente às alterações a serem introduzidas no artigo 240.º, o que demonstra bem 
a unanimidade e vontade em acrescentar a identidade de género a todas as circunstâncias já existentes – vide 
o sítio da internet http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d-
56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d554e425130524d5279394562324e31
625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a4a6b5a6a457a4e6a-
646d4c57526a4f4759744e444e684e4330354e5759774c5464695a4755344e6a6733597a63344f433577
5a47593d&fich=2df1367f-dc8f-43a4-95f0-7bde8687c788.pdf&Inline=true, acessos em 06 jan. 2014.

 Sobre toda a atividade parlamentar relativa a este processo legislativo vide o sítio da internet http://www.
parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/Detalheiniciativa.aspx?ID=37088, acessos em 06 jan. 2014.

270 “Fator de proteção pelo âmbito de aplicação típico da norma, em linha com a evolução da matéria no nosso 
Direito Penal, em particular no que toca ao crime de violência doméstica.” – LEITE, André Lamas, “Direito 
Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 887.
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que, a não existir essa menção, por via das exigências da legalidade, não seriam 
ofendidas em processo criminal”271.

Outra das especificidades verificadas, mas esta de menor importância, deve-
se ao facto de se alterar a ortografia do preceito, colocando o mesmo em sintonia 
com o novo acordo ortográfico272.

Perante todas as alterações introduzidas ao longo da vigência do Código Pe-
nal deparamo-nos com a preocupação crescente por parte do legislador ordinário 
em abarcar cada vez mais formas distintas de discriminação, das quais o direito 
penal não podia continuar a virar costas.

Deste modo, a referência expressa da identidade de género, conjuntamente 
com as expressões sexo e orientação sexual, faz com que a tutela penal atribuída 
aos casos de discriminação contra indivíduos gay, lésbica ou bissexual se alastre 
a todos os indivíduos abrangidos pelos chamados LGBT, entre os quais se encon-
tram as pessoas transexuais e transgéneras273. Porque o sexo, orientação sexual 
e identidade de género são conceitos totalmente distintos, o optar pela distinção 
típica de todos os conceitos trás consigo a vantagem de contribuir para a não 
existência de dúvidas no momento do enquadramento dos factos enquanto factos 
típicos ou excluídos do âmbito de proteção conferido pela norma penal.

O direito penal português com esta recente alteração e como afirma ANTÓ-
NIO LATAS274:

“coloca-se em sintonia com recentes recomendações da ONU e do Con-
selho da Europa no que respeita à identidade de género: a  resolução 

271 LEITE, André Lamas, Penas acessórias, questões de género…”, in loc. cit., p. 49. Como afirma o Autor 
(idem, ibidem p. 50) esta alteração legislativa é “plenamente de saudar, pois sem ela, por via do mandato de 
determinabilidade da lei penal, se aquele motivo de tratamento discriminatório não fosse referido, expressis 
verbis, estaríamos perante uma acção atípica. Sempre se poderá obtemperar, por fim, neste particular, que 
um certo entendimento de «sexo» ou de «orientação sexual» daria resposta às situações mais graves.”

272 Cfr. GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado – Parte geral e parte especial – Com 
Notas e Comentários, Almedina, 2014, p. 980.

273 “Em sentido mais popular e sem grande preocupação científica, o sexo é aquilo que somos biologicamente; 
o género é aquilo em que socialmente nos tornamos; a identidade de género é o nosso próprio sentimento 
ou convicção de masculinidade ou de feminilidade; e paper de género é o estereótipo cultural daquilo que 
é masculino e feminino” – André Lamas Leite citando JOHN MONEY – LEITE, André Lamas, “Penas 
acessórias, questões de género…”, in loc. cit., p. 44 e ss.

274 LATAS, António, “As Alterações ao Código Penal introduzidas pela Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro”, 
p. 19, texto proferido numa acção de formação do CEJ do Curso de Especialização Temas de Direito Penal 
e Processual Penal, disponível no sítio da internet http://www.tre.mj.pt/docs/AsAlteracoesAoCodigoPe-
nal_DrAntonioLatas.pdf, acessos em 06 jan. 2014.
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A/HRC/17/19 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas 
sobre Direitos humanos, orientação sexual e identidade de género, 
aprovada em junho de 2010 e a Recomendação CM/Rec/(2010)5 do 
Comité de Ministros de 31.03.2010 sobre medidas para o combate 
à discriminação em razão da orientação sexual ou da identidade de 
género, dirigidas à proteção das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transgénero, usualmente designadas pela sigla LGBT, sujeitas a ho-
mofobia, transfobia e outras formas de intolerância e discriminação”.

Também ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que nesta alteração assumiu:

“especial relevo o princípio 29 dos «Princípios de Yogyakarta», em 
conformidade com o qual os Estados devem «estabelecer processos 
criminais, civis, administrativos ou outros que sejam adequados, aces-
síveis e efectivos, assim como mecanismos de fiscalização, de modo 
a assegurar a responsabilidade dos agentes de violações de direitos 
humanos relacionados com a orientação sexual e a identidade de gé-
nero», assim como «assegurar que todas as denúncias, queixas ou par-
ticipações por crimes cometidos com base na verdadeira ou presumi-
da orientação sexual ou identidade de género da vítima, incluindo os 
crimes descritos nestes Princípios, sejam investigados pronta e apro-
fundadamente, e que, quando necessário, a prova seja recolhida, os 
responsáveis acusados, julgados e adequadamente punidos»”275.

Chegados a este momento, constatamos que apesar da demora em existir uma 
norma penal reservada para os casos de discriminação, após o seu aparecimento 
muitos importantes avanços sem têm verificado, especialmente no referente ao 
alargamento do leque de motivos discriminatórios. 

Apesar de tudo, ainda não é possível afirmar que o atual estágio deste pre-
ceito e da proteção conferida pelo direito penal contra a discriminação é o ideal. 
Só após o estudo detalhado desta disposição legal e de todas as matérias consigo 
relacionadas se poderá evidenciar qual o caminho que, eventualmente, terá ainda 
que ser percorrido para se atingir uma superior meta nesta matéria.

275 LEITE, André Lamas, “Penas acessórias, questões de género…”, in loc. cit., p. 47.
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3. A proteção contra a discriminação a nível internacional no Século XX

No panorama internacional muito se tem feito pela promoção – e proteção – 
dos direitos humanos276 277, direitos esses com “origem histórica na civilização 

276 “Segundo a opinião de muitos, os direitos humanos (a distinção entre direitos humanos e direitos funda-
mentais pode, neste contexto, ser deixada de parte) constituem aquele núcleo fundamental da ética e do 
direito que se pode universalizar e que possui, de facto, validade universal. Os direitos humanos são a mais 
preciosa herança que o século XIX nos deixou.” – KAUFMANN, Arthur, Filosofia do Direito, trad. António 
Ulisses Cortês, 4.ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, p. 267.

277 Importa aqui clarificar a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, pelo que nos socorremos 
dos ensinamentos de JOSÉ OLIVEIRA ASCENSÃO: “Entra-se no séc. XXI em fase de verdadeiro apogeu 
de direitos humanos. A civilização dos direitos, definitivamente, ganhou. Com mais ou menos relutância, 
todos a proclamam. Em nome dos direitos se faz a política, a economia, até a guerra. E o fervor é tanto que 
os direitos se multiplicam e sobrepõem. As organizações internacionais competem entre si no lançamento 
de novos catálogos de direitos humanos. Mesmo no âmbito nacional a multiplicação se faz, através de 
uma pluralidade de fontes, muitas vezes repetitivas. Vários ramos do Direito estão implicados, sem haver 
grande coordenação entre os sectores respectivos. E assim: — o Direito Civil apresenta-nos os direitos de 
personalidade — o Direito Constitucional, os direitos fundamentais — o Direito Internacional, os direitos 
humanos.” – ASCENSÃO, José Oliveira, “A Dignidade da Pessoa e o Fundamento dos Direitos Humanos”, 
in loc. cit.

 Perante a abordagem conjunta de direitos humanos e de direitos fundamentais importa referir que “embora 
a adopção dos principais instrumentos internacionais de protecção e garantia dos Direitos do Homem na 
ordem interna só tenha ocorrido em Portugal em momento posterior ao da entrada em vigor da Constituição 
de 1976, na verdade esses instrumentos exerceram, desde logo, uma influência decisiva na elaboração da 
própria Lei Fundamental portuguesa.” Para tal, “a Constituição portuguesa não só recolheu o desiderato da 
evolução do processo de garantia e de protecção dos Direitos do Homem verificada no espaço geopolítico 
onde o País se insere, em especial o constante das convenções internacionais […], mas também procedeu 
a um desenvolvimento muito pormenorizado desses direitos e garantias a ponto de se poder afirmar que, 
numa visão de conjunto, o quadro de direitos humanos e liberdades individuais reconhecidos na ordem 
interna se apresenta bem mais completo do que o núcleo dos mesmos direitos e liberdades garantidos no 
plano europeu.” – VITORINO, António, Protecção constitucional e protecção internacional dos Direitos 
do Homem: concorrência ou complementaridade?, AAFDL, 1993, p. 29.

 Perante esta realidade atribuímos relevância aos ensinamentos de JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO 
quando refere o facto dos “direitos do homem não se diferenciam dos direitos fundamentais 1) nem pelo 
exclusivo da referência a valores éticos superiores (uma vez que, por regra, também os direitos fundamen-
tais estão, e em termos variáveis com aqueles, referidos a esses valores, 2) nem pela fundamentalidade (que 
também neles pode apresentar distintos graus, 3) nem pela finalidade (ambos visam defender e promover 
a dignidade, a autonomia e o poder das pessoas concretas).” – ALEXANDRINO, José de Melo, Direitos 
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ocidental” e de “pretensão universal”278 que nos tempos atuais norteiam as bases 
normativas de todos os Estados democráticos279. A esse respeito e no que se refere 
à proteção contra a discriminação280 as mais altas instâncias internacionais tem 
enveredado esforços para colocar fim a tal flagelo. Por mais difícil que se avizi-
nhe esta tarefa, os esforços levados a cabo têm produzido resultados positivos.

Devido à complexidade da matéria e impossibilidade de a desenvolver com 
a devida minúcia, apenas iremos referir, de forma sintética, os mais importantes 
avanços ocorridos tão-somente no século XX281 e especificamente relacionados 
com a discriminação, com o propósito de encontrar o ponto de equilíbrio onde o 
direito penal contemporâneo se deverá situar.

De facto, no quadro jurídico internacional, foi o século XX aquele que mais 
contribuiu para os avanços alcançados relativamente no combate à discrimi-
nação282. Até então apenas a erradicação da escravatura e o tráfico de escravos 

Fundamentais…, p. 34 e 35. Sobre os traços distintivos vide p. 35 e 36.
 Numa síntese conclusiva, “os direitos fundamentais no âmbito internacional recebem o nome de direitos 

humanos, indicando o conjunto de direitos e faculdades que garantem a dignidade da pessoa humana e se 
beneficiam de garantias internacionais institucionalizadas.” – SOARES, Ricardo Maurício Freire, “Breves 
Notas Sobre o Neoconstitucionalismo…”, in loc. cit., p. 192.

278 BRITO, José de Sousa e, “O diálogo da república e das religiões no século XXI”, in Estudos comemorati-
vos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, coord. Diogo Freitas do Amaral, 
Carlos Ferreira de Almeida e Marta Tavares de Almeida, Almedina, 2008, p. 776.

279 “Pelo discurso moderno do direito constitucional, em oposição à lógica privatista do rigor dos institutos e 
dos métodos, direitos humanos são orientações normativas, standarts principiológicos, que, assimilados no 
âmbito de uma dimensão objectiva, funcionam como norte de todo o ordenamento jurídico, sejam as rela-
ções desenvolvidas perante os agentes públicos, sejam as relações tidas entre dois particulares.” – KAU-
FMAN, Rodrigo de Oliveira, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Neopragmatismo, Almeidana, 
2011, p. 268 e 269. 

280 “Todas as políticas nacionais destinadas a abolir a discriminação racial sofrem profunda influência dos 
instrumentos e políticas adotados na esfera internacional, quando não se baseiam neles.” – WOLFRUM, 
Rüdiger, “Discriminação, Xenofobia e Racismo” in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. Janusz 
Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições UNESCO Brasil, 2003, p. 240. 

281 Sobre os pontos históricos, não apenas referentes ao século XX, de maior relevo relativos aos Direitos Hu-
manos, tão completo quanto conciso, vide MENDES, Vitor M., “Breve introdução aos direitos humanos”, 
in loc. cit., p. 9 e ss, TAVARES, Raquel, Direitos Humanos de onde vêm, o que são e para que servem?, 
2.ª Edição, INCM, 2013, p. 17 e ss e ANDRADE, Vieira de, “Direitos Humanos”, in Polis – Enciclopédia 
Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. III, 2.ª edição revista e actualizada, Verbo, 1999, p. 555 e ss.

 Sobre um estudo mais aprofundado vide, nomeadamente, FERNANDES, António José, Direitos Humanos 
e Cidadania Europeia: fundamentos e dimensões, Almedina, 2004, p. 15 e ss. Vide igualmente p. 158 e ss 
para o seu estudo relativo a Portugal.

282 Para tal muito contribuiu a ONU, organização internacional à qual “estão confiadas […], para referir so-
mente as suas mais importantes tarefas, entre outras, as seguintes: adopção de medidas para fortalecer a 
paz mundial (Conselho de Segurança); para impedir e socorrer situações causais de abandono (Comissário 
para os refugiados, UNICEF ou United Nations Internacional Children’s Emergency Fund); para coordenar 
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 tinham sido matérias das agendas internacionais. O começo das preocupações 
para com as minorias tem o seu início logo após a Primeira Guerra Mundial, ao 
ponto de se adotar alguns tratados para a sua proteção. Em tudo o resto pouco ou 
nada se fez.

Porém, foi com o final da Segunda Guerra Mundial283 e com a constatação do 
quão cruel pode ser o homem, ao ponto de desrespeitar qualquer valor intrínseco 
à dignidade e valor do homem em toda a sua plenitude, que se começou a abrir a 
mentalidade da comunidade internacional para a necessidade da proteção jurídica 
dos direitos e liberdades de todos os homens, sem exceção284.

interesses económicos (Conselho Económico e Social, Comissões económicas regionais) e para a ajuda 
ao desenvolvimento; bem como, além disso, para a solução judicial de conflitos internacionais (Tribunal 
de Justiça Internacional ou ICJ ou International Court of Justice).” – ZIPPELIUS, Reinhold, Teoria Geral 
do Estado, Trad. António Cabral de Moncada, 2.ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 213. 

 Como assinala ADRIANO MOREIRA, “os fundadores da ONU, por vezes chamados os poetas dos divi-
dendos da paz, deixaram formulado um modelo observante que recolhe uma tábua de valores inspirada nos 
conceitos da terra casa comum dos homens, e da igual dignidade de todos os homens, sem diferenças de 
etnia, cultura ou religião.” – MOREIRA, Adriano, “A Persistência do Racismo”, in Estudos de Homena-
gem ao Professor Doutor Germano Marques da Silva, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança 
Interna, Almedina, 2004, p. 538.

 Sobre a ONU vide PEREIRA, André Gonçalves e QUADROS, Fausto de, Manual de Direito Internacional 
Público, 3.ª Edição, Almedina, 1997, p. 461 e ss.

283 “A protecção internacional dos direitos humanos só virá a realizar-se, na sua plenitude, após a Segunda 
Guerra como reacção às atrocidades e às violações de direitos humanos cometidas” – MARTINS, Ana 
Maria Guerra, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Almedina, 2006, p. 100. WLADIMIR BRITO 
afirma que com o final da Segunda Guerra Mundial “o Direito Internacional deixa […] de ser um direito 
exclusivamente dedicado à Guerra e à Paz, às relações inter-estaduais – diplomáticas, consulares, pactícias 
e de outra natureza – para passar a ser também um direito que se preocupa com a pessoa humana nas suas 
relações recíprocas e com as instituições internacionais. Começa a medrar na sociedade internacional a 
ideia da dignidade da pessoa humana e, com ela, a de que esta é titular de direitos e deveres mesmo ao nível 
internacional”. Refere ainda o mesmo Autor que a “preocupação com a subjectividade internacional e com 
a promoção e defesa dos direitos da pessoa humana é […] fruto da amarga experiência da Segunda Guerra 
Mundial e do bárbaro e intolerável tratamento dispensado a milhares de seres humanos pelo Estado Nazi. 
Numa palavra, é a reacção da comunidade internacional contra a atrocidades do nazismo e brutalidade com 
que os Estados totalitários exercida sobre seres humanos.” – BRITO, Wladimir, “Processo Penal Interna-
cional” in Que Futuro para o Direito Processual Penal? – Simpósio em Homenagem a Jorge de Figueiredo 
Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal Português, Coimbra Editora, 2009, p. 218 e 
219.

 De referir ainda que este virar de paradigma, com a concretização dos direitos humanos, “viria também a 
influenciar os direitos fundamentais constitucionalmente consagrados.” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, “A 
afirmação dos direitos fundamentais no Estado Constitucional Contemporâneo”, in Direitos Humanos: 
teorias e práticas, Org. Paulo Ferreira da Cunha, Almedina, 2003, p. 61.

284 Cfr. Direitos Humanos, Compilação de Instrumentos Internacionais, Vol. I, Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca – Gabinete de Documentação e Direito Comparado, 2006, p. 9.

 Não podemos esquecer que os maiores horrores da Segunda Guerra Mundial foram causados e tiveram por 
base ideologias marcadamente discriminatórias e racistas. O fascismo italiano e especialmente o nazismo 
alemão tinham um “cunho fortemente racial”. Como afirmam ANTÓNIO MARQUES BESSA e JAIME 
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Com vista a realizar os desígnios da proteção da pessoa humana285, em toda 
a sua globalidade, perante o exercício arbitrário do poder Estatal, com vista a 
estabelecer condições de liberdade e igualdade de todos os homens, estabelecia  

NOGUEIRA PINTO, “a ideologia nacional-socialista desenvolveu-se a partir das bases lançadas por Hitler 
no Mein Kamph e numa larga série de peças de oratória política, num credo de nacionalismo radical de 
base racial e numa mistura complexa de influências e de correntes filosóficas e de opinião que iam desde 
idealistas neo-hegelianos a racistas biológicos.” – BESSA, António Marques e PINTO, Jaime Nogueira, 
Introdução à Política, Vol. I – O Poder na História, Verbo, 1999, p. 156 e 200.

 O permitir que uma ideologia com características marcadamente raciais se propague em democracia, como 
foi o sucedido no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e que foi uma das suas bases, pode 
trazer consequências devastadoras para as sociedades democráticas e para todos os seus cidadãos. Deste 
modo, como afirma FABRÍCIO LOPES PAULA, “a consciência da urgente necessidade de repúdio às 
ideologias nazifascistas e racistas que podem levar à prática de atos bárbaros que ultrajam a liberdade e a 
dignidade humana […] foram determinantes para a elaboração e adoção de instrumentos jurídicos inter-
nacionais. Com o propósito de orientar os Estados em relação à forma de tratar seus cidadãos, de maneira 
justa e condizente com as normas de proteção à dignidade inerente aos seres humanos e de banimento 
de políticas ultranacionalistas que promovessem o segregacionismo e a discriminação baseada na origem 
nacional e na raça dos indivíduos. Pensados na proteção do indivíduo em relação ao Estado, os direitos hu-
manos deixaram de ser matéria exclusiva do ordenamento jurídico interno dos países, tornando-se objecto 
de interesse e respeito pela comunidade internacional.” – PAULA, Fabrício Lopes, “Panorama Histórico do 
Exercício da Liberdade de expressão” in II Jornada Internacional de Direitos Humanos, Direitos Humanos 
– Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade do Minho Campus Gualtar, 
2014, p. 46.

 Porque aqui se fala e articula o nazismo e o racismo, torna-se necessário abordar DIOGO FREITAS DO 
AMARAL quando retrata “o racismo como traço específico do nazismo”. Afirma o Autor, “contra as ideias 
do Cristianismo («todos os homens são irmãos, porque filhos de Deus»), bem como do Iluminismo e da 
Revolução Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade), a partir de meados do séc. 19 começaram a apa-
recer teorias alegadamente científicas que afirmavam a superioridade da raça branca (sobretudo ariana, ou 
germânica) e a inferioridade das raças negras e judia […] a pior das raças era a judia; o povo judeu encar-
nava o «mal absoluto»; e só a luta de morte entre arianos (o povo escolhido) e os judeus (o povo maldito) 
poderia resultar a «sobrevivência dos melhores» (darwinismo social) e a derrota definitiva do «inimigo 
eterno», garantindo a sobrevivência da Civilização. Hitler acolheu, acriticamente, essas concepções. […] 
Desta concepção nasceram as leis racistas de Nuremberg, a perseguição aos judeus e o seu internamento 
compulsivo em campos de concentração e, na fase final da «solução final», as câmaras de gás, onde foram 
mortos (sem crime, sem culpa e sem julgamento) 6 milhões de judeus e outros «seres inferiores». […] Foi 
também do racismo, bem como do desprezo absoluto pela dignidade da pessoa humana, que resultaram 
as «experiências eugénicas» com vista ao apuramento da raça, as esterilizações compulsivas de homens e 
mulheres, e o estabelecimento de seis «campos de eutanásia» onde foram fuziladas, entre 1939 e 1941, mais 
de 100 mil pessoas, ao abrigo de uma ordem relativa à «supressão de vidas indignas de serem vividas», 
incluindo cidadãos alemães de raça ariana que coubessem numa das seguintes categorias – idosos sem lugar 
vago em asilos, portadores de doenças incuráveis, doentes mentais, e indivíduos «fracos de espírito».” – 
AMARAL, Diogo Freitas do, História do Pensamento Político Ocidental, Almediana, 2012, p. 515 e 516.

285 Como afirma VOJIN DIMITRIJKEVIC, “de acordo com os instrumentos internacionais de direitos huma-
nos, o valor mais protegido é a dignidade humana.” – DIMITRIJKEVIC, Vojin, “Direitos Humanos e Paz” 
in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. Janusz Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições UNESCO 
Brasil, 2003, p. 82.



105

a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

o n.º 3 do artigo 1.º da Carta das Nações Unidas286, adotada em 1945, na Confe-
rência de São Francisco:

Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas interna-
cionais de carácter económico, social, cultural ou humanitário, promo-
vendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas liber-
dades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião.

Foi desta forma que se começou a abrir caminho para a solidificação de valo-
res como é o caso da igualdade e da não discriminação. Perante esta nova realida-
de social foram criados, até aos dias de hoje, diversos instrumentos jurídicos287, 

286 ADRIANO MOREIRA afirma que este instrumento jurídico estabelece um conjunto de princípios com um 
revestimento mais político do que jurídico, pelo que tal diploma é “um instrumento predominantemente 
político e não jurídico”. Acrescenta ainda o Autor que “todos [os] capítulos da Carta têm em vista, como ob-
jectivo comum, desenvolver o bem-estar social, promovendo o aumento do nível de vida, o pleno emprego, 
o progresso das condições económicas, sociais e de saúde, e promover o respeito pelos direitos humanos, 
sem distinção de raça, de sexo, de língua ou de religião.”– MOREIRA, Adriano, “A Posição de Portugal 
Perante as Nações Unidas”, in Ensaios, Edições Panorama, 2.ª Edição, 1961, p. 94, 95 e 104.

 De referir que a Carta das Nações Unidas foi o “primeiro instrumento internacional que demonstra uma 
tentativa séria e internacionalização e universalização dos direitos humanos. […] Em consequência, a ONU 
vai desempenhar um papel fundamental no progressivo desenvolvimento e codificação dos direitos huma-
nos.” – MARTINS, Ana Maria Guerra, Direito Internacional dos Direitos Humanos, p. 100.

287 Dos quais destacamos, ao nível das Nações Unidas: Declaração Universal dos Direitos do Homem, adota-
da e proclamada a 10 de Dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 
217A(III), publicada no Diário da República I Série n.º 57/78, de 9 de Março de 1978; Pacto Interna-
cional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 
2200A(XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de Dezembro de 1966, com entrada em vigor 
na ordem jurídica internacional a 23 de Março de 1976, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa 
a 15 de Setembro de 1978, após publicação do Aviso do depósito do instrumento de ratificação, publicado 
no Diário da República I Série n.º 187/78, de 16 de Agosto; Pacto Internacional sobre os Direitos Econó-
micos, Sociais e Culturais, adotado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 2200.ª (XXI) 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de Dezembro de 1966, com entrada em vigor na ordem 
jurídica internacional a 3 de Janeiro de 1976, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 31 de 
Outubro de 1978, após publicação do Aviso do depósito do instrumento de ratificação, publicado no Diário 
da República I Série n.º 244/78, de 23 de Outubro; Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial, já referenciada (supra p. 78, nota de rodapé n.º 207); Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, adotada e aberta à assinatura, 
ratificação e adesão pela resolução 34/180 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de Dezembro 
de 1979, com entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 3 de Setembro de 1981, com entrada 
em vigor na ordem jurídica portuguesa a 3 de Setembro de 1981, após publicação do Aviso do depósito 
do instrumento de ratificação, publicado no Diário da República I Série n.º 267/80, de 18 de Novembro; 
Convenção Contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada 
e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 39/46 da Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 10 de Dezembro de 1984, com entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 26 de Julho de 1987, 
com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 11 de Março de 1989, após publicação do Aviso do 
depósito do instrumento de ratificação, publicado no Diário da República I Série n.º 128/89, de 5 de Junho; 
Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 



106

joel belchior da silva

alguns dos quais não vinculativos, com vista a assegurar a proteção e delimitar a 
dimensão da dignidade da pessoa humana bem como todos os valores que lhe es-
tão intrinsecamente ligados. O nobre propósito da realização e promoção dos di-
reitos humanos e a defesa da dignidade da pessoa humana tem assim o seu início.

No que concretamente se relaciona com o nosso estudo, como já referimos 
(supra p. 78), a norma do Código Penal que criminaliza práticas discriminató-
rias teve como principal fonte a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial. Este instrumento jurídico dedicado 
em exclusivo ao combate à discriminação racial caracteriza-se por ser um dos tra-
tados fundamentais de direitos humanos (core human rights treaties)288 existentes 
na ordem jurídica internacional que influenciaram o direito penal português na 
redação do primitivo artigo 189.º, o qual após a adesão de Portugal, passou a 
vigorar na ordem jurídica portuguesa. Foi esta a pedra de toque para o início da 
intervenção do direito penal em sede da proteção contra a discriminação.

Por se tratar do diploma que diretamente influenciou a norma penal portugue-
sa anti discriminação dedicaremos as próximas linhas ao estudo desta convenção 
internacional.

3.1. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial

De todos os instrumentos jurídicos internacionais, a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial289, a qual faz 

44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de Novembro de 1989, com entrada em vigor na 
ordem jurídica internacional a 2 de Setembro de 1990, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa 
a 21 de Outubro de 1990, após publicação do Aviso do depósito do instrumento de ratificação, publicado 
no Diário da República I Série n.º 248/90, de 26 de Outubro; Convenção Internacional sobre a Protecção 
dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, adotada e aberta à 
assinatura, ratificação e adesão pela resolução 45/158 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de 
Dezembro de 1990, com entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 1 de Julho de 2003, (a qual não 
se encontra ainda em vigor na nossa ordem jurídica); Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 
de Genocídio adotada e aberta à assinatura, ratificação e adesão pela resolução 260.ª (III) da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 9 de Dezembro de 1948, com entrada na ordem jurídica internacional a 12 de 
Janeiro de 1951, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 10 de Maio de 1999, após publicação 
do Aviso do depósito do instrumento de ratificação, publicado no Diário da República I Série n.º 160/98, de 
14 de Julho; entre outros.

288 Direitos Humanos, Compilação de Instrumentos…, p. 11.
289 Este tratado internacional enquadra-se na chamada terceira etapa dos direitos humanos, etapa essa dedicada 

a criar e promover direitos relacionados com a solidariedade e com a paz entre os povos. – MENDES, Vitor 
M., Direitos Humanos…, p. 14.
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parte do direito português nos termos constitucionais290, uma vez ratificada, foi 
aquele diploma que mais contribuiu e influenciou o preceito penal da incrimina-
ção da discriminação do nosso ordenamento jurídico291. A adesão, por parte de 
Portugal, a esta convenção internacional tardou em chegar. Não obstante, aquan-
do a sua adesão foi aprovada por unanimidade, com manifestações, por parte dos 
parlamentares, de profundo regozijo por finalmente se concretizar tal pretensão292.

Esta Convenção293, na esteira de outros instrumentos jurídicos internacionais, 
aponta  como principais propósitos a necessidade de colocar fim às formas de 
discriminação racial294, em todo o mundo, que se baseiem em cargas valorativas 
sobre a cor, raça e origem étnica295. São estas as discriminações que colocam em 
causa a paz e as relações amigáveis e pacíficas entre os diversos povos. Nasce 
assim um tratado internacional com o propósito de efetivar – ou pelo menos de-
sencadear esforços nesse sentido – os princípios da dignidade e da igualdade de 
todos os homens, da sua condição de seres livres e iguais em dignidade e direitos 

 De realçar ainda que “a reação ao Nazismo e ao Fascismo, assim como a luta do Terceiro Mundo contra 
o colonialismo foram os principais acontecimentos que aceleraram a discussão acerca da discriminação 
racial.” – MARTINS, Ana Maria Guerra, Direito Internacional dos Direitos Humanos, p. 138.

290 “Esta Convenção é directamente aplicável por força do art. 8.º da Constituição da República Portuguesa” – 
LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 531.

291 Como indica ANDRÉ DIAS PEREIRA, “no direito internacional universal, a Organização das Nações 
Unidas produziu vários instrumentos jurídicos condenando a discriminação racial que impõem aos Estados 
medidas para a sua eliminação”, e dentro destes textos, a Convenção Internacional Sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial é “um dos mais importantes textos, neste domínio.” – PEREIRA, 
André Gonçalo Dias, “Estrangeiros e Direito Penal”, in loc. cit., p. 259.

292 Sobre as manifestações e declarações dos parlamentares no momento da adesão à Convenção, vide JERÓ-
NIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…, in loc. cit., p. 803 a 805.

293 Até 31 de Dezembro de 2007 o número de Estados-Parte na Convenção ascendia a 173. Vide Ficha Infor-
mativa Sobre Direitos Humanos n.º 12, Gabinete de Documentação e Direito Comparado, PGR, 2008, p. 
38.

 Actualmente existem mais Estados-Partes na Convenção, num total de 177. Vide o sitio da internet https://
treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 
3 jul. 2015.

294 Não podemos esquecer que esta Convenção “foi elaborada em pleno período da descolonização, no qual 
os conflitos raciais eram mais visíveis e estavam na ordem do dia.” – PEREIRA, André Gonçalo Dias, 
“Estrangeiros e Direito Penal”, in loc. cit., p. 259.

295 “Sensíveis ao carácter complexo e multimodal das formas sociais de rejeição da alteridade – conscientes 
de que as perseguições por motivos raciais se podem dirigir contra qualquer grupo que se defina ou seja 
definido pelos outros grupos como diferente em virtude de características físicas e/ou culturais que lhe são 
próprias e se têm por congénitas –, os autores da Convenção procuraram elaborar um elenco exaustivo de 
factores de discriminação, por isso incluindo, a par da raça, a cor, a ascendência, a origem étnica e a origem 
nacional” – JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…, in loc. cit., p. 787.

 Vide ainda a mesma Autora no mesmo local citado o significado dos termos empregues na Convenção.
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desde o seu nascimento, com tratamento igualitário pela lei, protegidos contra a 
discriminação e contra o seu incitamento. 

Ainda para mais, as Nações Unidas não aprovam o colonialismo e são contra 
todas as práticas de discriminação e segregação que lhe são características, pelo 
que a construção da sociedade humana pretendida apenas fruirá plenamente, ou 
em preferíveis circunstâncias, após o fim da discriminação, visto que a diferen-
ciação de raças ou a superioridade de umas face a outras não tem qualquer ca-
bimento à luz dos novos valores das sociedades evoluídas e democráticas. São 
estes os nobres motivos que desencadearam a elaboração desta Convenção296 e 
influenciaram países, como Portugal, a perfilhar os seus esforços no combate à 
discriminação racial.

Para tal, define a Convenção logo no seu artigo 1.º que entende-se por discri-
minação racial o comportamento que:

“visa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada 
na raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica que tenha como 
objectivo ou como efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o 
gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos do homem 
e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social 
e cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública.”

Desta norma retira-se que um ato deve ser entendido como discriminatório, 
e por isso não aceite por esta Convenção, quando esse ato tem por fim a violação 
do princípio da igualdade de tratamento entre todos os cidadãos, ou o efeito desse 
ato vai de encontro à violação deste princípio.

Significa, portanto, que para os signatários desta Convenção não importa as 
motivações daqueles que discriminam, nem tão-pouco importa verificar quais as 
consequências fácticas resultantes da discriminação. Desde que a discriminação 
exista e que coloque em causa a igualdade entre todos os cidadãos deve proceder-
se ao seu extermínio na sociedade.

Com vista à realização dos propósitos enunciados na Convenção, dispõe o ar-
tigo 2.º as formas de combate à discriminação, existindo possibilidade de aplicar 
outras medidas de carácter especial, desde que visem salvaguardar os interesses 
constantes na Convenção, referindo o seu artigo 5.º, não de forma taxativa, os 

296 Assim o indica o Preâmbulo da Convenção.
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direitos a salvaguardar com as medidas que se devem adotar, quer estas assumam 
uma natureza penal ou outra distinta. Significa, portanto, que cabe aos Estados 
“a decisão sobre quais os meios em concreto adequados a proibir comporta-
mentos discriminatórios, não sendo as medidas legislativas de natureza penal 
senão uma entre várias soluções possíveis”297. Porém, a Convenção impõe o de-
ver da incriminação de comportamentos discriminatórios. Por outras palavras, a 
incriminação tem de se verificar, o que não impede que sejam assumidos outros 
compromissos e métodos de combate à discriminação fora do âmbito penal, o que 
efetivamente ocorre em Portugal (infra p. 254) uma vez que existem no ordena-
mento jurídico português infrações de natureza contraordenacional destinadas a 
determinados casos de discriminação.

Por se tratar de um diploma com forte repulsa pela segregação racial e pelo 
apartheid, conforme o disposto no artigo 3.º, a Convenção prevê a criminaliza-
ção por parte das nações da difusão de ideias fundadas na superioridade ou no 
ódio racial, dos incitamentos à discriminação racial, dos actos de violência ou 
a provocação a estes actos, dirigidos contra qualquer raça ou grupo de pessoas 
de outra cor ou de outra origem étnica, tal como a criminalização da assistência 
a actividades racistas, incluindo o seu financiamento, conforme o disposto na al. 
a) do artigo 4.º da Convenção. Prossegue na al. b) os propósitos de se declarar 
ilegais e de se proibir as organizações, assim como as actividades de propaganda 
organizada e qualquer outro tipo de actividade de propaganda, que incitem à dis-
criminação racial e que a encorajem, existindo ainda a necessidade de declarar 
delito punível pela lei a participação nessas organizações ou nessas actividades.

Assim se verifica que foi este o preceito que fortemente influenciou o nosso 
legislador ordinário no momento da elaboração do Código Penal de 1982 (supra 
p. 78). Os principais imperativos de ordem criminal encontram-se embutidos 
naquele que viria a ser o primeiro preceito penal anti discriminação alguma vez 
existente no ordenamento jurídico português. Uma vez transposta a Convenção 
para o ordenamento jurídico português, ainda para mais num período de grande 
proximidade com a aprovação do Código Penal, não poderia o direito penal con-
tinuar a não considerar a punição de delitos de carácter discriminatório.

No fundo, a defesa do ser humano contra atos de discriminação baseados na 
raça, cor, origem nacional e etnia é levada a cabo por esta Convenção, do mesmo 
modo que tais direitos fundamentais são salvaguardados na nossa Constituição 

297 JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…, in loc. cit., p. 800 e 801.
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pelo seu artigo 13.º298, o que demonstra que a sociedade portuguesa, como socie-
dade evoluída que é, se mantêm em perfeita sintonia com o resto das nações de 
espírito humanista e fraterno.

3.2. Outros instrumentos jurídicos internacionais de relevo

O evidente destaque da Convenção Internacional sobre a Eliminação de To-
das as Formas de Discriminação Racial em matéria de discriminação não coloca 
de lado a importância assumida por outros monumentos jurídicos internacionais 
nesta matéria. Existe um conjunto alargado de outros tratados internacionais nos 
quais se encontram incluídas cláusulas gerais anti discriminação que importa 
mencionar.

Desde logo a Declaração Universal dos Direitos do Homem299 – o tratado 
jurídico internacional que delimita aqueles que são considerados os mais elemen-
tares e basilares direitos humanos – dispõe no seu artigo 1.º300 que todos os seres 

298 Neste sentido encontramos o Parecer da PGR n.º P000371990, disponível no sítio da internet http://www.
dgsi.pt/pgrp.nsf/f1cdb56ced3fdd9f802568c0004061b6/9fea4c35a59c3cb78025661700416f3a?OpenDocu-
ment, acessos em 29 jan. 2014.

299 “A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, marcou o início do movimen-
to de proteção jusinternacional dos direitos humanos, influenciando importantes instrumentos normativos 
internacionais e nacionais […]. Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos não seja dotada de 
força jurídica vinculativa, pois tem carácter recomendatório, ela […] desempenha uma “relevantíssima fun-
ção de natureza jurídico-moral de desenvolvimento de uma consciência axiológica e jurídica planetária”, 
sendo que, algumas de suas proposições podem ser consideradas como princípios de direito internacional e 
mesmo jus cogens.” – PAULA, Fabrício Lopes, “Panorama Histórico do Exercício…” in loc. cit., p. 47.

 “A Declaração Universal operou uma mudança ou o início de uma mudança de paradigma quanto ao tema 
e ao problema dos Direitos do Homem: – uma mudança de paradigma que pode sintetizar-se no facto de 
que a questão do reconhecimento e da observância desses direitos deixou de revestir um puro carácter «do-
méstico» ou interno (domestic affair), para passar a assumir indiscutível e indiscutido relevo internacional 
(internacional concern) […]; – uma mudança de paradigma que, por outro lado, veio também a encontrar 
expressão na circunstância de a Declaração Universal, com o decurso do tempo, ter vindo, no próprio plano 
do direito internacional, como que a superar a sua natureza inicial (a natureza a que a sua difícil aprovação 
ficara condicionada) para passar o seu conteúdo a ser visto hoje, generalizadamente, como traduzindo um 
verdadeiro jus cogens internacional.” – COSTA, José Manuel M. Cardoso da, “Reflexão nos 60 anos da De-
claração Universal dos Direitos do Homem”, in Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, 
org. Marcelo Rebelo de Sousa [et al.], Vol. VI, Coimbra Editora, 2012, p. 249 e 250.

 Este tratado tem especial importância pelo “anúncio da igualdade intrínseca do ser humano como um pos-
tulado, o reconhecimento dos episódios brutais da história humana como barbáries evitáveis através de um 
regime de direito que combata a tirania e a opressão, a observância da essencialidade das (boas) relações 
internacionais, a concepção comum de direitos e liberdades tida como condição de plena satisfação do 
compromisso, e a abrangência dos envolvidos: todos os povos e nações.” – BALICO, Vladimir, “A Discri-
minação Racial e a Efetividade dos Direitos Fundamentais”, in loc. cit., p. 294.

300 “O artigo 1.º da Declaração Universal precisa e explicita a concepção de pessoa da Constituição […]. 
Dotados de razão e de consciência – eis o denominador comum a todos os homens em que consiste essa 
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humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade, pros-
seguindo o artigo seguinte301 que os direitos constantes na DUDH pertencem a 
todos os homens sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, de sexo, de 
língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de 
fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

A DUDH não fica por aqui no combate à discriminação. No seu artigo 7.º302 
refere expressamente que todos os homens são iguais perante a lei, conferindo 
esta proteção a todos os seres humanos de igual modo e sem qualquer distinção. A 
proteção conferida pela DUDH não se resume apenas aos casos de discriminação 
que viole as suas disposições. Também os casos de incitamento à discriminação 
deverão ser dominados e afastados303.

igualdade. Dotados de razão e consciência – eis o que, para além das diferenciações económicas, culturais e 
sociais, justifica o reconhecimento, a garantia e a promoção dos direitos fundamentais. Dotados de razão e 
de consciência – eis por que os direitos fundamentais, ou os que estão no seu cerne, não podem desprender-
se da consciência jurídica dos homens e dos povos.” – MIRANDA, Jorge e CORTÊS, António, Anotação 
ao Artigo 1.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 78 e 79. Vide ainda MIRANDA, Jorge, “A Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e a Constituição”, in Estudos sobre a Constituição, 1.º Vol., Livraria 
Petrony, 1977, p. 49 e ss.

 “No artigo I, a Declaração trata da liberdade, igualdade e fraternidade. Sabemos que os “standarts” não 
são absolutos (nem poderiam sê-lo), mas o compromisso exige que sejam exponenciados.” – BALICO, 
Vladimir, “A Discriminação Racial e a Efetividade dos Direitos Fundamentais”, in loc. cit., p. 294.

301 “O artigo II esclarece quem pode invocar os direitos declarados (todos os seres humanos) e sublinha a 
inexistência de distinções para tanto, inclusive quanto à raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, 
origem nacional ou social, fortuna, nascimento, estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do 
território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, entre outras.” – BALICO, 
Vladimir, “A Discriminação Racial e a Efetividade dos Direitos Fundamentais”, in loc. cit., p. 294.

302 “O artigo VII parece (apenas parece) redundante e exige releituras. Pede atenção (principalmente dos legis-
ladores). Exige que não haja distinção na lei ou perante a mesma. Não cabe à lei, em sua atuação (declaran-
do, reconhecendo, outorgando ou restringindo direitos) fazer acepção de pessoas. Ao dizer que “todos têm 
direito à protecção igual contra qualquer discriminação que viole a Declaração”, o compromisso estende a 
todos mecanismos antidiscriminatórios (que, óbvio, devem existir nos ordenamentos jurídicos internos de 
forma irrestrita), inclusive preventivos (“…e contra qualquer incitamento a tal discriminação”).” – BALI-
CO, Vladimir, “A Discriminação Racial e a Efetividade dos Direitos Fundamentais”, in loc. cit., p. 295.

303 Neste ponto importa atender às palavras de CLÁUDIO ZANGHI: “Após a Primeira Guerra Mundial, a 
Sociedade das Nações — por meio do seu sistema de proteção das minorias — trouxe à baila o conceito 
de tolerância. Em seguida, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e as perseguições efetuadas por nazistas, 
soviéticos e outros apagaram da memória o respeito pelo indivíduo e pela dignidade humana. Esse quadro 
só se reverteu quando uma nova ordem internacional foi instaurada pela Conferência de São Francisco e, 
especialmente, pela Declaração dos Direitos Humanos (1948). Nesse cenário, a Organização das Nações 
Unidas estabeleceu as características de uma ordem mundial pacífica. Tornou-se evidente, assim, que boa 
parte da disputa instigada pela intolerância dentro da comunidade internacional pode ser tributada à insis-
tência dos povos no direito de gerir seus próprios assuntos políticos e econômicos. Como a Declaração 
Universal enfatiza, a violência resulta tanto da repressão de aspirações democráticas quanto da intolerân-
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O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos304 enquadra-se nos 
tratados com importância ao nível da discriminação. Logo no seu artigo 2.º são 
expressas as classes referidas na DUDH sobre as quais não podem recair distin-
ções na aplicação deste diploma, sendo que no n.º 2, do seu artigo 20.º é referido 
que todo o apelo ao ódio nacional, racial e religioso que constitua uma incitação 
à discriminação, à hostilidade ou à violência deve ser interditado pela lei. 

O reforço no apelo contra a discriminação consta ainda no artigo 24.º quando 
se faz referência à proteção conferida às crianças, nas quais, como é evidente, 
também não poderão existir discriminações de acordo com as já referidas, bem 
como pelo artigo 26.º, norma idêntica ao artigo 7.º da DUDH, com o acrescento 
do dever de proteção legal contra as formas de discriminação acima indicadas.

Importa ainda mencionar o artigo 27.º onde se consagra, nos casos de mi-
norias étnicas, religiosas ou linguísticas, a necessidade de garantir às pessoas 
pertencentes a tais minorias, condições nos Estados onde estas se encontrem para 
que não se vejam privadas do direito de ter, em comum com os outros membros 
do seu grupo, a sua própria vida cultural, de professar e de praticar a sua pró-
pria religião ou de empregar a sua própria língua.

De igual modo, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais 
e Culturais vem consagrar no seu artigo 2.º a necessidade de não operar quaisquer 
discriminações em sentido idêntico ao que se consagra no artigo 2.º do Pacto In-
ternacional anteriormente referenciado. 

Neste Pacto Internacional, no seu artigo 13.º, é ainda referido que a educação 
tem um papel fundamental na luta contra a discriminação, visto que a educação 
deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa sociedade livre, 
promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, 
raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as actividades das Nações Unidas para 
a conservação da paz.

cia.” – ZANGHI, Cláudio, “Direitos Humanos e Tolerância” in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. 
Janusz Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições UNESCO Brasil, 2003, p. 263.

304 Os pactos internacionais vieram “desenvolver e especificar os princípios consignados na Declaração uni-
versal.” – CAETANO, Marcelo, Manual de Ciência Política e …, p. 318. 

 Como indica JORGE MIRANDA, “logo a seguir à aprovação da Declaração Universal, entendeu-se que 
devia concretizar-se o seu conteúdo através de um ou mais instrumentos com carácter de tratado e, além 
disso, estabelecer formas e processos de garantir os direitos enunciados.” – Vide MIRANDA, Jorge, Curso 
de Direito Internacional Público, 4.ª Edição revista e atualizada, Principia, 2009, p. 299.
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Por sua vez, o seu artigo 10.º, n.º 3, faz um apelo de proteção dos direitos das 
crianças, sem que haja lugar a quaisquer distinções ou discriminações.

Outro dos diplomas que importa referir é a Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem305. Além da liberdade religiosa contemplada no artigo 9.º, destacamos 
o artigo 14.º, o qual tem por epígrafe proibição de discriminação306. 

Tal como na DUDH, também a CEDH tem uma norma onde elenca o dever 
de garantir a efetivação dos direitos e liberdades constantes na Convenção, sem a 
existência de discriminações como se refere na DUDH.

Tratados internacionais como, a título de exemplo, a DUDH e a CEDH con-
duzem as próprias instituições da UE a enveredar esforços no combate ao ra-
cismo, xenofobia, antissemitismo e islamofobia. Assim, as instituições da UE 
vêm desenvolvendo ações e adotando resoluções com medidas concretas a adotar 
pelos Estados para o combate à discriminação307 308.

305 “A Convenção europeia destinava-se a concretizar, à luz dos valores espirituais e políticos do velho con-
tinente, as vagas fórmulas da declaração das Nações Unidas, de modo a permitir que fossem mais efecti-
vamente postas em prática” – CAETANO, Marcelo, Manual de Ciência Política e Direito Constitucional, 
Tomo I, Almedina, 1993, p. 318.

306 Este artigo “aplica-se expressamente a situações de desigualdade qualificada ou de verdadeira discrimina-
ção. Não se trata apenas de proibir distinções irrazoáveis ou desproporcionadas, mas de defender a digni-
dade da pessoa humana, vedando a utilização de critérios diferenciadores especialmente censuráveis que a 
coloquem em causa, e que são exemplificativamente indicados no corpo daquele artigo. O que se pretende, 
enfim, é evitar que a igualdade seja afirmada, ao passo que a discriminação – a forma mais infame de desi-
gualdade – continue a ser praticada.” – LOPES, Dulce, “A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos 
do Homem vista à luz do princípio da não discriminação”, in Julgar, n.º 14, Lisboa, 2011, p. 49.

307 Sobre uma síntese dos principais marcos contra a discriminação na União Europeia vide CANOTILHO, 
Mariana, “Brevíssimos apontamentos sobre a não discriminação…”, in loc. cit., p. 104 e ss.

308 Por considerarmos extremamente relevante somos levados a colocar aqui uma passagem dos ensinamen-
tos de FRANCISCA VAN DUNEM: “[…] Ainda em 1986, em 11 de Junho, o Parlamento Europeu, o 
Conselho, os representantes dos Estados-membros reunidos no Conselho e a Comissão adoptaram uma 
declaração comum contra o racismo e xenofobia, na qual alertavam para a “importância de uma informação 
adequada e objectiva e de sensibilização de todos os cidadãos face aos perigos do racismo e da xenofobia, 
assim como a necessidade de uma vigilância constante para prevenir ou reprimir qualquer acto de discrimi-
nação”. […] Em 29 de Maio de 1990, o Conselho e os representantes dos Estados-membros adoptaram uma 
resolução relativa à luta contra o racismo e a xenofobia e, em 1995, foram adoptadas mais duas resoluções 
sobre a mesma matéria, na vertente do emprego e assuntos sociais e dos sistemas educativos. […] Em 15 
de Julho de 1996, o Conselho adoptou, com base no artigo K3 do Tratado da União, uma acção comum re-
lativa à acção contra o racismo e a xenofobia, no âmbito da qual os Estados-membros se comprometeram a 
criminalizar determinados comportamentos de etiologia racista ou xenófoba e a assegurar uma cooperação 
judiciária efectiva nesse âmbito. […] A problemática do racismo continuou na ordem do dia em 1996, de 
tal modo que, em 26 de Julho, o Conselho e os representantes dos Estados-membros adoptaram uma reso-
lução relativa ao Ano Europeu Contra o Racismo (1997) e os sucessivos Conselhos Europeus […] foram 
acentuando a necessidade de intensificar esforços no sentido da definição de uma estratégia europeia de 
combate aos actos violentos de racismo e xenofobia. Pelo Regulamento (CE) n.º 1035/97, de 2 de Junho, 
foi criado o Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia tendo por objecto principal “fornecer à Co-
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Importa, também, referir que o Protocolo n.º 12 à Convenção para a Protec-
ção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais309 – protocolo relati-
vo à interdição geral da discriminação – aponta as suas medidas para a promoção 
da igualdade de todos os seres humanos através da implementação colectiva de 
uma interdição geral de discriminação, onde se prevê, como na generalidade dos 
tratados internacionais, que o gozo de todo e qualquer direito previsto na lei deve 
ser garantido sem discriminação alguma em razão, nomeadamente, do sexo, 
raça, cor, língua, religião, convicções políticas ou outras, origem nacional ou 
social, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento ou outra situação.

Assim, este protocolo tem como propósito despertar o coletivo para a pro-
moção da igualdade de todos os seres humanos, reafirmando-se, deste modo, a 
necessidade de atingir um estádio de igualdade plena e efectiva sem a existência 
de focos discriminatórios. 

Além dos instrumentos jurídicos internacionais já referenciados, encontra-
mos a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia310 (2010/C 83/02),  
um diploma que, por força do Tratado de Lisboa311 – inicialmente intitulado como 

munidade e aos seus Estados-membros (…) informações objectivas, fiáveis e comparáveis a nível europeu 
sobre os fenómenos do racismo, da xenofobia e do anti-semitismo que possam ajudá-los quando tomarem 
medidas ou definirem acções, nos domínios da respectiva competência” […]” – DUNEM, Francisca Van, 
“A Discriminação em função da raça na lei penal”, in. loc. cit., p. 940 e 941, nota de rodapé n.º 6.

309 Adotado em Roma a 4 de Novembro de 2000, com entrada em vigor na ordem jurídica internacional a 1 de 
Abril de 2005, não ratificado por Portugal.

 Porque a CEDH na sua redação inicial comportava “direitos liberdades e garantias e em número relativa-
mente modesto (por se entender mais curial consolidar e aprofundar os direitos reputados mais importantes 
antes de se avançar para outros)”, sucessivos Protocolos introduziram novos direitos, como é o caso da 
proibição geral de discriminação introduzido pelo Protocolo n.º 12. Vide MIRANDA, Jorge, Curso de 
Direito Internacional Público, p. 309 e 310.

 Apesar da não ratificação por parte de Portugal deste Protocolo, existem recomendações, nomeadamente 
da Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância, para que tal ratificação se efetive. Neste sentido 
vide o Quarto Relatório sobre Portugal, desta Comissão, disponível no sitio da internet http://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/portugal/PRT-CbC-IV-2013-020-PRT.pdf, acessos em 23 set 
2014.

310 “O momento mais expressivo desta progressiva afirmação dos direitos fundamentais [dentro da União 
Europeia] viria a ser a elaboração da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e a sua posterior 
integração no Tratado de Lisboa.” – PACHECO, Maria de Fátima de Castro Tavares Monteiro, “O sistema 
de protecção dos direitos fundamentais na União Europeia”, in Julgar, n.º 14, 2011, p. 12.

311 Cfr. artigo 6.º do TUE. O Tratado de Lisboa veio reforçar o “comprometimento da União com os direitos 
humanos.” – CADILHA, António, “O impacto da Carta dos Direitos Fundamentais da UE no sistema de 
tutela jusfundamental no espaço europeu”, in Estudos comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa, coord. Diogo Freitas do Amaral, Carlos Ferreira de Almeida e Marta 
Tavares de Almeida, Vol. I, Almedina, 2008, p. 153.

 “A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia tem valor jurídico equivalente aos Tratados Cons-
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o Tratado Reformador –, se encontra dotado de força jurídica vinculativa312 pe-
rante os Estados-Membros da UE, ou seja, tem “o mesmo valor jurídico que os 
Tratados”313. Esta Carta tem a particularidade de reunir de forma muito sumária 
e ao mesmo tempo completa, os direitos que se encontravam difundidos pelos 
diversos instrumentos jurídicos nacionais, da União Europeia314, das Nações Uni-
das, do Conselho da Europa e da OIT, concebendo nos seus 54 artigos os direitos 
inerentes à dignidade da pessoa humana, liberdades, igualdade, solidariedade e 
cidadania, com vista a assegurar a democracia e o Estado de direito. 

São estes os valores defendidos pelos povos europeus, onde se inclui Por-
tugal, no qual se respeitam, entre outros valores, a dignidade da pessoa humana 
(artigo 1.º), a liberdade religiosa (artigo 10.º), a igualdade perante a lei (artigo 

titutivos desde 2009 com a aprovação do Tratado de Lisboa. Mas a proteção dos direitos fundamentais 
na União Europeia começou muito antes da consagração formal da Carta.” – GUIMARÃES, Daniela, 
“A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: Do recorte à consagração formal” in II Jornada 
Internacional de Direitos Humanos, Direitos Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de 
Direito da Universidade do Minho Campus Gualtar, 2014, p. 249.

312 “Doravante a União ficaria dotada de um catálogo próprio, agora vinculativo e obrigatório por si mesmo e 
não apenas por via de aplicação jurisprudencial, embora muitas disposições de direitos fundamentais conti-
nuem a encontrar-se no teor dos tratados.” – PACHECO, Maria de Fátima de Castro Tavares Monteiro, “O 
sistema de protecção…”, in loc. cit., p. 21.

313 MARTINS, Guilherme D’Oliveira, O Novo Tratado Reformador Europeu: Tratado de Lisboa – o Essencial, 
Gravida, Fundação Mário Soares, 2008, p. 14 e PACHECO, Maria de Fátima de Castro Tavares Monteiro, 
“O sistema de protecção…”, in loc. cit., p. 21. Afirma a Autora que a Carta “deve ser vista como integrando 
o âmbito material do direito originário ou primário”.

314 Dos tratados jurídicos da União Europeia destacamos o Tratado da União Europeia (Tratado de Lisboa), 
nomeadamente nos seus artigos 2.º – “A União funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, 
da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do respeito pelos direitos do Homem, 
incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-Membros, 
numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade 
e a igualdade entre homens e mulheres”; 3.º n.º 1 – “A União tem por objectivo a paz, os seus valores e o 
bem-estar dos seus povos”; e n.º 3 – “… A União combate a exclusão social e as discriminações e promove 
a justiça e a protecção sociais, a igualdade entre homens e mulheres…”. Destaque ainda para o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos seus artigos 8.º – “Na realização de todas as suas acções, 
a União terá por objectivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres”; 
9.º – “Na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem em conta as exigências relacionadas 
com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de uma protecção social adequada, a luta 
contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação e protecção da saúde humana”; 10.º – 
“Na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem por objectivo combater a discriminação 
em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual”; 18.º 
– “No âmbito de aplicação dos Tratados, e sem prejuízo das suas disposições especiais, é proibida toda e 
qualquer discriminação em razão da nacionalidade…”; e 19.º n.º 1 – “Sem prejuízo das demais disposições 
dos Tratados e dentro dos limites das competências que estes conferem à União, o Conselho, deliberando 
por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após aprovação do Parlamento Euro-
peu, pode tomar as medidas necessárias para combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem 
étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual”.
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20.º), a não discriminação por motivos raciais, religiosos, sexuais, entre outros315 
(artigo 21.º316) e, por último mas não menos importante, a diversidade cultural, 
religiosa e linguística (artigo 22.º317). 

Por último, mas não menos importante, encontramos ainda318 a Declaração 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Declaração 
sobre a Eliminação de Todas a Formas de Intolerância e Discriminação Baseadas 
na Religião ou nas Convicções319, a Declaração sobre a Raça e os Preconceitos 

315 Como refere PATRÍCIA JERÓNIMO, a União Europeia tem “competência[s] explícita[s] para o combate à 
discriminação”, sendo que “a Carta veio reforçar [essas competências], ao proibir a discriminação em razão 
da raça, cor ou origem étnica, língua, religião e pertença a uma minoria nacional.” – JERÓNIMO, Patrícia, 
Comentário ao artigo 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, disponível no sitio 
da internet http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22354/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20
Anota%C3%A7%C3%A3o%20ao%20artigo%2022%20CDFUE.pdf, acessos em 10 dez. 2014.

316 MARIANA CANOTILHO entende que “o princípio da não discriminação adquire, com este artigo 21.º 
da CDFUE, uma dimensão autónoma, não estando a sua aplicação dependente da invocação de qualquer 
outro direito”, tendo por base o facto de esta Carta estabelecer no seu artigo 21.º “uma proibição geral de 
discriminação, em todos os domínios do direito, independentemente da fonte.” – CANOTILHO, Mariana, 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia – Comentada, Coord. Alessandra Silveira e Mariana 
Canotilho, Almedina, 2013, p. 260.

 De referir ainda que este princípio “assume-se, pois, como um valor (absoluto), como um direito (subjec-
tivo) e ainda como uma técnica jurídica (relativa)”. Sobre o assunto vide, a mesma Autora, no local citado, 
p. 262 e ss.

317 Sobre o princípio da diversidade vide JERÓNIMO, Patrícia, O Princípio da Diversidade e o Direito da 
União Breves notas sobre o artigo 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, disponível 
no sitio da internet http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21650/1/JER%C3%93NIMO,%20
P.,%20O%20princ%C3%ADpio%20da%20diversidade%20e%20o%20Direito%20da%20Uni%C3%A3o.
pdf, acessos em 10 dez. 2014.

318 Consideramos os monumentos legislativos a seguir referidos como importantes na definição de conceitos 
e formúlas anti discriminatórias. Todavia, outros poderiam ser abordados. Sobre outros tratados interna-
cionais relacionados com a discriminação vide RODRIGUEZ, Victor, “Instrumentos internacionais sobre 
racismo no sistema das Nações Unidas e no sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos. 
Sistematização, análise e aplicação”, disponível no sitio da internet http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
diversidades/docs/div_docpublicaciones/Rac_Por%5CCap.%20I.%20Instrumentos%20Internacionales.
pdf, acessos em 23 dez. 2014.

319 Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 36/55, a 25 de Novembro de 1981.
 “Artigo II - §1. Ninguém será objecto de discriminação por motivos de religião ou convicções por parte de 

nenhum Estado, instituição, grupo de pessoas ou particulares. §2. Aos efeitos da presente declaração, en-
tende-se por intolerância e discriminação baseadas na religião ou nas convicções toda a distinção, exclusão, 
restrição ou preferência fundada na religião ou nas convicções cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim 
do reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
Artigo III – A discriminação entre os seres humanos por motivos de religião ou de convicções constitui 
uma ofensa à dignidade humana e uma negação dos princípios da Carta das Nações Unidas, e deve ser 
condenada como uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais proclamados na Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos e enunciados detalhadamente nos Pactos Internacionais de direitos 
humanos, e como um obstáculo para as relações amistosas e pacíficas entre as nações”.
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Raciais320, a Convenção Relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do 
Ensino321, a Declaração dos Princípios Fundamentais Relativos à Contribuição 
dos Meios de Comunicação Social para o Reforço da Paz e da Compreensão 
Internacionais, para a Promoção dos Direitos Humanos e para o Combate ao Ra-
cismo ao Apartheid e ao Incitamento à Guerra322 e a Declaração sobre os Direitos 
das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguís-
ticas323. Em todos estes tratados internacionais, quer os mesmos se encontrem ra-
tificados ou não pelo Estado português, tal como nos instrumentos anteriormente 
referidos, o propósito final é idêntico: a coesão social, a paz, a solidariedade e a 
amizade entre os povos, a eliminação de práticas e ideologias colonialistas e de 
segregação, a prosperidade de todos os homens e o bem-estar social de todos os 
seres humanos. São estes os principais objetivos pelos quais se pauta a conduta 
das entidades internacionais.

Todos os princípios referidos devem ser respeitados e garantidos por todos os 
países, especialmente os países ocidentais onde se cultiva o bem-estar social e a 
mútua e pacífica convivência entre todos os homens.

São estas as realidades que o nosso Estado defende. São estes os valores que 
defendemos e que são protegidos no nosso ordenamento jurídico. As suas vio-
lações implicam consequências, conforme expressam os vários diplomas legais 

320 Adotada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura na sua 20.ª sessão, a 27 de Novembro de 1978. Artigo 1.º, n.º 1 – “Todos os seres humanos perten-
cem à mesma espécie e têm uma origem comum. Nascem iguais em dignidade e em direitos e todos fazem 
parte integrante da Humanidade”; n.º 2 – “Todos os indivíduos e grupos têm o direito de ser diferentes, de se 
considerarem diferentes e de serem vistos como tal. Contudo, a diversidade de estilos de vida e o direito de 
ser diferente não podem, em quaisquer circunstâncias, servir de pretexto para o preconceito racial; não podem 
justificar, de direito ou de facto, qualquer prática discriminatória, nem servir de fundamento à política de 
apartheid, a qual constitui uma forma extrema de racismo”. Artigo 2.º, n.º 1 – “Qualquer teoria que invoque a 
superioridade ou inferioridade intrínseca de grupos raciais ou étnicos, assim implicando que uns têm o direito 
de dominar ou eliminar outros, presumivelmente inferiores, ou que faça julgamentos de valor com base na 
diferenciação racial, não tem base científica e é contrária aos princípios morais e éticos da Humanidade”.

321 Adotada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) na sua 11.ª sessão, em Paris, em 22 de Maio de 1960, com entrada em vigor na ordem jurídica 
internacional a 22 de Maio de 1962, com entrada em vigor na ordem jurídica portuguesa a 8 de Abril de 
1981, após publicação do Aviso do depósito do instrumento de ratificação, publicado no Diário da Repúbli-
ca I Série n.º 72/81, de 27 de Março.

322 Proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 
na sua 20.ª Sessão, a 28 de Novembro de 1978, na cidade de Paris.

323 Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua resolução 47/135, de 18 de Dezembro de 1992. 
Artigo 2.º, n.º 1 – “As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas […] 
têm o direito de fruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua própria religião, e de utilizar a sua 
própria língua, em privado e em público, livremente e sem interferência ou qualquer forma de discrimina-
ção”.
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existentes, internacionais ou nacionais, importando ter consciência que aquelas 
violações mais graves ou que colocam em causa, de forma mais evidente, o des-
prezo pela dignidade da pessoa humana e por todos os corolários que lhe são 
inerentes, poderão conduzir à responsabilidade penal. A continuação do cultivo 
pela diversidade étnica e cultural, bem como o respeito pelas liberdades indivi-
duais e pela dignidade de todos os homens, presentes na civilização europeia e 
portuguesa, assim o obrigam.

3.3. O não tratamento dos crimes de discriminação enquanto crimes contra 
a humanidade

O direito internacional, mediante um conjunto alargado de tratados jurídicos, 
dos quais já focamos aqueles que de um modo mais estreito se relacionam com 
o nosso tema, tem como um dos seus propósitos proteger determinados direitos 
por considerar que os mesmos são indispensáveis para uma vida digna de todos 
os cidadãos do mundo. 

Há que afirmar que não está em causa todo e qualquer direito. Como afirma 
RONALD DWORKIN, “só os direitos cuja violação seja um ato realmente bár-
baro devem fazer parte dessa categoria e os outros [direitos] devem passar para 
uma categoria inferior”324.

Conjuntamente com esta conceção e no que ao nosso trabalho diz respeito, 
importa atender às preocupações relacionadas com a discriminação ao ponto de 
assinalar se os delitos de discriminação previstos no direito penal português en-
contram semelhante tipificação nos designados crimes contra a humanidade.

Antes de mais, deveremos ter presente a seguinte ideia partilhada nas pala-
vras de AMARTYA SEN325:

“Há algo de muito sedutor nessa ideia de que, em qualquer parte do 
mundo, cada pessoa, independentemente da nacionalidade, residência, 
raça, classe, casta ou comunidade, tem um conjunto de direitos fun-
damentais que devem ser respeitados por todos os demais. A grande 
atracção moral exercida pelos direitos humanos tem sido utilizada com 
finalidades muito variadas, que vão desde a resistência ao fenómeno da 
tortura, às detenções arbitrárias e à discriminação racial, até à reivin-
dicação de que, por todo o mundo, se ponha fim à fome e às carestias, 

324 DWORKIN, Ronald, Justiça para Ouriços, p. 342.
325 SEN, Amartya, A ideia de justiça, p. 469.
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bem assim como a privação de cuidados médicos. Ao mesmo tempo, a 
ideia básica de direitos humanos – esses que se supõe deverem perten-
cer a todas as pessoas só pelo mero facto de elas serem seres humanos 
– é vista por muitos dos seus críticos como desprovida de qualquer tipo 
de fundamento racional.”

Observando o ideal sob o qual se sustenta a existência de direitos humanos 
verifica-se que a discriminação ocupa o seu lugar nesta problemática. A tentativa 
de travar a discriminação está intrinsecamente ligada aos direitos humanos, como 
forma de dotar todo e qualquer ser humano de dignidade.

Perante o imperativo da salvaguarda do homem face a determinados crimes 
demasiado desumanos326, em 2002 é instituído o Tribunal Penal Internacional327 
(Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional)328 329. 

326 “A ideia da necessidade de uma Justiça Internacional capaz de julgar agentes da actividade criminosa inter-
nacional praticada no âmbito – e só neste – das relações internacionais entre os Estados e das relações entre 
estes e os cidadãos é antiga e teve sempre na sua base a da criação de Tribunais Penais Internacionais com 
jurisdição obrigatória.” – BRITO, Wladimir, “Processo Penal Internacional” in loc. cit., p. 208.

327 O processo que culminou na constituição do Tribunal Penal Internacional foi bastante lenta e envolvida 
em grandes controvérsias e sucessivas desilusões. ALEXANDRE GUERREIRO define de forma resumida, 
clara e bastante completa essa evolução, a qual importa ter presente: “Alvo de evolução a um ritmo paulatino 
ao longo dos séculos, o Direito Internacional Público foi-se desenvolvendo em favor da crescente protecção 
do indivíduo, enquanto sujeito primordial de Direito Internacional, e também da tentativa de imposição de 
um ideal ético universal de inspiração Kantiana. Porém, e numa era em que o número de Estados era mani-
festamente menor, não deixa de ser paradoxal o facto de a II Guerra Mundial não ter sido devidamente apro-
veitada pelos promotores da causa universalista tendo em vista a criação de órgãos suficientemente capazes 
de garantir a protecção de um conjunto de direitos vistos como comuns a todos os povos. Com efeito, foi 
necessário esperar mais de 50 anos até ao aparecimento do primeiro tribunal internacional penal de carácter 
permanente, o Tribunal Penal Internacional (TPI). O Estatuto do TPI foi aprovado em Roma, a 17 de Julho 
de 1998, tendo entrado em vigor a 1 de Julho de 2002, após ter obtido 60 ratificações, aceitações, aprovações 
ou adesões necessárias, de acordo com o artigo 126.º do Tratado, e tem competência territorial universal e 
capacidade para julgar as violações mais graves de Direitos Humanos cometidas por indivíduos que – quer 
por incapacidade, quer pela ausência de vontade nas instituições internas dos Estados a que pertençam – 
não sejam responsabilizadas e garantam a sua impunidade” – GUERREIRO, Alexandre, “De Breisach a 
Roma: o longo caminho do Tribunal Penal Internacional” in II Jornada Internacional de Direitos Humanos, 
Direitos Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar Escola de Direito da Universidade do Minho 
Campus Gualtar, 2014, p. 98. Prossegue o Autor (p. 108) referindo: “Os acontecimentos que potenciaram o 
estabelecimento dos tribunais ad hoc do início da década de 1990 viriam a impulsionar, em larga medida, a 
concretização do ideal de criação de um tribunal permanente ambicionado desde a celebração das Conven-
ções de Genebra, em 1949, o qual, só após «negociações muito demoradas» e «particularmente difíceis» 
seria materializado na aprovação, a 17 de Julho de 1998”, sendo certo que foram os “acontecimentos na 
ex-Jugoslávia e no Ruanda que agilizaram e seriam determinantes para a Constituição do TPI”.

328 Adotado em Roma a 17 de Julho de 1998 pela Conferência Diplomática reunida de 15 de Junho a 17 de 
Julho de 1998, com entrada em vigor na ordem internacional a 1 de Julho de 2002 e com entrada na ordem 
jurídica portuguesa na mesma data após aprovação pela Resolução da Assembleia da República n.º 3/2002, 
de 18 de Janeiro de 2002, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 2/2002, de 18 de Janeiro.

329 JORGE MIRANDA afirma que “o Estatuto de Roma é, simultaneamente, um Código Penal, um Código de 
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Trata-se de uma instituição permanente, sediada em Haia que conta, neste 
momento, com a adesão de 122 Estados Partes330, a qual tem “jurisdição sobre as 
pessoas responsáveis pelos crimes  de  maior  gravidade  com  alcance  interna-
cional,  em  complemento331  das  jurisdições penais nacionais”332. 

Conforme consta no preâmbulo do referido Tratado, os objetivos de proteger 
a Humanidade e de garantir a paz e a segurança mundial serão melhor assegura-
dos com a existência de uma jurisdição sobre os crimes de maior gravidade que 
afectem a comunidade internacional no seu conjunto.

Deste modo, o Tribunal Penal Internacional dispõe de uma jurisdição ampla e 
permanente333, que permite a sua intervenção quando esteja em causa a prática de 
delitos previstos no seu Estatuto334 335. Esta solução veio reforçar a proteção dos 
mais elementares direitos quando estejam em causa práticas delituosas de eleva-
da gravidade e de grandes proporções, tentando, deste modo, dar uma resposta 
mais eficaz na defesa dos direitos hmanos. Por outro lado, a harmonia que passa 
a existir, relativamente a determinados factos criminosos, acaba por permitir que 

Processo Penal e uma lei judiciária” – JORGE BACELAR GOUVEIA citando Jorge Miranda, in GOUVEIA, 
Jorge Bacelar, Direito Internacional Penal, uma perspectiva dogmático-crítica, Almedina, 2008, p. 167.

 De referir ainda que estamos perante um Tribunal que tem a forma de tratado internacional e não de um 
órgão principal da ONU, já que esta última solução estava dependente da revisão da Carta das Nações Uni-
das. Vide ESCARAMEIA, Paula, “A Força dos Direitos do Homem”, in O mundo em português, ano 1, n.º 
5, Lisboa, 2000, p. 20.

330 Cfr. “ICC Welcomes Côte d’Ivoire as a new State party”, International Criminal Court, disponível no sítio 
da internet http://icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr884.aspx, 
acessos em 29 dez. 2014.

331 Não podemos esquecer que a “aceitação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional («Cláusula TPI») fica 
sujeita ao princípio da complementariedade que, de resto, está claramente consagrado no Estatuto de Roma 
(art. 17.º-1/a). O Tribunal tem uma intervenção subsidiária, pois só actua quando os Estados demonstrarem 
não querer actuar ou forem genuinamente incapazes de organizar e promover, eles próprios, a acção penal.” 
– CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 248 e 249.

332 EIRAS, Henrique e FORTES, Guilhermina, Dicionário de Direito Penal e Processo Penal, 3.ª Edição revis-
ta, actualizada e aumentada, Quid Juris, 2010, p 765. Vide, igualmente, GOUVEIA, Jorge Bacelar, Direito 
Internacional Penal…, p. 134

333 “O TPI diferencia-se dos tribunais internacionais anteriores por se tratar de um tribunal de carácter per-
manente, dotado de competência geográfica ampla com pendor tendencialmente universal, que goza de 
independência relativa e de competência ratione temporis limitada aos crimes cometidos após a entrada 
em vigor do Tratado, sublinhando-se ainda a imprescritibilidade dos crimes que avalia.” – GUERREIRO, 
Alexandre, “De Breisach a Roma…” in loc. cit., p. 108.

334 Cfr. “Rights human” Standford Encyclopedia of Philosofhy, disponível no sítio da internet http://plato.
stanford.edu/entries/rights-human, acessos em 18 jan. 2014.

335 “De uma certa perspectiva, nem todos os crimes internacionais são automaticamente abrangidos por este 
Direito sancionatório penal, dado que se pressupõe, na conduta criminosa envolvida, uma peculiar gravida-
de intrínseca, que é medida por diferentes índices: o bem jurídico ofendido, a intensidade dessa ofensa e o 
número de vítimas abrangidas.” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, Direito Internacional Penal…, p. 267.
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esta defesa dos direitos humanos possa ser alcançada com maior prontidão por 
parte dos diferentes Estados336.

Porque o ordenamento jurídico português deve encontrar-se articulado com 
tais incriminações337 tornou-se necessário proceder à alteração de alguns de tipos 
de ilícito previstos no Código Penal com o propósito de adaptar a legislação penal 
ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional338 339. 

336 “O Tribunal destaca-se ainda por (i) sustentar a sua acção noutros dois textos normativos – como as «Regras 
de Processo e Prova» e os «Elementos dos crimes» –, (ii) ter como elemento característico a complementa-
ridade face aos tribunais nacionais e (iii) cingir a sua acção ao julgamento de indivíduos, primordialmente 
ligados ao aparelho estatal, num claro reforço da responsabilidade penal internacional do indivíduo e da 
indiferença da justiça à qualidade oficial que este representa.” – GUERREIRO, Alexandre, “De Breisach a 
Roma…” in loc. cit., p. 109.

337 Não podemos esquecer que a “necessidade de dar guarida” ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Inter-
nacional motivou a quinta revisão constitucional, aprovada pela Lei Constitucional n.º 1/2001, de 12 de 
Dezembro, publicada no DR I Série-A, n.º 286/2001.

 Como afirma GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, a “necessidade de revisão radicou no facto de 
algumas cláusulas deste tratado poderem estar em rota de colisão com normas e princípios do texto consti-
tucional português. Precisamente por isso, aditou-se um novo n.º 7 ao art. 7.º que, assim, passa a valer como 
cláusula de receptação genérica do Estatuto de Roma” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, 
Constituição da República…, p. 37 e 38. Os referidos Autores prosseguem referindo que “esta cláusula 
transporta várias dimensões: (1) é uma cláusula de remissão global para o Estatuto de Roma, o que implica 
a constitucionalização de todas as soluções consagradas neste Estatuto, embora discrepantes ou divergentes 
com normas da CRP; (2) é uma cláusula constitucional aberta, pois remete formalmente para o Estatuto de 
Roma e não para o concreto conteúdo material actual; (3) é uma cláusula de garantia da complementarieda-
de (subsidiariedade) do TPI em relação aos tribunais nacionais.” – idem, ibidem, p. 248. Alguns problemas 
se levantaram na aceitação do Estatuto de Roma, principalmente do ponto de vista do conflito com princí-
pios constitucionais basilares da República Portuguesa, mas também do ponto de vista penal e processual 
penal. Sobre o tema vide GOUVEIA, Jorge Bacelar, Tribunal Penal Internacional…, p. 431 e ss.

 Sobre os mesmos problemas e a sua resolução vide MIRANDA, Jorge, Anotação ao Artigo 7.º da CRP, 
Constituição Portuguesa Anotada, org. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra Edito-
ra/Wolters Kluwer, 2010, p. 157 e 158.

 Vide, igualmente, PALMA, Maria Fernanda, “Tribunal Penal Internacional e Constituição Penal”, in Revis-
ta Portuguesa de Ciência Criminal, ano 11, n.º 1, Coimbra, 2001, p. 7 e ss e ESCARAMEIA, Paula, “Quan-
do o mundo das soberanias se transforma no mundo das pessoas: o Estatuto do Tribunal Penal Internacional 
e as Constituições Nacionais”, in Themis, Revista da FDUNL, ano 2, n.º 3, Lisboa, 2001, p. 143 e ss. 

 “O iter criminis das infracções penais pode realizar-se em mais de um país ou ter conexão com a ordem 
jurídica de mais de um país e consequentemente interessar a vários ordenamentos jurídicos nacionais, 
ocorrendo coincidência ou conflito de tratamento. Ora, o direito penal internacional seria o direito interno 
destinado à resolução desses potenciais conflitos, constituído por normas cuja função é a de determinar a 
lei aplicável a factos criminosos que podem entrar em conexão com várias ordens jurídicas. Estas normas 
são normas de direito interno. Pode discutir-se a amplitude do seu objecto, mas são sempre de considerar 
normas penais integrantes e não normas incriminadoras.” – SILVA, Germano Marques, Direito Penal Por-
tuguês…, Vol. I, p. 150 e 151.

338 O Estado português “obriga-se a aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de 
complementariedade e demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma, tendo em vista a realização de 
uma justiça internacional que promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos.” – EIRAS, 
Henrique e FORTES, Guilhermina, Dicionário de Direito Penal…, p. 277.

339 JORGE BACELAR GOUVEIA afirma que “pela leitura deste diploma, em concatenação com o CP e com 
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Por essa via, pela Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho340, posteriormente alterada 
pela Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro, o legislador ordinário tipificou aquelas 
condutas que constituem crimes de violação do direito internacional, revogando, 
deste modo, os artigos 236.º, 238, 239.º, 241.º e 242.º, do Código Penal341, corres-
pondentes aos crimes de incitamento à guerra, recrutamento de mercenários, geno-
cídio, crimes de guerra contra civis e destruição de monumentos, respetivamente.

Já o artigo 240.º não foi alvo de revogação nem tão-pouco de alteração o que 
demonstra que este tipo legal de crime em nada se altera face à jurisdição penal 
internacional. No entanto, nada nos impede de averiguar se no direito penal in-
ternacional existe alguma norma que trate de crimes de discriminação de forma 
semelhante aquela contida no Código Penal português, ou se, pelo contrário, os 
crimes previstos e punidos pelo artigo 240.º não são próprios a serem considera-
dos como crimes contra a Humanidade.

O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, nos termos do artigo 
5.º, tem competência própria para julgar quatro categorias de crimes, que se en-
contram reconhecidos no direito internacional, os quais são: crimes de genocídio, 
crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. 

Estes crimes encontram-se contemplados nos artigos 6.º (relativo ao crime 
de genocídio)342, 7.º (relativo aos crimes contra a Humanidade)343 e, por último,  

outra legislação penal extravagante, facilmente se percebe a anterior ausência de incriminação interna de 
muitas condutas desse ponto de vista relevantes no ERTPI, o que só se pode saudar. Simetricamente, não 
se poderia ter chegado ao dramatismo de pensar que tais práticas seriam permitidas na ordem jurídica 
portuguesa: não estando prevista a sua punição pelo Direito Penal Estadual, com a consequência de serem 
julgadas pelos tribunais portugueses, aplicar-se-ia a jurisdição penal internacional.”– GOUVEIA, Jorge 
Bacelar, Direito Internacional Penal…, p. 451.

340 Publicada no DR I Série-A n.º 171/2004.
341 Todavia, “é muito discutível a opção pela elaboração de um diploma extravagante em matéria de punição 

penal das violações do Direito Penal Humanitário.” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, Direito Internacional 
Penal…, p. 450.

342 Artigo 6.º - Crime de genocídio
 Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “genocídio” qualquer um dos actos que a seguir se 

enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, rácico ou 
religioso, enquanto tal:

 a) Homicídio de membros do grupo;
 b) Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo;
 c) Sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar a sua destruição física, total ou parcial; 

d) Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo;
 e) Transferência, à força, de crianças do grupo para outro grupo.
343 Artigo 7.º - Crimes contra a Humanidade
 1 - Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crime contra a Humanidade” qualquer um dos 

actos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer 
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8.º (relativo aos crimes de guerra)344, do mencionado Estatuto, crimes esses  

população civil, havendo conhecimento desse ataque:
 a) Homicídio;
 b) Extermínio;
 c) Escravidão;
 d) Deportação ou transferência à força de uma população;
 e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em violação das normas fundamentais do 

direito internacional;
 f) Tortura;
 g) Violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez à força, esterilização à força ou qualquer 

outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável;
 h) Perseguição de um grupo ou colectividade que possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, na-

cionais, étnicos, culturais, religiosos ou de sexo, tal como definido no n.º 3, ou em função de outros critérios 
universalmente reconhecidos como inaceitáveis em direito internacional, relacionados com qualquer acto 
referido neste número ou com qualquer crime da competência do Tribunal;

 i) Desaparecimento forçado de pessoas;
 j) Crime de apartheid;
 k) Outros actos desumanos de carácter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento, feri-

mentos graves ou afectem a saúde mental ou física.
 2 - Para efeitos do n.º 1:
 a) Por “ataque contra uma população civil” entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla 

de actos referidos no n.º 1 contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma 
organização de praticar esses actos ou tendo em vista a prossecução dessa política;

 b) O “extermínio” compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso 
a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população;

 c) Por “escravidão” entende-se o exercício, relativamente a uma pessoa, de um poder ou de um conjunto de 
poderes que traduzam um direito de propriedade sobre uma pessoa, incluindo o exercício desse poder no 
âmbito do tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças;

 d) Por “deportação ou transferência à força de uma população” entende-se a deslocação coactiva de pessoas 
através da expulsão ou de outro acto coercivo, da zona em que se encontram legalmente, sem qualquer 
motivo reconhecido em direito internacional;

 e) Por “tortura” entende-se o acto por meio do qual uma dor ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, são 
intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controlo do arguido; este termo não 
compreende a dor ou os sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou 
por elas ocasionadas acidentalmente;

 f) Por “gravidez à força” entende-se a privação de liberdade ilegal de uma mulher que foi engravidada à 
força, com o propósito de alterar a composição étnica de uma população ou de cometer outras violações 
graves do direito internacional. Esta definição não pode, de modo algum, ser interpretada como afectando 
as disposições de direito interno relativas à gravidez;

 g) Por “perseguição” entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do 
direito internacional por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da colectividade em causa;

 h) Por “crime de apartheid” entende-se qualquer acto desumano análogo aos referidos no n.º 1, praticado 
no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo rácico sobre 
um ou outros e com a intenção de manter esse regime;

 i) Por “desaparecimento forçado de pessoas” entende-se a detenção, a prisão ou o sequestro de pessoas por 
um Estado ou uma organização política, ou com a autorização, o apoio ou a concordância destes, seguidos 
de recusa em reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar qualquer informação sobre a situa-
ção ou localização dessas pessoas, com o propósito de lhes negar a protecção da lei por um longo período 
de tempo.

 3 - Para efeitos do presente Estatuto, entende-se que o termo “sexo” abrange os sexos masculino e feminino, 
dentro do contexto da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado.

344 Artigo 8.º - Crimes de guerra
 1 - O Tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos como parte 



124

joel belchior da silva

integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. 
2 - Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por “crimes de guerra”:

 a) As violações graves às Convenções de Genebra, de 12 de Agosto de 1949, a saber, qualquer um dos 
seguintes actos, dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos da Convenção de Genebra que for 
pertinente:

 i) Homicídio doloso;
 ii) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas;
 iii) O acto de causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde;
 iv) Destruição ou apropriação de bens em larga escala, quando não justificadas por quaisquer necessidades 

militares e executadas de forma ilegal e arbitrária;
 v) O acto de compelir um prisioneiro de guerra ou outra pessoa sob protecção a servir nas forças armadas 

de uma potência inimiga;
 vi) Privação intencional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sob protecção do seu direito a um 

julgamento justo e imparcial;
 vii) Deportação ou transferência, ou a privação de liberdade ilegais;
 viii) Tomada de reféns;
 b) Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis em conflitos armados internacionais no quadro do 

direito internacional, a saber, qualquer um dos seguintes actos:
 i) Atacar intencionalmente a população civil em geral ou civis que não participem directamente nas hostilidades; 

ii) Atacar intencionalmente bens civis, ou seja, bens que não sejam objectivos militares;
 iii) Atacar intencionalmente pessoal, instalações, material, unidades ou veículos que participem numa mis-

são de manutenção da paz ou de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre 
que estes tenham direito à protecção conferida aos civis ou aos bens civis pelo direito internacional aplicá-
vel aos conflitos armados;

 iv) Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas 
ou ferimentos na população civil, danos em bens de carácter civil ou prejuízos extensos, duradouros e gra-
ves no meio ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global concreta 
e directa que se previa;

 v) Atacar ou bombardear, por qualquer meio, aglomerados populacionais, habitações ou edifícios que não 
estejam defendidos e que não sejam objectivos militares;

 vi) Provocar a morte ou ferimentos a um combatente que tenha deposto armas ou que, não tendo meios para 
se defender, se tenha incondicionalmente rendido;

 vii) Utilizar indevidamente uma bandeira de tréguas, a bandeira nacional, as insígnias militares ou o unifor-
me do inimigo ou das Nações Unidas, assim como os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, 
causando deste modo a morte ou ferimentos graves;

 viii) A transferência, directa ou indirecta, por uma potência ocupante de parte da sua população civil para 
o território que ocupa ou a deportação ou transferência da totalidade ou de parte da população do território 
ocupado, dentro ou para fora desse território;

 ix) Os ataques intencionais a edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou 
à beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem doentes e feridos, sempre que 
não se trate de objectivos militares;

 x) Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de uma parte beligerante a mutilações físicas ou a 
qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, 
dentário ou hospitalar, nem sejam efectuadas no interesse dessas pessoas, e que causem a morte ou façam 
perigar seriamente a sua saúde;

 xi) Matar ou ferir à traição pessoas pertencentes à nação ou ao exército inimigos;
 xii) Declarar que não será dado abrigo;
 xiii) Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que as necessidades da guerra assim o determinem;
 xiv) Declarar abolidos, suspensos ou não admissíveis em tribunal os direitos e acções dos nacionais da parte 

inimiga;
 xv) O facto de uma parte beligerante obrigar os nacionais da parte inimiga a participar em operações bélicas 
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dirigidas contra o seu próprio país, ainda que eles tenham estado ao serviço daquela parte beligerante antes 
do início da guerra;

 xvi) Saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando tomada de assalto;
 xvii) Utilizar veneno ou armas envenenadas;
 xviii) Utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou similares, ou qualquer líquido, material ou dispositivo análogo;
 xix) Utilizar balas que se expandem ou achatam facilmente no interior do corpo humano, tais como balas 

de revestimento duro que não cobre totalmente o interior ou possui incisões;
 xx) Empregar armas, projécteis, materiais e métodos de combate que, pela sua própria natureza, causem 

ferimentos supérfluos ou sofrimentos desnecessários ou que surtam efeitos indiscriminados, em violação 
do direito internacional aplicável aos conflitos armados, na medida em que tais armas, projécteis, materiais 
e métodos de combate sejam objecto de uma proibição geral e estejam incluídos num anexo ao presente 
Estatuto, em virtude de uma alteração aprovada em conformidade com o disposto nos artigos 121.º e 123.º;

 xxi) Ultrajar a dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes;
 xxii) Cometer actos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez à força, tal como defi-

nida na alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º, esterilização à força e qualquer outra forma de violência sexual que 
constitua também um desrespeito grave das Convenções de Genebra;

 xxiii) Aproveitar a presença de civis ou de outras pessoas protegidas para evitar que determinados pontos, 
zonas ou forças militares sejam alvo de operações militares;

 xxiv) Atacar intencionalmente edifícios, material, unidades e veículos sanitários, assim como o pessoal ha-
bilitado a usar os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, de acordo com o direito internacional;

 xxv) Provocar deliberadamente a inanição da população civil como método de fazer a guerra, privando-a 
dos bens indispensáveis à sua sobrevivência, impedindo, nomeadamente, o envio de socorros, tal como 
previsto nas Convenções de Genebra;

 xxvi) Recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas nacionais ou utilizá-los para participar 
activamente nas hostilidades;

 c) Em caso de conflito armado que não seja de índole internacional, as violações graves do artigo 3.º co-
mum às quatro Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, a saber, qualquer um dos actos que a 
seguir se indicam, cometidos contra pessoas que não participem directamente nas hostilidades, incluindo 
os membros das forças armadas que tenham deposto armas e os que tenham ficado impedidos de continuar 
a combater devido a doença, lesões, prisão ou qualquer outro motivo:

 i) Actos de violência contra a vida e contra a pessoa, em particular o homicídio sob todas as suas formas, as 
mutilações, os tratamentos cruéis e a tortura;

 ii) Ultrajes à dignidade da pessoa, em particular por meio de tratamentos humilhantes e degradantes;
 iii) A tomada de reféns;
 iv) As condenações proferidas e as execuções efectuadas sem julgamento prévio por um tribunal regular-

mente constituído e que ofereça todas as garantias judiciais geralmente reconhecidas como indispensáveis;
 d) A alínea c) do n.º 2 do presente artigo aplica-se aos conflitos armados que não tenham carácter interna-

cional e, por conseguinte, não se aplica a situações de distúrbio e de tensão internas, tais como motins, actos 
de violência esporádicos ou isolados ou outros de carácter semelhante;

 e) As outras violações graves das leis e costumes aplicáveis aos conflitos armados que não têm carácter 
internacional, no quadro do direito internacional, a saber qualquer um dos seguintes actos:

 i) Atacar intencionalmente a população civil em geral ou civis que não participem directamente nas hostilidades; 
ii) Atacar intencionalmente edifícios, material, unidades e veículos sanitários, bem como o pessoal habi-
litado a usar os emblemas distintivos das Convenções de Genebra, de acordo com o direito internacional;

 iii) Atacar intencionalmente pessoal, instalações, material, unidades ou veículos que participem numa mis-
são de manutenção da paz ou de assistência humanitária, de acordo com a Carta das Nações Unidas, sempre 
que estes tenham direito à protecção conferida pelo direito internacional dos conflitos armados aos civis e 
aos bens civis;

 iv) Atacar intencionalmente edifícios consagrados ao culto religioso, à educação, às artes, às ciências ou à 
beneficência, monumentos históricos, hospitais e lugares onde se agrupem doentes e feridos, sempre que 
não se trate de objectivos militares;
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concretizados pela Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho, na qual se estabelecem as 
penas a aplicar para as diversas condutas típicas que se encontram previstas nesta 
Lei.

Perante este cenário, dos delitos previstos no referido Estatuto, bem como 
presentes na mencionada Lei, apenas o crime de perseguição, entendido como 
um crime onde se leva a privação do gozo de direitos fundamentais, em violação 
do direito internacional, a um grupo ou colectividade que possa ser identificado 
por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos, de sexo ou 
em função de outros critérios universalmente reconhecidos como inaceitáveis no 
direito internacional, conforme al. a), do artigo 9.º, da supracitada Lei, se apro-
xima, em parte, de alguns pressupostos contidos no crime de discriminação345. 

Estão em causa condutas distintas e levadas a cabo em escalas totalmente 

 v) Saquear um aglomerado populacional ou um local, mesmo quando tomado de assalto;
 vi) Cometer actos de violação, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez à força, tal como definida 

na alínea f) do n.º 2 do artigo 7.º, esterilização à força ou qualquer outra forma de violência sexual que 
constitua uma violação grave do artigo 3.º comum às quatro Convenções de Genebra;

 vii) Recrutar ou alistar menores de 15 anos nas forças armadas nacionais ou em grupos, ou utilizá-los para 
participar activamente nas hostilidades;

 viii) Ordenar a deslocação da população civil por razões relacionadas com o conflito, salvo se assim o 
exigirem a segurança dos civis em questão ou razões militares imperiosas;

 ix) Matar ou ferir à traição um combatente de uma parte beligerante;
 x) Declarar que não será dado abrigo;
 xi) Submeter pessoas que se encontrem sob o domínio de outra parte beligerante a mutilações físicas ou a 

qualquer tipo de experiências médicas ou científicas que não sejam motivadas por um tratamento médico, 
dentário ou hospitalar, nem sejam efectuadas no interesse dessa pessoa, e que causem a morte ou ponham 
seriamente a sua saúde em perigo;

 xii) Destruir ou apreender bens do inimigo, a menos que as necessidades da guerra assim o exijam;
 f) A alínea e) do n.º 2 do presente artigo aplicar-se-á aos conflitos armados que não tenham carácter inter-

nacional e, por conseguinte, não se aplicará a situações de distúrbio e de tensão internas, tais como motins, 
actos de violência esporádicos ou isolados ou outros de carácter semelhante; aplicar-se-á, ainda, a conflitos 
armados que tenham lugar no território de um Estado, quando exista um conflito armado prolongado entre 
as autoridades governamentais e grupos armados organizados ou entre estes grupos.

 3 - O disposto nas alíneas c) e e) do n.º 2 em nada afectará a responsabilidade que incumbe a todo o Governo 
de manter e de restabelecer a ordem pública no Estado e de defender a unidade e a integridade territorial do 
Estado por qualquer meio legítimo.

345 Houve, porém, a tentativa de incluir o crime de discriminação como um crime contra a Humanidade. Como 
nos relata PATRÍCIA JERÓNIMO, “discutiu-se, aquando da elaboração dessa norma [artigo 7.º, do Esta-
tuto], se seria de exigir que os crimes contra a humanidade tivessem uma motivação discriminatória, de 
índole racial, mas também política e religiosa. […] Os delegados em Roma optaram por omitir a referência 
à motivação discriminatória – considerada excessivamente onerosa para efeitos de prova e susceptível de 
excluir do campo de aplicação do art. 7.º ofensas muito graves contra a humanidade –, reconhecendo-lhe 
relevância apenas enquanto elemento constitutivo dos crimes de perseguição e de apartheid.” – JERÓNI-
MO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 798 e 799.
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diferentes, o que não invalida a existência de algumas semelhanças, mesmo que 
sejam escassas.

No entanto, tal preceito não pode ser comparado com o disposto no artigo 
240.º do Código Penal346. Existem especificidades próprias e diferenciadoras347 
que tem de ser levadas em conta e apesar de haver em comum o facto da conduta 
típica se dirigir a determinados indivíduos pelos seus traços físicos distintivos, 
pelas suas características ou comportamentos adotados, estão em causa crimes to-
talmente distintos. O conteúdo e os elementos348 do tipo de ilícito desta específica 
infração da subcategoria dos crimes contra a humanidade são diferentes do crime 
de discriminação previsto no artigo 240.º. Todavia, a natureza discriminatória 
encontra-se embutida nos crimes de perseguição349. 

Apesar do crime de discriminação racial, religiosa ou sexual não encontrar 
semelhante tipo de ilícito nos crimes contra a humanidade, tal facto não deve 

346 FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA enaltece o facto de se incluir o crime de perseguição no Estatuto 
de Roma do Tribunal Penal Internacional já que “se trata de um ilícito desconhecido dos ordenamentos 
jurídicos internos dos Estados.” – ALMEIDA, Francisco António de M. L. Ferreira de, Os Crimes Contra a 
Humanidade no Actual Direito Internacional Penal, Almedina, 2009, p. 432.

 Todavia, existe doutrina que entende que o bem jurídico protegido pelo crime de perseguição é a “igualdade 
de cada um e de todos os seres humanos negada pela violação de direitos fundamentais”. Neste sentido vide 
ASSUNÇÃO, Maria Leonor, “Apontamentos sobre o Crime Contra a Humanidade”, in Estudos em home-
nagem a Cunha Rodrigues, org. Jorge de Figueiredo Dias [et al.], Vol. I, Coimbra Editora, 2001, p. 101.

 Conforme se verá mais adiante (infra p. 211), este bem jurídico, em parte, partilha bastantes semelhanças 
com o bem jurídico protegido pelo artigo 240.º.

 Sobre o bem jurídico GERMANO MARQUES DA SILVA refere que os bens jurídicos protegidos pelos 
tipos incriminadores presentes no referido Estatuto “não são bens jurídicos individuais, de cada uma das 
vítimas, mas supra-individuais”, referindo que em causa encontra-se a tutela do bem jurídico humanidade 
ou comunidade internacional, preferindo o Autor, todavia, a primeira expressão. Vide SILVA, Germano 
Marques da, “Crimes Contra a Humanidade”, in O Tribunal Penal Internacional e a Transformação do 
Direito Internacional: Conferência Internacional da FDUCP/PGR, org. João Silva Miguel e Paulo Pinto 
de Albuquerque, Universidade Católica, 2006, p. 59 e 60.

347 Não podemos esquecer que existem “dois círculos parcialmente sobrepostos, em que o espaço comummen-
te participado é dos crimes que são simultaneamente crimes internacionais e crimes internos, mas depois 
havendo crimes internos não puníveis internacionalmente e vice-versa.” – GOUVEIA, Jorge Bacelar, Di-
reito Internacional Penal…, p. 269.

348 Vide ALMEIDA, Francisco António de M. L. Ferreira de, Os Crimes Contra a Humanidade…, p. 432.
349 “A discriminação racial não se encontra descrita literalmente entre os crimes contra a humanidade dispos-

tos no artigo 7.º do Estatuto de Roma, muito embora, seja raiz da efectivação de muitos deles. Quando da 
elaboração dessa norma, discutiu-se se seria de exigir que os crimes contra a humanidade pudessem ter uma 
motivação discriminatória, de índole racial, política ou religiosa. Após alguns avanços […] o texto do Es-
tatuto do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, em seu artigo 3.º, acolheu a hipótese de discriminação 
racial como crime contra a humanidade, assim como a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional para 
a ex-Iugoslávia.” Assim, “de acordo com o Estatuto de Roma, apenas as formas mais extremas de discrimi-
nação racial é que possuem assento na categoria dos crimes contra a humanidade.” – PACHECO, Helena 
Maria Soares Vila Noca de M., O Direito Fundamental à não Discriminação…, p. 13 e 14.
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causar espanto. A nossa Constituição promove a garantia dos direitos humanos na 
ordem interna (supra p. 101), o que pode levar, como é o caso, a que haja tipos 
de ilícito que “estejam para além” dos direitos humanos350.

Neste sentido, não é censurável o facto de dentro dos crimes contra a hu-
manidade não figure a tipificação legal do crime de discriminação em moldes 
semelhantes aos do artigo 240.º. Só as violações mais graves de direitos huma-
nos devem ser alvo de tipificação pelo direito penal internacional, devendo, cada 
Estado, ocupar-se de enquadrar como delitos as condutas que sejam entendidas 
como violadoras de bens jurídicos fundamentais. O direito penal internacional, 
apesar de não conter um tipo de ilícito destinado a incriminar condutas discrimi-
natórias, em nada obsta a que cada Estado legisle em tais matérias.

Porque estão em causa criminalizações distintas, no ordenamento jurídico 
português existe o entendimento da necessidade de criminalizar determinados 
comportamentos aptos a diferenciar de um modo inadmissível determinados ci-
dadãos face aos seus pares, motivo pelo qual as incriminações constantes no ar-
tigo 240.º se mantêm mesmo após o surgir do Tribunal Penal Internacional e do 
seu Estatuto.

350 Cfr. MOURA, José Souto de, “Direito e Processo Penal actuais…”, in loc. cit., p. 574.
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CAPÍTULO II -  
DIREITO COMPARADO E POLÍTICA LEGISLATIVA

4. Direito Comparado

A criminalização da discriminação não é caso único no nosso ordenamen-
to jurídico. As preocupações com a proteção da sociedade contra a existência 
de práticas discriminatórias são tidas em conta em múltiplos países351, ao ponto 
de nos respetivos Estados existirem diversas normas penais que criminalizam a 
discriminação. Os tratados internacionais anteriormente apresentados exercem 
a sua influência em diversos ordenamentos jurídicos, motivo pelo qual existem 
normas penais anti discriminação em vários países, dos quais algumas merecem 
uma especial atenção com vista a compreender se a norma penal portuguesa tem 
idêntico alcance comparativamente com outros preceitos de diferentes ordena-
mentos jurídicos.

Existe um grande consenso na Europa, em torno da proteção contra a discri-
minação ao nível da censura penal352, apenas havendo lugar a algumas nuances 
em termos de quais os atos e condutas a ter em consideração no momento da 
tipificação, conforme o ordenamento jurídico em causa. Esta diferença traduz-
se no principal motivo que justifica este estudo comparado. A inexistência de 
uma uniformidade de soluções quanto ao modo de criminalizar a discriminação 
deve-se, em grande parte, ao ponto de equilíbrio, traçado em cada ordenamento 
jurídico, entre a liberdade de expressão e a necessidade de combater práticas 
discriminatórias353. Apesar de na Europa a visão quanto a esta problemática ser 

351 Não podemos esquecer que “a linguagem do ódio não tem fronteiras. O que tem fronteiras são as diferentes 
formas de afrontar segundo as culturas jurídicas.” – José M. R. Corbacho citando PÉREZ de la FUENTE, 
CORBACHO, José Manuel Ríos, “Incitacion al Odio, Derecho Penal y Deposte” in Revista Electrónica de 
Ciência Penal y Criminologia, 2014, disponível no sítio da internet criminet.ugr.es/recpc/16/recpc16-15.
pdf, acessos em 14 jun 2015.

352 Vide MÉTRAUX, Béatrice, “Racismo na Internet…” in loc. cit., p. 108.
353 Com entendimento semelhante encontramos DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça 
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idêntica em quase todos os países acaba por se verificar a existência de algumas 
pontuais diferenças.

Como já se retratou (supra p. 78 e 106), o nosso legislador ordinário foi 
fortemente influenciado, na hora de tipificar o delito de discriminação, pela Con-
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial. Tal realidade não invalida que se analise as normas penais de outros or-
denamentos jurídicos, principalmente de países europeus, para que melhor se 
compreenda o real alcance do artigo 240.º do Código Penal português, bem como 
quais as outras vias que, eventualmente, poderiam ser escolhidas.

Por outro lado, a proximidade entre Portugal e os restantes países de língua 
portuguesa não têm apenas como ponto comum a língua. Existem diversas causas 
que aproximam os países lusófonos, importando, deste modo, analisar se nos res-
petivos ordenamentos jurídicos – Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e Macau354 – existem semelhanças 
com o artigo 240.º e quais as principais diferenças que estão em causa.

4.1. Alemanha

O direito penal germânico355, que fortemente influenciou e continua a influen-
ciar, de um modo geral, o nosso direito criminal, apresenta uma norma com bas-
tantes semelhanças ao artigo 240.º do Código Penal português. O § 130 do StGB356 

na lei penal”, in loc. cit., p. 952.
354 Todos estes Estados são signatários da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial – vide o sitio da internet https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-
TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 3 jul. 2015.

355 A Alemanha é um dos Estados-Parte da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial – vide o sitio da internet https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-
TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 3 jul. 2015.

356 § 130 Volksverhetzung (retirado do sítio da internet http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/, acessos em 03 
fev. 2014)

 (1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
 1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen 

Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
auffordert oder

 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölke-
rung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil 
der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,

 wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
 (2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
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apresenta um campo de proteção com uma maior amplitude,  comparativamente 
com a nossa norma penal anti discriminação. A história germânica leva a que 
exista necessidade de criminalizar determinadas atuações humanas como a nega-
ção dos horrores do nacional-socialismo ou nazismo, bem como dos crimes que 
sob a proteção deste regime político foram cometidos357. Não obstante o facto de 
no direito penal português não existir a necessidade de enquadrar determinados 
factos no tipo de ilícito de discriminação, porque a nossa história é bastante dife-
rente da germânica, a norma penal portuguesa prevê a punição de atos que se tra-
duzem na negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade, quando 
tal conduta é levada a cabo com intenções de incitar ou encorajar a discriminação, 
sobre a qual mais adiante se falará (infra p. 226).

Apesar de existir um debate em torno dos bens jurídicos em causa, é do enten-
dimento geral que a paz pública é um dos bens jurídicos protegidos pela referida 
norma penal germânica. 

Por outro lado, a proteção da dignidade da pessoa humana bem como a 
proteção do “sentimento de pertença de um grupo à comunidade”, tal como a 

 1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder 
gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der 
Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder ihre Menschen-
würde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden,

 a) verbreitet,
 b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
 c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
 d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen unter-

nimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder

 2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste ver-
breitet

 (3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft 
des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten 
Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versamm-
lung billigt, leugnet oder verharmlost.

 (4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Ver-
sammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er 
die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt.

 (5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten Inhalts.
 (6) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, und in den Fällen der Absätze 3 und 4 

gilt § 86 Abs. 3 entsprechend.
357 Neste sentido LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 889.
 Todavia, este tipo de criminalizações levanta problemas de ordem constitucional. Sobre esta problemática 

vide ROXIN, Claus, “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a exa-
men” in Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, 2013, disponível no sitio da internet http://
criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf, acessos em 24 jun 2015.
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 “protecção de bens jurídicos individuais desses grupos” são outros dos bens jurí-
dicos em causa na proteção conferida pelo § 130 do StGB, existindo mesmo parte 
da doutrina a afirmar que os segundos interesses apontados são aqueles que maior 
importância tem na proteção conferida por esta disposição legal358.

No confronto entre as duas normas penais – a germânica e a nossa –, é de 
assinalar, como ilustra ANDRÉ LAMAS LEITE:

“uma diferença inicial: no Abs. 1, ao invés do Abs. 2, o legislador ale-
mão erige, em primeira linha, como interesse digno de proteção cri-
minal, a paz pública […], o que não ocorre no homólogo português. 
Ela – a paz pública – é definida como «o estado de segurança jurídica 
geral, assim como o desejo de a população viver sob a proteção do 
ordenamento jurídico»”359.

Como adiante se verá (infra p. 211) o bem jurídico em causa no ordenamen-
to jurídico português é distinto do bem jurídico tutelado no ordenamento jurídico 
germânico.

O Abs. 2, tal como o n.º 2 do artigo 240.º, reporta-se a situações onde esteja 
em causa casos de produção, oferta e difusão de material escrito com propósitos 
de incitamento ou promoção da discriminação, independentemente da forma de 
comunicação em causa, o que torna este preceito num “tipo legal geral contra a 
discriminação […] entendido em uma «dimensão global»”360.

Em situação semelhante ao que se defende na Alemanha, os factos previstos 
no n.º 2 do artigo 240.º são suscetíveis de serem praticados através de publicações 
na internet, mesmo nos casos em que os “servidores estejam localizados fora do 

358 Cfr. LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 889.
359 Leite, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa”, in loc. cit., p. 890. Prossegue o Autor ao 

afirmar que “o conceito deve compreender-se em sentido abrangente, apto a uma evocação direta aberta ou 
latente contra uma violência potencial em relação a certos segmentos populacionais, com a correspondente 
quebra de confiança na segurança jurídica e também toda a ação capaz de estimular o público no sentido de 
novos ataques. A sua identificação como bem jurídico torna o crime previsto no Abs. 1 um delito de perigo 
abstrato-concreto, tanto mais que o bem jurídico exige que a conduta seja, em concreto, adequada a lesá-lo 
(e não apenas em abstrato), sendo que os critérios a ter em conta para essa prova dependem, em primeira 
linha, do conteúdo e da intensidade do ataque, podendo este último ser perpetrado por meios como o envio 
de mensagens escritas de telemóvel ou por correio electrónico”.

360 Cfr. LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 895.
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território nacional, desde que os respectivos sítios se encontrem acessíveis aos 
utilizadores nesse país”361.

Por outro lado, no Abs. 2, do § 130 do StGB não é exigível a aptidão do cri-
me para a lesão da paz pública, o que nas palavras de ANDRÉ LAMAS LEITE 
“também implica que os sujeitos protegidos pela incriminação não são apenas os 
residentes na Alemanha, mas populações estrangeiras”362.

Perante a realidade apresentada entende ANDRÉ LAMAS LEITE que em 
qualquer dos ordenamentos jurídicos em causa, as condutas – quer sejam ativas 
ou omissivas – discriminatórias, de ódio ou violentas assim o deverão ser enten-
didas após uma análise objetiva dessas mesmas condutas. Essa análise deverá ser 
levada a cabo pelo intérprete. Nessa mesma análise importará para o caso concre-
to a perceção que a comunidade tem do que se entende como um ato discrimina-
tório, violento ou odioso. Tal assim deve ser uma vez que uma análise subjetiva, 
considerando que o crime em causa se relaciona com determinados aspetos da 
personalidade do ofendido, poderá originar ocorrências de «hipervalorização» 
da conduta praticada pelo agente, o que é suscetível de desencadear, consequen-
temente, possibilidades de criminalizações de condutas que deverão cair fora do 
âmbito penal, tendo em conta as opções do legislador ordinário. Pela mesma 
via, é necessário ter em consideração que a capacidade da acção discriminatória 
poderá vir a ser determinada de forma diferente conforme o grupo afetado, bem 
como o seu tamanho, a sua homogeneidade ou a dimensão real da sua exclusão de 
facto dentro de toda a sociedade unificada ou entendida como um todo363. 

4.2. França

Tal como acontece com o direito penal alemão, a disposição penal sobre o 
delito de discriminação presente no direito penal francês364 também se distingue 
da norma portuguesa. Assim, o ordenamento jurídico francês incorpora no seu 
Código Penal um preceito legal – o artigo 225.º365 – com uma maior amplitude 

361 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 895.
362 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 895.
363 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 895.
364 A França é um dos Estados-Parte da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial – vide o sitio da internet https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-
TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 3 jul. 2015.

365 Article 225-1 (retirado do sítio da internet http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGI-
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TEXT000006070719&dateTexte=20140601, acessos em 03 fev. 2014)
 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, 

de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, 
de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de 
leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs 
activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée.

 Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de 
l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, 
de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité 
sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appar-
tenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou 
de certains membres de ces personnes morales.

 Article 225-1-1 
 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé 

de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis àl’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y com-
pris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

 Article 225-2 
 La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou 

morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés 

à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à 

une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1 ;
 6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la 

sécurité sociale.
 Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en 

interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende.
 Article 225-3 
 Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
 1° Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour 

objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la 
personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies 
des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques 
prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une 
maladie ou qu’elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l’état de santé d’un prélèvement 
d’organe tel que défini àl’article L. 1231-1 du code de la santé publique ;

 2° Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’em-
bauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du 
livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique ;

 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lors-
qu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’ob-
jectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimi-
nation est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au 
respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou 
des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;
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face ao nosso artigo 240.º. Tal diferença deve-se ao facto de determinados com-
portamentos que em Portugal são tidos como casos onde deverá atuar o regime 
contraordenacional, são assumidos como comportamentos ilícitos ao nível do di-
reito penal no sistema jurídico francês. Por outro lado, não se exige a publicidade 
do ato discriminatório para que o preenchimento do tipo objetivo se efetive.

Outra das particularidades encontradas no sistema gaulês consiste na referên-
cia expressa ao problema do erro do tipo, uma vez que é feita a alusão a caracte-
rísticas reais ou supostas da vítima, ao passo que para o nosso legislador ordinário 
tal situação é de todo redundante366.

Em tudo o mais não se encontram pontos divergentes que mereçam uma aná-
lise mais detalhada. A tutela penal atribuída a determinadas circunstâncias que 
em Portugal são reportadas para o âmbito do ilícito de mera ordenação social 
traduz-se na particularidade que maior importância poderá vir a ter na discussão 
presente na divisão de “competências” entre a lei penal e a lei de natureza con-
traordenacional, motivo pelo qual voltaremos a esse tema numa fase posterior do 
presente trabalho (infra p. 254).

4.3. Itália

Em Itália367 encontramos o decreto legge de 26 de Abril de 1993, n.º 122,  

 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique ;

 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d’un bien ou 
service se trouve en situation de danger manifeste.

 Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favori-
ser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

 Article 225-3-1 
 Les délits prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à l’encontre d’une ou 

plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 
dans le but de démontrer l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce com-
portement est établie.

 Article 225-4 
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, 

des infractions définies à l’article 225-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’ar-
ticle 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l’article 131-39.

 L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

366 Cfr. LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 890 e 891.
367 A Itália é um dos Estados-Parte da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação Racial – vide o sitio da internet https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-
TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 3 jul. 2015.
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o qual foi convertido na legge 205/1993 de 15 de Junho de 1993, n.º 205368, di-
ploma este que se aproxima do tipo de ilícito presente no código penal português.

A discriminação fundada na raça, etnia ou religião feita pela via da difusão de 
ideias ou através do incitamento à prática de atos de discriminação, quer seja  
com recurso à violência ou sem o seu uso, não é aceite no ordenamento jurídico 
italiano, levando a que tais atos sejam considerados como ilícitos penais369.

Os moldes desta censura penal são semelhantes aos previstos no direito penal 
português uma vez que o tipo de ilícito italiano abrange o incitamento a cometer 
atos de discriminação; cometer atos de discriminação; promover ou dirigir uma 
organização, associação, movimento ou grupo que tenha por escopo próprio o 

 De referir ainda que a Itália foi “um dos primeiros países a criminalizar as práticas discriminatórias”. Vide 
NETO, Alfredo Cataldo e DAGANI, Eliane Peres, “Em busca da igualdade prometida: redescobrindo a 
criminalização do preconceito no Brasil” in Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos II, 
2.ª Edição, Org. Ruth Maria Chittó Gauer, Edipucrs, 2011, p. 19.

368 Articolo 1 – Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (retirado do 
sítio da internet http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf, acessos em 
03 fev. 2014)

 1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: 
 “Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione 

dell’articolo 4 della convenzione, è punito: 
 a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio 

razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi; 

 b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni che, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette 
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 

 2. (soppresso dalla legge di conversione). 
 3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento 

alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo 
fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

 Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per 
ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”. 

 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 
654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più 
delle seguenti sanzioni accessorie: 

 a) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica 
utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

 b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e 
di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; 

 c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio 
per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere; 

 d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o 
amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. 

369 Cfr. DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 955.
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incitamento à discriminação ou à violência; e a participação ou assistência a essa 
organização. 

Tal como no direito penal português, a norma penal italiana anti discrimi-
nação também pode levar a que se aplique penas acessórias como é o caso da 
prestação de serviços ou trabalho a favor da comunidade, fixação dos horários de 
saída e entrada na habitação com vista a diminuir a oportunidade de desenvolver 
atividades discriminatórias, suspensão do título de habilitação de condução, do-
cumento de identificação ou passaporte, bem como proibir o uso e porte de arma 
e a proibição de participação em atividades eleitorais370.

4.4. Espanha

A imensa torrente legislativa que vem submergindo não é um exclusivo do 
direito português. Excessivas alterações legislativas são extensivas a todos os 
ramos do direito, não raras vezes com manifesto prejuizo, outras vezes com pro-
fundo sentido de oportunidade.

Neste campo, no que respeita a criminalização da discriminação, os tipos de 
crime presentes no direito penal espanhol sofreram uma porfunda e recente alte-
ração, o que nos leva a considerar pertinente abordar conjuntamente os anteriores 
e os atuais tipos de crime de discriminação.

O ordenamento jurídico espanhol371 dispunha, entre outras de igual importân-
cia, de uma disposição legal dedicada a ilícitos discriminatórios, a qual se distan-
ciava da norma portuguesa, aproximando-se um pouco da norma penal francesa. 
O artigo 510.º372 373 do Código Penal espanhol destinava-se a determinados casos 

370 Vide LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 907, nota de rodapé 
n.º 99.

371 A Espanha é um dos Estados-Parte da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial – vide o sitio da internet https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=-
TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en, acessos em 3 jul. 2015.

372 O artigo 510.º do Código Penal espanhol é a “pedra angular” de todo o direito anti discriminatório espanhol, 
que visa essencialmente proteger minorias tradicionalmente discriminadas – LÓPEZ, Juan Alberto Diaz, 
“El odio discriminatório como circunstancia agravante de la responsabilidad penal”, disponível no sítio da 
internet https://repositorio.uam.es./xmlui/bitstream/handle/10486/11312/56391_diaz_lopez_juan_alberto.
pdf?sequence=1, acessos em 28 jun 2015.

373 Artículo 510 (retirado do sítio da internet https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, 
acessos em 03 fev. 2014)

 1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por moti-
vos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la perte-
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de discriminação no qual destacamos o facto de tal normativo se distinguir “na 
sua estrutura essencial” do artigo 240.º do Código Penal português. Esta disposi-
ção penal espanhola que se dedica a casos de discriminação – e cujo bem jurídico 
protegido se resume à igualdade de todos os indivíduos e à ordem de convivência 
existente, um bem jurídico coletivo374 – distinguia o incitamento à discriminação 
do crime de injúria375. 

Assim, quanto ao crime de incitamento à discriminação, ao ódio e à violência 
contra grupos ou associações, por motivos racistas, antissemitas, ideológicos, re-
ligiosos ou crenças, situação familiar, pertença a uma etnia ou raça, ou por moti-
vos de origem nacional nada mais se exigia, como por exemplo a publicidade, ao 
contrário do que se sucede no direito penal português. O tipo objetivo da norma 
penal espanhola não obrigava a verificação de inúmeros «requisitos» que se en-
contram tipificados na norma penal portuguesa, facilitando, deste modo, o preen-
chimento do tipo de ilícito sempre que se desencadeie um ato discriminatório376.

No que se reporta ao crime de injúria, praticado com propósitos discriminató-
rios, a relevância criminal está presente no facto de apenas se exigir o pressuposto 
da “difusão e a consciência da inveracidade da afirmação ou desprezo grosseiro 
pela verdade”. Esta exigência é comum aos crimes de calúnia e injúria do direito 
penal espanhol o que leva a que o crime de discriminação praticado pela via da 
injúria seja uma extensão dos crimes de injúrias previstos nos artigos 208.º e se-
guintes do Código Penal espanhol377.

Todavia, recentes alterações legislativas no Código Penal espanhol, trouxe-
ram uma nova dimensão jurídico-criminal aos casos de discriminação. O artigo 

nencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o 
minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la 
verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, reli-
gión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación 
sexual, enfermedad o minusvalía.

374 Cfr. GUIRIO, Rafael Alcácer, “Discurso del Odio y Discurso Politico: Em defensa de la libertad de los 
intolerantes”, in Revista Electrónica de Ciência Penal y Criminologia, 2012, disponível no sitio da internet 
criminet.ugr.es/recpc/14/recpc/14-02.pdf, acessos em 24 jun 2015.

375 Assim o refere DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 
953.

376 Assim o refere DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 
953.

377 Assim o refere DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 
953.
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510.º tal como foi indicado até aqui foi alvo de grande crítica por parte da doutri-
na onde se apontava o facto de ser um tipo de crime que foi construído com uma 
“fórmula pouco feliz”, valorizando-se, assim, negativamente a sua redação 378.

A partir de julho de 2015 o artigo 510.º379 do Código Penal espanhol espelha 

378 CORBACHO, José Manuel Ríos, “Incitacion al Odio, Derecho Penal y Deposte”, in loc. cit.
379 Artículo 510 (retirado do sítio da internet https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, 

acessos em 08 jul. 2015)
 1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:
 a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, dis-

criminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

 b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido 
sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discrimina-
ción o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su 
pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 
orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

 c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o 
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se 
hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de 
su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creen-
cias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, 
su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de este 
modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

 2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:
 a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio 

o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o 
de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a 
una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 
enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que 
por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humilla-
ción, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier 
persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

 b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que 
hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón 
de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creen-
cias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su 
sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan 
participado en su ejecución.

 Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses 
cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación 
contra los mencionados grupos.

 3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se 
hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante 
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uma distinta redação da anteriormente mencionada. A sua nova tipificação confi-
gura agora uma solução mais próxima do artigo 240.º, a qual, todavia, tem as suas 
próprias especificidades.

De acordo com as diversas alíneas do n.º 1, do novo artigo 510.º, o encoraja-
mento público, a promoção ou incitamento ao ódio, seja de modo direto ou indi-
reto, a hostilidade, a discriminação ou violência, a produção, desenvolvimento ou 
posse, bem como o fornecimento a terceiros, divulgação ou venda de escritos ou 
qualquer outro material que seja adequado no seu conteúdo para a promoção, fo-
mentação ou incitamento direto ou indireto do ódio, bem como a negação pública, 
banalização ou  exaltação de crimes, nomeadamente de genocídio ou contra a hu-
manidade com o fim de promover ou incentivar a violência, hostilidade, ódio ou 
discriminação contra um grupo, uma sua parte ou contra uma determinada pessoa 
por questões de racismo, anti-semitismo, ideologia, religião ou crença, situação 
familiar, nacionalidade, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, doença 
ou deficiência, são punidos com uma pena de prisão de 1 a 4 anos e multa de 6 a 
12 meses.

Já o n.º 2 do mencionado preceito contempla penas mais leves – pena de 
prisão de 6 meses a 2 anos e multa de 6 a 12 meses – quando em causa está a 
violação da dignidade das pessoas por meio de ações que envolvam humilhações, 
desprezo ou que visam desacretidar qualquer um dos grupos mencionados no seu 
n.º 1, ou ainda quando a produção, processamento, posse, bem como o forneci-
mento a terceiros, distribuição, divulgação ou venda de escritos ou qualquer outro 
material que seja adequado no seu conteúdo não para a promoção, fomentação 

el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de 
personas.

 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un 
grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad 
superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

 5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio edu-
cativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al 
de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo propor-
cionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el 
delincuente.

 6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, 
artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio 
de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos.

 En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información, 
se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará 
el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.
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ou incitamento direto ou indireto do ódio, mas sim para violar a dignidade da 
pessoa humana, mediante a humilhação, desprezo ou por se desacreditar qualquer 
dos grupos mencionados no n.º 1, ou uma parte do grupo, bem como qualquer 
sujeito que a ele pertença. A mesma pena é aplicada a quem exalta ou justifica por 
qualquer meio de expressão pública ou transmite os crimes que foram cometidos 
contra grupos ou pessoas acima referidas. Se tais crimes forem cometidos com 
intenção de promover ou incentivar um clima de violência, hostilidade, ódio ou 
discriminação, a pena de prisão passa a ser de 1 a 4 anos.

Do mesmo modo, existe um agravamento da pena de prisão a aplicar aos 
tipos de crimes previstos no n.º 1 e no n.º 2, do referido artigo 510.º sempre que 
os factos são realizados por meio de comunicação social, através da internet ou 
usando tecnologia de informação de modo a que o seu acesso seja possível por 
um grande público, bem como quando os delitos praticados são aptos a colocar 
em causa a paz pública ou a criar uma grave sensação de insegurança.

Esta profunda alteração ao artigo 510.º do Código Penal espanhol foi ainda 
mais longe, ao ponto de configurar a aplicação de uma pena acessória, no seu n.º 
5, bem como em permitir que o tribunal de julgamento tome diligências de forma 
a que quando exista material de conteúdo discriminatório, este seja destruído ou 
seja removido quando está em causa conteúdos discriminatórios de natureza digi-
tal. Nestes casos, existe ainda a possibilidade de se ordenar o bloqueio dos canais 
da internet onde existe a difusão de teores discriminatórios.

Esta alteração legislativa aditou um novo artigo no Código Penal espanhol. 
O artigo 510.ºbis380 de modo semelhante ao que acontece no nosso ordenamento 
jurídico (infra p. 220 e p. 225) as pessoas coletivas respondem criminalmente 
pela prática de crimes de discriminação. 

Por outro lado, no Código Penal espanhol, tanto o artigo 511.º381, como o 

380 Artículo 510 bis (retirado do sítio da internet https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, 
acessos em 08 jul. 2015)

 Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los 
delitos comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 
penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

 En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal.
381 Artículo 511 (retirado do sítio da internet https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, 

acessos em 08 jul. 2015)
 1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabi-

litación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un 
servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideolo-
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 artigo 512.º382, catalogam como delitos penais diversas ações discriminatórias 
que em Portugal, quanto muito, são relegadas para o direito da mera ordenação 
social. Apesar de estar em causa criminalizações distintas daquelas que se en-
contram presentes no ordenamento jurídico francês (supra p. 133), esta solução 
jurídico-criminal acaba por dar mais enfoque na necessidade de debater a divisão 
de “competências” entre a lei penal e a lei de natureza contraordenacional no 
direito penal português, como será feito numa fase posterior do presente trabalho 
(infra p. 254).

Por fim, no ordenamento jurídico espanhol existe a criminalização de orga-
nizações que tenham por fim incitar ao ódio, à discriminação ou à violência. O 
artigo 515.º383 do Código Penal espanhol contempla este tipo de crime, o qual 
não encontra total correspondência no n.º 1, do artigo 240.º do Código Penal 
portugues. Todavia, são normas com alguma semelhança que se destinam a punir 

gía, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

 2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, so-
ciedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia 
de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

 3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en 
las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de dos a cuatro años.

 4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educa-
tivos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres años al de 
la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcio-
nalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que concurran en el delincuente.

382 Artículo 512 (retirado do sítio da internet https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, 
acessos em 08 jul. 2015)

 Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una pres-
tación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza 
o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad, 
incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e 
inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre 
por un periodo de uno a cuatro años.

383 Artículo 515
 Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
 1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión.
 2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la 

personalidad para su consecución.
 3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.
 4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la perte-
nencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situa-
ción familiar, enfermedad o discapacidad.
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aqueles que se estruturam ou se agrupam junto de uma organização, com o pro-
pósito de levar a cabo ações discriminatórias e atentatórias contra a igualdade de 
todos os cidadãos.

Apesar de no ordenamento jurídico espanhol alguns tipos de crime relaci-
nados com a discriminação apenas terem sofrido muito recentemente pequenas 
alterações, o artigo 510.º do Código Penal espanhol foi a norma onde existiu 
uma modificação mais profunda. Este facto demonstra que existe sempre espaço 
para aprofundar e levar por diante a proteção contra a discriminação. Em todos 
os ordenamentos jurídicos – e Portugal não será exceção – deverá haver sempre 
a preocupação de encarar frontalmente todos os problemas envolvidos com a 
questão da discriminação. No que ao direito penal diz respeito, tal como serve o 
exemplo de Espanha, uma alteração legislativa, quer seja profunda ou meramente 
pontual, não poderá ser colocada de parte.

4.5. Normas penais anti discriminatórias nos países lusófonos 

A proximidade existente entre Portugal e os territórios além-mar que anterior-
mente lhe pertenceram, bem como a influência que o nosso direito possui nestes 
ordenamentos jurídicos, leva-nos a atender sobre qual a solução adotada em cada 
um dos países lusófonos em matéria da criminalização da discriminação384. As al-
terações legislativas penais levadas a cabo em alguns destes países, algumas das 
quais ainda se encontram na fase de elaboração e aprovação, são fortemente in-
fluenciadas pelo nosso Código Penal, motivo pelo qual, no que se relaciona com o 
crime de discriminação, importa comparar se o artigo 240.º encontra semelhante 
norma penal nos outros ordenamentos jurídicos dos países lusófonos, bem como 
atender às diferenças que poderão existir. Nestes casos importa, igualmente, veri-
ficar se o direito penal português exerceu alguma influência ou, se pelo contrário, 
não interferiu na solução adotada nos diversos ordenamentos jurídicos dos paises 
lusófonos.

384 Ao nível do direito constitucional, as Constituições dos países lusófonos convergem no seu conteúdo essen-
cial, incluíndo em matéria de direitos fundamentais, matéria imprescindível no estudo da proteção contra 
a discriminação. Vide MIRANDA, Jorge, “As Constituições dos Estados de língua portuguesa” in Estudos 
em Homenagem ao Professor Doutor Alberto Xavier, Vol. III, org. Eduardo Paz Ferreira et. al., Almedina, 
2013, p. 337.
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4.5.1. Brasil

O ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei n.º 7.716, de 5 de Janeiro 
de 1989385, contempla um conjunto de delitos relacionados com questões de  

385 Lei n.º 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, de acordo com a redação em vigor dada pela Lei n.º 12.735, de 30 
de Novembro de 2012 (disponível no sítio da internet http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm, 
acessos em 15 fev. 2014)

 Art. 1.º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional.

 Art. 2.º (Vetado).
 Art. 3.º Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo da Administração 

Direta ou Indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos.
 Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional, obstar a promoção funcional.
 Pena: reclusão de dois a cinco anos.
 Art. 4.º Negar ou obstar emprego em empresa privada.
 § 1o Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes do 

preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica:
 I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os de-

mais trabalhadores;
 II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional; 
 III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao 

salário.
 § 2o Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de pro-

moção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, 
exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas 
exigências.

 Pena: reclusão de dois a cinco anos.
 Art. 5.º Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber 

cliente ou comprador.
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 6.º Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público 

ou privado de qualquer grau.
 Pena: reclusão de três a cinco anos.
 Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).
 Art. 7.º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer estabelecimento 

similar.
 Pena: reclusão de três a cinco anos.
 Art. 8.º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, ou locais semelhantes 

abertos ao público.
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 9.º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, ou 

clubes sociais abertos ao público.
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de 

massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades.
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada 

de acesso aos mesmos:
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, ônibus, trens, 

metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido.
 Pena: reclusão de um a três anos.
 Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas.
 Pena: reclusão de dois a quatro anos.
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discriminação. Em causa estão discriminações de base fundamentalmente ra-
cial386. 

Esta Lei – conhecida como a Lei do Racismo387 –, como se foca no artigo 1.º, 
destina-se a punir crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 

 Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social.
 Pena: reclusão de dois a quatro anos.
 Art. 15. (Vetado).
 Art. 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, para o servidor público, e a 

suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses.
 Art. 17. (Vetado).
 Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 17 desta Lei não são automáticos, devendo ser motivadamente 

declarados na sentença.
 Art. 19. (Vetado).
 Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedên-

cia nacional.
 Pena: reclusão de um a três anos e multa.
 § 1.º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 

propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
 Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
 § 2.º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social 

ou publicação de qualquer natureza: 
 Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
 § 3.º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido 

deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: 
 I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo;
 II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por 

qualquer meio;
 III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. 
 § 4.º Na hipótese do § 2.º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição 

do material apreendido. 
 Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
 Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
386 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 5.º refere:
 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade nos termos seguintes:

 […]
 VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias;
 […]
 VII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou políti-

ca, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei;

 […]
 XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
 XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei;
 […]
387 Cfr. LANDO, Ildo Luiz Junior, “Homofobia no Direito Penal: Um breve estudo sobre a criminalização da 

discriminação por orientação sexual e por identidade de género”, disponível no sítio da internet http://www.
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/67278/000872770.pdf?sequence=1, acessos em 18 fev. 2014.
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cor, etnia, religião ou procedência nacional. O alcance deste diploma penal é bas-
tante amplo, ao ponto de considerar como ilícitos determinadas factualidades que 
no caso português, quanto muito, recaem no âmbito do direito de mera ordenação 
social, motivo pelo qual estamos perante crimes de discriminação bastante mais 
vastos comparativamente com os existentes no ordenamento jurídico português.

Porque a abrangência de casos de discriminação é bastante vasta, apesar do 
principal bem jurídico protegido ser a igualdade e o pluralismo388, é entendido 
que paralelamente existe a proteção de outros bens jurídicos389.

No entanto, no rol de casos de discriminação nenhuma referência é dada aos 
casos de discriminação sexual, apesar da necessidade de se seguir por essa via e 
apesar de existir o debate no Congresso Nacional sobre essa solução390, a mesma 
ainda não foi adotada até aos dias de hoje. E tal impasse assim contínua devido 
aos motivos apontados por ILDO LUIZ JUNIOR LANDO: 

“a criminalização de atos que impliquem discriminação por orientação 
sexual e por identidade de género […] enfrenta grande resistência no 
Brasil e, de uma maneira geral, em todo o mundo. E isso ocorre prin-
cipalmente pelo fato de a homofobia estar particularmente entranhada 
não apenas na formação psíquica dos indivíduos, mas na própria base 
da sociedade”391.

Todavia, a questão é diferente ao nível da legislação dos diferentes Estados 
federais do Brasil. Por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro a Assembleia Legis-
lativa aprovou recentemente legislação – Lei n.º 7041, de 15 de Julho de 2015392 
– na qual se estabelece penalidades administrativas aos estabelecimentos e agen-
tes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo e orientação 
sexual. Ainda assim, este diploma legal não comporta qualquer tipo de crime 
para a discriminação sexual semelhante aqueles presentes na Lei n.º 7.716, de 5 

388 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins, Da Criminalização do Racismo…, p. 127 e 213.
389 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins, Da Criminalização do Racismo…, p. 131.
390 Neste sentido vide SILVA, Renata e BORNIA, Josiane Pilau, “Homofobia: A discriminação por orientação 

sexual e a Legislação Penal Brasileira”, Revista Cesumar - Ciências Humanas e Sociais Aplicadas v. 14, n. 
1, jan./jun. 2009, p. 45 a 47.

391 LANDO, Ildo Luiz Júnior, “Homofobia no Direito Penal…”, in loc. cit.
392 Esta Lei revogou a Lei n.º 3406, de 15 de Maio de 2000, na qual se estabelecia penalidades aos estabeleci-

mentos que discriminem pessoas em virtude da sua orientação sexual.
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de Janeiro de 1989, sendo certo que este tipo de criminalização terá de partir do 
Congresso Nacional.

Observando o disposto no artigo 20.º393 da referida Lei, deparamo-nos com 
uma norma penal onde apenas se exige para que a incriminação possa ter lugar 
que o agente opte por praticar, induzir ou incitar à discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional, crime este que será punido 
com uma pena de prisão de um a três anos, conjuntamente com pena de multa. 

Esta norma, que prevê condutas de carácter genérico394, não requer para o 
preenchimento do seu tipo objetivo que seja exigido qualquer pressuposto de pu-
blicidade do ato discriminatório, seguindo uma solução distinta daquela presente 
no artigo 240.º do Código Penal português.

De outro modo, a norma em si dirige-se diretamente à prática, indução ou 
incitamento da discriminação, não exigindo autonomamente que o agente discri-
mine com a intenção de incitar ou de encorajar a discriminação.

A par da referida Lei, pela Lei n.º 7.853, de 24 de Outubro de 1989, encon-
tramos no seu artigo 8.º395 um conjunto de condutas consideradas como ilícitos 
penais relacionadas com a discriminação por motivos de deficiência. Deste modo, 
determinados casos de discriminação baseada na deficiência podem ser aptos ao 
preenchimento de tipos de crime.

Quanto à injúria, de acordo com o § 3, do artigo 140.º396, do Código Penal 

393 “O crime do artigo 20.º possui base independente e autônoma do delito previsto no § 1.º, sendo que as 
condutas nucleares assim como as demais elementares de ambos os tipos penais são completamente des-
conexos, mostrando a independência jurídica destas.” – MARCHERI, Pedro Lima, “Estudos comparativos 
entre Brasil e Portugal na criminalização do Nazismo” in RIDB, Ano 3, n.º 5, 2014, p. 3582.

394 SILVEIRA, Fabiano Augusto Martins, Da Criminalização do Racismo…, p. 69.
395 Artigo 8.º da Lei n.º 7.853/89 (disponível no sítio da internet http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/

l7853.htm, acessos em 27 fev. 2014)
 Artigo 8.º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:
 I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em esta-

belecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência 
que porta;

 II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 
deficiência;

 III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho;
 IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambula-

torial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência;
 V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação 

civil a que alude esta Lei;
 VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei, 

quando requisitados pelo Ministério Público.
396 Artigo 140.º (disponível no sito da internet http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm, 

acessos em 05 de Novembro de 2014) 



148

joel belchior da silva

brasileiro de 1940, se na mesma forem empregues “elementos referentes a raça, 
cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de defi-
ciência”, existe um substancial agravar da pena aplicável. Deste modo, também 
no sistema jurídico-penal brasileiro, a injúria movida por motivos raciais e reli-
giosos é tida como uma agravante da sua modalidade simples.

4.5.2. Cabo Verde 

O Código Penal de Cabo Verde de 2003/04, pelo seu artigo 161.º397, prevê 
para um vasto leque de circunstâncias motivadoras de discriminação398 a aplica-

 Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
 Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
 § 1.º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:
 I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
 II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
 § 2.º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se 

considerem aviltantes:
 Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.
 § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a con-

dição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
 Pena - reclusão de um a três anos e multa.
397 Artigo 161° - Discriminação (disponível no sítio da internet http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?fi-

le_id=206287, acessos em 20 fev. 2014)
 1 - Quem, com base em distinção feita entre pessoas em razão da origem, do sexo, da situação familiar, do 

estado de saúde, dos hábitos e costumes, das opiniões políticas, da actividade cívica, da pertença ou não 
pertença, verdadeira ou suposta, a uma etnia, nação, raça ou religião, no facto de ser membro ou não de uma 
organização:

 a) Recusar ou condicionar o fornecimento de um bem ou de um serviço; 
 b) Impedir ou condicionar o exercício normal de uma actividade económica qualquer;
 c) Punir, despedir ou recusar contrato ou emprego a uma pessoa; 
 será punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa de 100 a 300 dias.
 2 - A mesma pena será aplicada a quem pratique os factos descritos no número anterior relativamente a 

pessoas colectivas, com base na verificação, nos seus membros ou titulares dos seus órgãos, dos elementos 
descritos no n°1.

 3 - O facto não é punível, se a distinção:
 a) Fundada no estado de saúde, consistir em actos ou operações que tenham por objecto a prevenção e a co-

bertura do risco de morte, de riscos relativos à integridade física ou psíquica da pessoa ou de incapacidade 
para o trabalho ou invalidez;

 b) Fundada no estado de saúde, consistir na recusa de emprego ou de contrato, ou no despedimento, com 
fundamento em inaptidão, medicamente reconhecida, nos termos das leis de trabalho ou da função pública;

 c) Se referir a matéria de emprego, nos casos em que a condição de homem ou mulher, conforme a lei ou os 
regulamentos de trabalho, for determinante para o exercício da função ou da actividade profissional.

398 O princípio da igualdade previsto no artigo 24.º da Constituição da República de Cabo Verde de 1992 dispõe:
 Todos os cidadão têm igual dignidade social e são iguais perante a lei, ninguém podendo ser privilegiado, 

beneficiado ou prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da raça, sexo, 
ascendência, língua, origem, religião, condições sociais e económicas ou condições políticas e ideológicas.
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ção de uma pena de prisão ou de uma pena de multa para quem pratique condutas 
de recusa ou condicionamento de fornecimento de bens ou de serviços, impedi-
mento ou condicionamento do exercício de qualquer atividade económica ou para 
quem pune, despede ou recusa contratar ou empregar uma pessoa com base em 
questões de ordem discriminatória.

As condutas apresentadas como ilícitas, às quais são aplicadas sanções penais, 
não encontram seu semelhante no ordenamento jurídico português. Esta norma 
afigura-se mais próxima das normas constantes no regime contraordenacional do 
que do regime penal português, já que em toda a legislação penal portuguesa não 
existe semelhante norma.

Por outro lado, o artigo 270.º399 do Código Penal de Cabo Verde, inserido 
no Título IV, relativo aos crimes contra a comunidade internacional, é em tudo 
idêntico ao artigo 240.º do Código Penal português.

Apesar de semelhante, esta norma penal comporta algumas inovações face à 
norma penal anti discriminação portuguesa. Desde logo, no caso dos delitos de 
organização, a norma penal cabo verdiana desdobra a al. a) e a al. b) do preceito 
penal português em dois distintos tipos penais com penas distintas. Assim, para 
quem funde ou dirige organização que desenvolva actividades de incitamento à 
discriminação, ao ódio ou à violência raciais será punido com pena de prisão de 
3 a 8 anos. Já todo o indivíduo que faça parte da organização referida no número 
anterior ou desenvolver ou participar, de forma organizada, nas actividades nele 
descritas, ou, ainda, quem lhes prestar assistência, nomeadamente, através de 
seu financiamento, será punido com pena de prisão de 1 a 6 anos. 

Deste modo, o direito penal cabo verdiano optou por agravar a moldura penal 
mínima e máxima para os agentes que estejam envolvidos na fundação ou na 

399 Artigo 270.° - Organização para a discriminação racial
 1 - Quem fundar ou dirigir organização que desenvolva actividades de incitamento à discriminação, ao ódio 

ou à violência raciais será punido com pena de prisão de 3 a 8 anos.
 2 - Quem fizer parte da organização referida no número anterior ou desenvolver ou participar, de forma 

organizada, nas actividades nele descritas, ou, ainda, quem lhes prestar assistência, nomeadamente, através 
de seu financiamento, será punido com pena de prisão de 1 a 6 anos.

 3 - Na mesma pena do n.° 2 incorrerá quem, em reunião pública, ou através de qualquer meio de comunica-
ção com o público, provocar actos de violência ou difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa 
da sua raça ou origem étnica, com a intenção de provocar actos de discriminação , de ódio ou de violência 
raciais, se pena mais grave lhe não couber em virtude de outra disposição legal.

 4 - Se o agente praticar os factos descritos nos n.°s 1 e 2 usando de meios violentos, a pena será agravada 
de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se pena mais grave lhes não couber por força de outra 
disposição legal.
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direção da organização, optando por desculpabilizar, em certa medida, aqueles 
que apenas fazem parte, desenvolvem atividades ou participam na organização.

Já o n.º 3 dirige-se a todo o agente que em reunião pública, ou através de qual-
quer meio de comunicação com o público, provocar actos de violência ou difamar 
ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça ou origem étnica, 
com a intenção de provocar actos de discriminação, de ódio ou de violência ra-
ciais, se pena mais grave lhe não couber em virtude de outra disposição legal.

De ressalvar que a norma em causa encontra semelhanças no n.º 2 do artigo 
240.º do Código Penal português, não existindo, todavia, a modalidade de ação 
baseada na ameaça.

No que toca ao dolo específico, enquanto a norma penal portuguesa refere ex-
pressamente incitar ou encorajar, na norma penal cabo verdiana apenas se refere 
a intenção de provocar actos de discriminação, de ódio ou de violência raciais, 
sem mencionar expressamente as duas formas de qualificação do dolo específico.

De ressalvar ainda a inovação da menção da expressão se pena mais grave lhe 
não couber em virtude de outra disposição legal. Quis, assim, o legislador ordiná-
rio cabo verdiano acautelar a existência de uma «válvula de escape» apta a evitar 
que a discriminação seja uma atenuação – quando deve ser um agravamento – nos 
casos em que possa haver lugar ao concurso de crimes de normas de violência.

Quanto ao n.º 4, da referido artigo 270.º, apenas podemos referir que esta nor-
ma acaba por ser uma inovação que visa agravar os casos onde a violência é em 
si mesma levada a cabo por meios violentos, o que leva a que o direito penal cabo 
verdiano opte, tal como fez nos delitos de organização, por contemplar penas 
mais graves para determinadas condutas discriminatórias, visto que tais factos 
merecem uma censura penal mais severa.

Como indica a própria epígrafe do artigo – Organização para a discrimina-
ção racial – todo o normativo é direcionado para casos de discriminação racial, 
apenas existindo menção das expressões raça e origem étnica. Tudo o que se 
prende com discriminações movidas por razões religiosas ou sexuais não encon-
tram proteção conferida pelo mencionado artigo 270.º.

4.5.3. Timor-Leste

Pelo Código Penal de Timor-Leste de 2009, no Capítulo relativo aos crimes 
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contra a paz e a liberdade, encontramos o artigo 135.º400 referente ao crime de 
discriminação racial ou religiosa401. Esta norma penal bastante semelhante ao ar-
tigo 240.º do Código Penal português, na redação dada pela Lei n.º 65/98, de 2 de 
Setembro – o que desde logo demonstra que a discriminação sexual se encontra 
fora deste tipo de crime –, acaba por contemplar algumas pequenas diferenças, as 
quais importa mencionar.

Desde logo, no referido artigo 135.º, quer o n.º 1, quer o n.º 2, não se encontra 
desdobrado por alíneas.

Relativamente às penas de prisão previstas para quem pratique tais delitos, 
as mesmas são bastante mais graves que as existentes no crime discriminatório 
português. Estamos perante moldutas penais bastante mais severas, tanto para as 
molduras penais mínimas – quatro anos no n.º 1 e dois anos no n.º 2 –, como para 
as molduras penais máximas – doze anos no n.º 1 e oito anos no n.º 2.

Apesar de poucas as diferenças existentes entre os dois preceitos, aquela que 
atinge um maior relevo prende-se com a expressão difundir ideias com a intenção 
de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, optando o legis-
lador ordinário de Timor-Leste por retirar o dolo específico da modalidade típica 
da provocação de atos de violência. 

Desde modo, nesta solução adotada, acaba por se dar eco às considerações 
de ANDRÉ LAMAS LEITE quando o mesmo refere que o dolo específico, pelo 
menos na al. a), do n.º 2, do artigo 240.º, acaba por ser redundante (infra p. 235).

A solução de manter apenas o dolo específico na modalidade de difusão de 
ideias discriminatórias acaba por ser benéfica para o preenchimento do tipo sub-

400 Artigo 135.º - Discriminação racial ou religiosa (disponível no sítio da internet http://www.wipo.int/wipo-
lex/en/text.jsp?file_id=243618, acessos em 20 fev.2014)

 1. Quem fundar, constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem 
ou encorajem à discriminação, ao ódio ou à violência raciais ou religiosas, assim como quem participar ou 
prestar assistência, incluindo o seu financiamento, à organização ou às actividades referidas, é punido com 
pena de prisão de 4 a 12 anos.

 2. Quem, em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de comuni-
cação social, difundir ideias com a intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, 
ou provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica 
ou religião, é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.

401 O princípio da universalidade e da igualdade previsto no artigo 16.º da Constituição da República Demo-
crática de Timor-Leste de 2002 dispõe:

 1 – Todos os cidadão são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres.

 2 – Ninguém pode ser discriminado com base na cor, raça, estado civil, sexo, origem étnica, língua, posição 
social ou situação económica, convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução ou condição física ou 
mental.
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jetivo de ilícito, o que já não acontece no caso do tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 
240.º do Código Penal português. A não exigência de circunstâncias adicionais 
quanto aos elementos subjetivos do tipo de ilícito reduz, substancialmente, a ca-
pacidade de resistência quanto à não operacionalidade da norma, visto que se 
torna mais facilmente preenchível todo o tipo subjectivo de ilícito quando apenas 
está em causa o dolo geral.

Uma vez que uma ação ameaçadora, difamatória ou injuriosa poderá ser di-
vulgada pela via da difusão de ideias com propósitos de incitação da discrimina-
ção, ou do seu encorajamento, apenas se pode concluir que a previsão de todo o 
tipo de ilícito do n.º 2 do artigo 135.º do Código Penal de Timor-Leste acaba por 
ser mais abrangente e de enquadrar como ilícitas mais causas de discriminação, 
comparativamente com a norma penal portuguesa, já que no tipo subjetivo, a sua 
componente específica acaba por ser apenas exigida nos casos de provocação de 
atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, 
origem étnica ou religião. 

4.5.4. São Tomé e Príncipe 

Também o ordenamento jurídico de São Tomé e Príncipe402, no seu Código 
Penal de 2012, admite a criminalização de acções discriminatórias raciais e reli-
giosas. Em causa está a criminalização da discriminação nos precisos termos do 
disposto no artigo 214.º403.

402 O princípio da igualdade previsto no artigo 15.º da Constituição da República Democrática de São Tomé e 
Príncipe de 1990 dispõe:

 1 – Todos os cidadão são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deve-
res, sem distinção de origem social, raça, sexo, tendência política, crença religiosa ou convicção filosófica.

 2 – A mulher é igual ao homem em direitos e deveres, sendo-lhe assegurada plena participação na vida 
política, económica, social e cultural.

403 ARTIGO 214.º - Discriminação racial ou religiosa (disponível no sítio da internet http://www.rjcplp.org/
sections/informacao/anexos/legislacao-sao-tome-e2539/codigos-e-estatutos-sao2859/codigo-penal-sao-to-
me-e/preview_html?file=file&file_html=file_html, acessos em 20 fev. 2014)

 1. Quem: 
 a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência raciais ou religiosas, ou que a encorajem; ou 
 b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, in-

cluindo o seu financiamento; 
 é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 
 2. Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunica-

ção social: 
 a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica 
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A referida norma em nada se distingue do artigo 240.º do Código Penal portu-
guês, na redação dada pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, apenas contendo uma 
única diferença na moldura penal mínima prevista no seu n.º 2, estando a mesma 
fixada num ano de pena de prisão, ao passo que no tipo incriminador português 
se encontra estabelecida nos 6 meses de pena de prisão.

Deste modo, podemos afirmar que a norma em análise acaba por ser uma per-
feita réplica do artigo 240.º, na redação dada pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, 
não contendo quaisquer características distintivas ou inovações face à norma que 
lhe serviu de fonte.

4.5.5. Guiné-Bissau

Do mesmo modo que o artigo 214.º do Código Penal de São Tomé e Príncipe 
adota a norma penal anti discriminação portuguesa, também no sistema penal de 
Guiné-Bissau404 se assiste a semelhante solução.

De facto, o Código Penal de Guiné-Bissau de 1993, no seu artigo 102.º405, 
opta por seguir de perto o artigo 240.º do Código Penal português, na redação 
dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. No entanto, existem algumas 
pontuais diferenças do artigo 102.º do Código Penal de Guiné-Bissau face à nor-
ma penal portuguesa.

ou nacional ou religião; ou 
 b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional ou 

religião, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade; 
 com intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar, é punido com pena de prisão 

de 1 a 5 anos.
404 A Constituição da República da Guiné-Bissau de 1993 dispõe no seu artigo 24.º:
 Todos os cidadão são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres 

sem distinção de raça, sexo, nível social, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção filosófica.
405 ARTIGO 102.º - Descriminação racial (disponível no sítio da internet http://www.rjcplp.org/sections/infor-

macao/anexos/legislacao-guine-bissau4332/codigos-e-estatutos9979/codigo-penal-e/preview_html?file=-
file&file_html=file_html, acessos em 20 fev. 2014)

 1. Quem:
 a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver actividades de propaganda organizada que incitem à 

discriminação, ao ódio ou à violência raciais, ou que a encorajem; ou
 b) Participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior ou lhes prestar assistência, in-

cluindo o seu financiamento;
 é punido com pena de prisão de um a oito anos.
 2. Quem, em reunião pública, por escrito destinado à divulgação ou através de qualquer meio de comunica-

ção social, com a intenção de incitar à discriminação racial ou de a encorajar, provocar actos de violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça cor ou origem étnica, e punido com pena de prisão 
de um a cinco anos.
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Desde logo, no seu n.º 2 também se assiste ao agravar da moldura mínima de 
seis meses para um ano de pena de prisão.

Por outro lado, se o tipo de ilícito do n.º 1, do referido artigo 102.º, se mantém 
tal qual o n.º 1, do artigo 240.º, do Código Penal português, na redação dada pela 
Lei n.º 48/95, de 15 de Março, o mesmo já não acontece com o seu n.º 2. Neste 
tipo de ilícito não se assiste ao desdobramento do mesmo em alíneas, devendo-
se tal facto à não existência da previsão legal da modalidade de discriminação 
baseada na difamação ou na injúria.

Por esta via, o legislador ordinário de Guiné-Bissau opta por apenas incrimi-
nar as condutas discriminatórias de carácter violento ou onde estejam em causa 
atos de violência, não existindo qualquer referência às condutas com caracte-
rísticas difamatórias ou injuriosas, como ocorre na norma penal portuguesa que 
serviu de fonte à elaboração do mencionado artigo 102.º.

4.5.6. Angola

Apesar do direito penal angolano não tipificar qualquer facto como um ilícito 
discriminatório – e tal realidade deve-se ao facto de em Angola406 se manter em 
vigor o Código Penal Português de 1886, na versão em vigor à data da indepen-
dência de Angola, em 1975 –, o Anteprojeto do Código Penal de Angola, com 
relativas semelhanças no crime de discriminação com o Código Penal de Cabo 
Verde, vem enquadrar certas discriminações como ilícitos penais nos seus artigos 
197.º407, inserido no Capítulo dos crimes contra a dignidade das pessoas, e no 

406 O princípio da igualdade previsto no artigo 23.º da Constituição da República de Angola de 2010 dispõe:
 1 – Todos iguais perante a constituição e a lei.
 2 – Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever 

em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, con-
vicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição económica ou social ou profissão.

407 Artigo 197.º - Discriminação (disponível no sítio da internet http://www.rjcplp.org/sections/informacao/
anexos/legislacao-angola/codigos-e-estatutos/anteprojeto-do-codigo/preview_html?file=file&file_html=fi-
le_html, acessos em 20 fev. 2014)

 1. Quem, por causa do sexo, raça, etnia, cor, local de nascimento, crença ou religião, orientação sexual, 
convicções políticas ou ideológicas, condição ou origem social: 

 a) recusar contrato ou emprego, recusar ou condicionar o fornecimento de bens ou serviços ou impedir ou 
condicionar o exercício de actividade económica de outra pessoa ou 

 b) punir ou despedir trabalhador é punido com pena de prisão até 2 anos ou com a de multa até 240 dias. 
 2. A mesma pena é aplicada a quem recusar ou condicionar contrato ou o fornecimento de bens ou serviços 

ou impedir ou condicionar o exercício de actividade económica a uma pessoa colectiva por causa do sexo, 
raça, etnia, cor, local de nascimento, crença ou religião, orientação sexual, convicções políticas ou ideoló-
gicas, condição ou origem social dos seus membros ou dos titulares dos seus órgãos sociais.
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artigo 365.º408, o qual se encontra sistematizado no Capítulo dos crimes contra a 
paz e a comunidade internacional.

Relativamente ao artigo 197.º, deste Anteprojeto, verifica-se que o mesmo se 
assemelha ao artigo 161.º do Código Penal de Cabo Verde, apenas existindo, no 
n.º 1, diferenças nas circunstâncias elencadas e nas penas aplicáveis.

Quanto ao n.º 2, em nada se distingue do n.º 2, do artigo 161.º, do Código 
Penal de Cabo Verde.

A solução apontada neste anteprojeto, contudo, não prevê neste tipo de ilícito 
a menção do elenco de casos onde a punição não tem lugar, ao contrário do que 
acontece no Direito Penal cabo verdiano, uma vez que tal elenco consta no n.º 3, 
do artigo 161.º.

No que diz respeito ao artigo 365.º, deste Anteprojeto, é de salutar que apesar 
das semelhanças entre o seu n.º 1 e o n.º 3, do artigo 270.º do Código Penal de 
Cabo Verde, existe, por parte da norma do Anteprojeto, o abranger de mais cir-
cunstâncias discriminatórias, não se dirigindo este tipo de ilícito apenas a discri-
minações fundadas na raça ou na origem étnica. A par dessas discriminações são 
incluídas outras que se prendem com a cor, nacionalidade, religião ou orientação 
sexual, aproximando-se, desta forma, um pouco das circunstâncias presentes no 
artigo 240.º do Código Penal português.

Ainda comparativamente com o artigo constante no Código Penal cabo ver-
diano apontam-se como diferenças o facto da moldura mínima da pena de prisão 
ser inferior, bem como a autonomização dos atos de violência para um tipo de 
ilícito à parte, o qual se encontra presente no n.º 2, do referido artigo 365.º do 
Anteprojeto.

Assim, neste n.º 2, a opção passa por retirar o propósito de discriminar 

408 365.º - Incitamento à discriminação 
 1. Quem, em reunião, lugar público ou através de qualquer meio de divulgação ou comunicação com o 

público, incitar ao ódio contra uma pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, origem étnica, cor, 
nacionalidade, religião ou orientação sexual, com o propósito de os discriminar, é punido com pena de 
prisão de 6 meses a 6 anos. 

 2. Na mesma pena incorre quem, em reunião ou lugar públicos ou por qualquer meio de divulgação ou de 
comunicação com o público, incitar a actos de violência contra uma pessoa ou grupo de pessoas por causa 
da sua raça, origem étnica, cor, nacionalidade, religião ou orientação sexual. 

 3. Se os factos descritos nos números anteriores forem cometidos através de um sistema informático, con-
forme o define o artigo 233.º, a pena é de prisão de 1 a 6 anos. 

 4. Quem fundar, dirigir ou fizer parte de uma organização instituída para incitar à discriminação ou que rei-
terada e publicamente incite à discriminação, ao ódio e à violência contra uma pessoa ou grupo de pessoas, 
por causa da sua raça, origem étnica, cor, nacionalidade, religião ou orientação sexual é punido com pena 
de prisão de 2 a 8 anos. 

 5. Na mesma pena incorre quem participar nas actividades da organização a que se refere o número anterior 
ou que a financiar ou, por qualquer outra forma, lhe der apoio ou prestar assistência.
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 presente no tipo objetivo do n.º 1. Desde modo, não de forma totalmente idêntica, 
acaba por se seguir a linha do Código Penal de Timor-Leste ao traçar diferenças 
entre as discriminações levadas a cabo por meio de atos de violência, das restan-
tes formas de discriminar.

Ao contrário de todos os tipos legais de crimes apresentados, o mencionado 
artigo 365.º, no seu n.º 3, faz referência expressa à possibilidade de criminalizar 
condutas cometidas através de um sistema informático, optando por agravar a 
moldura penal mínima, relativamente às restantes formas de cometer o delito, de 
seis meses para um ano de prisão. Esta solução não é de estranhar e acaba por dar 
sentido às nossas palavras (supra p. 95) quando afirmamos que este meio, mui-
ta das vezes, acaba por ser o modo mais apto a divulgar factos discriminatórios.

No que diz respeito ao delito de organização, apesar de se encontrar repartido 
por dois distintos números – o n.º 4 dirigido aqueles que fundam, dirigem ou fa-
zem parte de uma organização com propósitos discriminatórios e o n.º 5 dirigido 
aqueles que apenas participam nas atividades, incluindo aqueles que prestam fi-
nanciamento, dão apoio ou prestam assistência à organização –, a moldura penal 
acaba por ser a mesma para os dois delitos.

Apesar do artigo 365.º não ter sido ainda aprovado, podendo o mesmo ser 
alvo de algumas alterações, ou até mesmo acabar por não ser incluído no Código 
Penal que deverá ser elaborado com vista à sua aprovação, não podemos deixar 
de realçar que ao contrário do que se verifica nos restantes ordenamentos jurídi-
cos de países lusófonos, este Anteprojeto para o Código Penal angolano acaba por 
abranger mais circunstâncias que podem dar lugar a um ilícito discriminatório, 
como é o caso da discriminação movida por motivos de orientação sexual.

Mesmo assim o artigo 365.º deste Anteprojeto ainda não vai tão longe nas cir-
cunstâncias que se encontram tipificadas, comparativamente com aquelas cons-
tantes no artigo 240.º do Código Penal português – apesar de haver uma notória 
aproximação –, o que, no entanto, não deixa de ser uma boa opção, a qual é por 
nós enaltecida.

4.5.7. Moçambique

Em sentido semelhante ao caso angolano, no ordenamento jurídico moçam-
bicano409 manteve-se em vigor até muito recentemente o Código Penal Português 

409 O princípio da universalidade e da igualdade previsto no artigo 35.º da Constituição da República de 
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de 1886, na sua versão de 1975. Do mesmo modo como acontece em Angola, 
existe um Anteprojeto de Código Penal de Moçambique, o qual no seu artigo 251.
º410 contempla crimes de discriminação. 

Esse Anteprojeto foi a base do novo Código Penal moçambicano, aprovado 
pela Lei n.º 35/2014, de 31 de Dezembro, o qual entrou em vigor a 1 de Julho de 
2015, revogando, deste modo, o Código Penal Português de 1886. O artigo 251.º 
do Anteprojeto encontra-se plasmado, sem grandes diferenças411, no artigo 243.
º412 do novo Código Penal moçambicano.

 Moçambique de 2004 dispõe:
 Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deve-

res, independentemente da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar de nascimento, religião, grau de instrução, 
posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção política.

410 Artigo 251.º - Discriminação (disponível no sítio da internet http://www.oam.org.mz/wp-content/uploads/
Ante-Projecto-do-C%C3%B3digo-Penal-%E2%80%93-Suporte-electr%C3%B3nico.pdf, acessos em 20 
fev. 2014)

 1. Será punido com a pena de prisão até um ano quem injuriar outrem com recurso a expressões ou consi-
derações que traduzam preconceito quanto à raça ou cor, sexo, religião, idade, deficiência, condição social, 
etnia ou nacionalidade e que visem ofender a vítima na sua honra e consideração.

 2. Se a descriminação tiver como base a restrição ou a recusa de acesso ao estabelecimento comercial, de 
ensino, de hospedagem ou locais de diversão ou lazer, praias, locais desportivos, de locais ou bens públicos, 
elevadores, transportes públicos, de servir no bar ou restaurante, de atender ou receber clientes, de comprar 
ou vender, o infractor é punido com pena de prisão.

 3. Se a descriminação visar impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
ou emprego público ou privado, ou prejudicar o seu desenvolvimento profissional, o infractor é punido com 
a pena de prisão de dois a oito anos.

 4. Aquele que fabricar, comercializar, distribuir, veicular qualquer material propagandístico que contenha 
elementos com conteúdo baseado no preconceito de raça ou cor, sexo, filiação partidária, estado civil, reli-
gião, idade, etnia e situação familiar é punido com a pena de dois a oito anos de prisão maior.

 5. Se qualquer dos crimes previstos no presente artigo for cometido de forma humilhante, de forma pública 
ou publicitado por qualquer forma a pena aplicável é acompanhada de multa de dez a vinte salários míni-
mos nacionais.

411 Apenas houve uma pequena alteração de redação do n.º 4 e o acrescentar da «doença», no n.º 1, como uma 
causa que pode levar à discriminação.

412 Artigo 243.º - Discriminação (disponível no sítio da internet http://www.wlsa.org.mz/wp-content/
uploads/2014/11/Lei-35_2014Codigo_Penal.pdf, acessos em 28 jun. 2015)

 1. Será punido com a pena de prisão até um ano quem injuriar outrem com recurso a expressões ou conside-
rações que traduzam preconceito quanto à raça ou cor, sexo, religião, idade, deficiência, doença, condição 
social, etnia ou nacionalidade e que visem ofender a vítima na sua honra e consideração.

 2. Se a descriminação tiver como base a restrição ou a recusa de acesso ao estabelecimento comercial, de 
ensino, de hospedagem ou locais de diversão ou lazer, praias, locais desportivos, de locais ou bens públicos, 
elevadores, transportes públicos, de servir no bar ou restaurante, de atender ou receber clientes, de comprar 
ou vender, o infractor é punido com pena de prisão.

 3. Se a descriminação visar impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a qualquer cargo 
ou emprego público ou privado, ou prejudicar o seu desenvolvimento profissional, o infractor é punido com 
a pena de prisão de dois a oito anos.

 4. Aquele que fabricar, comercializar, distribuir, veicular qualquer material propagandístico que contenha 
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Estamos perante uma norma, tal como ocorreu até este momento no direito 
brasileiro, que não segue uma linha semelhante aquela do artigo 240.º do Código 
Penal português.

O referido artigo começa por contemplar no seu n.º 1 um crime de injúria mo-
vida por motivos relacionados com a raça, cor, sexo, religião, idade, deficiência, 
doença, condição social, etnia ou nacionalidade. Essas injúrias serão criminaliza-
das sempre que visem ofender a vítima na sua honra e consideração.

Tanto no n.º 2, como no n.º 3, assiste-se à criminalização de condutas que 
noutros ordenamentos jurídicos, como é o caso do português são enquadradas no 
âmbito do direito contraordenacional, uma vez que estamos a falar de restrições 
ou recusas de acessos a bens e serviços, bem como impedimentos de se ter certos 
empregos para os quais existe a devida qualificação.

Também existe a criminalização de condutas que se prendam com o fabri-
co, comercialização, distribuição ou forma de veicular material propagandístico 
com fins discriminatórios por motivo de raça, cor, sexo, filiação partidária, estado 
civil, religião, idade, etnia ou situação familiar. 

De salientar ainda a agravação presente no n.º 5, relativa a qualquer um dos 
tipos de ilícito presentes no artigo 251.º deste Anteprojeto, a qual tem lugar nos 
casos em que o crime seja cometido de forma humilhante, de forma pública ou 
publicitado por qualquer forma. Esta solução acaba por traçar substanciais dife-
renças entre o crime de discriminação que seja levado a cabo com o objetivo de o 
publicitar, de todos os restantes, uma vez que por esta via assiste-se a uma maior 
ofensa dos legítimos interesses protegidos pelos tipos incriminadores.

Todavia, inexiste qualquer referência a discriminações relacionadas com a 
orientação sexual, facto que levantou, desde logo, a contestação por parte de 
organizações e entidades quanto a esta ausência, as quais fizeram chegar ao 
Parlamento moçambicano o seu desagrado com tal opção legislativa. Diversas 
entidades e organizações moçambicanas organizadas numa coligação informal 
denominada por «Plataforma de Luta Pelos Direitos Humanos no Código Penal» 
fizeram chegar ao Parlamento comunicações, entre as quais destacamos parte do 

elementos com conteúdo baseado no preconceito de raça ou cor, sexo, filiação partidária, estado civil, reli-
gião, idade, etnia e situação familiar é punido com uma pena de prisão maior de dois a oito anos.

 5. Se qualquer dos crimes previstos no presente artigo for cometido de forma humilhante, de forma pública 
ou publicitado por qualquer forma a pena aplicável é acompanhada de multa de dez a vinte salários míni-
mos nacionais.
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conteúdo de uma delas, relativamente ao que se relaciona com o artigo 243.º do 
novo Código Penal de Moçambique413:

“Violação do princípio da igualdade – artigo 35.º da Constituição
O artigo 35.º da Constituição que estabelece o princípio da igualdade 
institui que todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mes-
mos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres, independentemente 
da cor, raça, sexo, origem étnica, lugar do nascimento, religião, grau 
de instrução, posição social, estado civil dos pais, profissão ou opção 
política. No entanto, existem no Código Penal aprovado algumas dis-
posições que violam este princípio da igualdade constitucionalmente 
consagrado, sendo de apontar as seguintes:
Artigo 243.º (crime de discriminação)
Esta disposição teve em vista materializar o princípio da igualdade, 
transformando num comportamento criminoso certas situações em que 
este princípio é violado. Com efeito, o artigo estabelece que será puni-
do com a pena de prisão até um ano quem injuriar outrem com recurso 
a expressões ou considerações que traduzam preconceito quanto à raça 
ou cor, sexo, religião, idade, deficiência, doença, condição social, etnia 
ou nacionalidade e que visem ofender a vítima na sua honra e consi-
deração.
No entanto, nesta enumeração de situações que podem constituir dis-
criminação ficou de fora uma discriminação que é muito comum na 
nossa sociedade, a discriminação em função da orientação sexual.
Esta discriminação contra pessoas de orientação sexual diferente é 
agravada pelo facto de ser muitas vezes consentida e até promovida 
por certos sectores da sociedade e também, por, frequentemente, se tra-
duzir em situações de violência. A violência recentemente vivida em al-
guns países de África, como consequência deste tipo de discriminação 
baseada na orientação sexual, levou inclusive a Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) a adoptar recentemente, du-
rante a sua 55.ª Sessão Ordinária realizada em Luanda - Angola […], 
para a promoção e proteção dos Direitos Humanos das pessoas LGBT 
em África, uma Resolução condenando a contínua e crescente violên-
cia e violação de direitos humanos incluindo assassinatos, violações 
sexuais, condenação e prisão das pessoas por conta da sua imputada 
ou real orientação sexual e identidade de género e insta veementemente 
aos Estados e outros actores sociais para que parem imediatamente 
com os ataques e abusos contra os cidadãos LGBT e que tomem as de-
vidas diligências contra os perpetradores. Uma forma de procurar de-
sencorajar esta forma de discriminação, que tantos danos tem causado 

413 Disponível no sitio da internet http://www.hopem.org.mz/Codigo-Penal.pdf, acessos em 28 jun. 2015.
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à integridade moral, psicológica, emocional e, algumas vezes, física 
das pessoas ofendidas, através de atentados à honra e consideração, é 
a sua criminalização, tal como as outras formas de discriminação que 
ofendam a honra das pessoas, previstas no artigo 243.º. A não crimi-
nalização da discriminação em função da orientação sexual constitui 
de per se uma situação de discriminação contra as minorias sexuais, 
pois transmite a mensagem de que este grupo não carece de proteção 
legal tal como as outras situações de vulnerabilidade que traduzem 
preconceito e que merecem a proteção da lei (nomeadamente, quanto à 
raça ou cor, sexo, religião, idade, deficiência, doença, condição social, 
etnia ou nacionalidade). E a consequência desta omissão legislativa 
inconstitucional será a de agravar a violência a que este grupo de ci-
dadãos se encontra exposto face à não criminalização desta base de 
discriminação.”

De facto, não se vislumbram motivos para que, pelo menos, a orientação se-
xual não figure como uma das causas motivadoras da incriminação da discrimina-
ção, à qual se poderia juntar a identidade de género. Em tempos tão recentes seria 
de esperar que o novo Código Penal moçambicano fosse mais longe na proteção 
contra a discriminação. Não deixamos de realçar a importância da aprovação de 
um Código Penal onde existe a tipificação de crimes de discriminação. Todavia, 
perante um leque tão vasto de circunstâncias motivadoras de incriminação pela 
vida da existência de discriminação seria de todo espectável que a orientação 
sexual figurasse nesse conjunto.

4.5.8. Macau

O território de Macau é desde 20 de Dezembro de 1999 uma região admi-
nistrativa especial da República Popular da China, sendo que anteriormente foi 
administrada por Portugal. O estatuto de região administrativa especial permite 
a existência de um regime político separado, bem como de autonomia de Macau 
face à República Popular da China. Esta diferença de regimes políticos legitima 
a existência de ordenamentos jurídicos distintos ao ponto de Macau, desde logo, 
conservar o seu Direito. Ou seja, a lei portuguesa foi preservada414.

414 A preservação da lei portuguesa permite que Macau disponha de um regime jurídico bastante democrático 
e de salvaguarda dos direitos fundamentais dos macauenses. A própria Lei Básica da Região Administrativa 
Especial de Macau de 1993, no seu artigo 25.º dispõe: Os residentes de Macau são iguais perante a lei, sem 
discriminação em razão de nacionalidade, ascendência, raça, sexo, língua, religião, convicções políticas ou 
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Esta possibilidade de Macau dispor de normas jurídicas próprias permite que 
o Código Penal de Macau415, aprovado em 1995, se mantenha em vigor mesmo 
após o final da administração deste território por parte de Portugal.

Ao nível da proteção penal contra a discriminação importa referir que o Có-
digo Penal de Macau integra no Título III, relativo aos crimes contra a paz e 
humanidade, do seu Livro II, a tipificação de crimes de discriminação, no seu 
artigo 233.º416.

Este artigo em nada se distingue do artigo 240.º do Código Penal português, 
na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. De facto, não seria 
de esperar a existência de diferenças tendo em conta que no momento da aprova-
ção do Código Penal de Macau, o qual correspondeu sem grandes disparidades 
temporais com a reforma de 1995 do Código Penal Português, era Portugal quem 
administrava o território de Macau.

Apesar de existir uma menção a todos os ordenamentos jurídicos onde a lín-
gua portuguesa se encontra enraizada e onde Portugal exerceu a sua influência 
durante séculos, os quais, sem exceção, se encontram munidos por normas penais 
anti discriminação ou estão em vias de aprovar diplomas legais onde se encon-
tram inseridos crimes de discriminação, outras disposições penais anti discrimi-
nação presentes noutros ordenamentos jurídicos poderiam ser apontadas, nomea-
damente dentro dos ordenamentos jurídicos europeus417, para além daqueles que 
aqui foram abordados – Alemanha, França, Itália e Espanha.

ideológicas, instrução e situação económica ou condição social. Deste modo, o princípio da igualdade é um 
princípio basilar do regime jurídico macauense.

415 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, de 14 de Novembro de 1995.
416 Artigo 233.º - Discriminação racial (disponível no sítio da internet http://bo.io.gov.mo/bo/i/95/46/codpenpt/

codpen0201.asp#t3a229, acessos em 10 jan. 2015)
 1. Quem:
 a) fundar ou constituir organização, ou desenvolver actividades de propaganda organizada, que incitem à 

discriminação, ódio ou violência raciais, ou os encoragem, ou
 b) participar na organização ou nas actividades referidas na alínea anterior, ou lhes prestar assistência, 

incluindo o seu financiamento, 
 é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos.
 2. Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunica-

ção social:
 a) provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem 

étnica, ou
 b) difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica, 
 com a intenção de incitar à discriminação racial ou de a encorajar, é punido com pena de prisão de 6 meses 

a 5 anos.
417 Sobre os ordenamentos jurídicos da Bélgica, Grã-Bretanha e Grécia vide DUNEM, Francisca Van, “A 
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Uma vez que nos ordenamentos jurídicos referenciados até ao momento en-
contramos as mais significativas diferenças e semelhanças face à norma anti dis-
criminatória constante no Código Penal português, consideramos que o quadro 
geral de semelhanças e diferenças entre diversos preceitos penais anti discrimi-
natórios traçado até ao momento é suficiente para determinar o real alcance do 
artigo 240.º na criminalização de comportamentos discriminatórios. Desta forma 
será possível, após uma detalhada análise do preceito português, afirmar se o 
mesmo se deve manter tal como está, ou se existem alterações relevantes que 
deveriam ser introduzidas no artigo 240.º (infra p. 292).

5. A problemática da liberdade de expressão vs. o combate à discriminação 
e ao discurso do ódio

Quando se envereda pelo caminho do combate à discriminação, principal-
mente no âmbito penal, surgem problemas de elevada complexidade aos quais 
ter-se-á de dar a melhor solução possível, sem que nunca se esqueça que a digni-
dade da pessoa humana sempre será o primum movens de toda a ação do Direi-
to418.

Neste complexo estudo, além de questões relacionadas com a dignidade do 
delinquente, que porventura se poderá encontrar na situação de pré-agressão por 
parte da sociedade; além da proteção que deverá ser dada a todas as vítimas – 
diretas ou indiretas – da ação delituosa, com vista a proteger os valores e inte-
resses reconhecidos socialmente e tutelados pelo direito; além da necessidade 
de neutralizar sentimentos de insegurança e de alarme que possam surgir; além 
da importância da ressocialização do delinquente419 – o qual, por vezes, orientou 
a sua conduta pela delinquência por razões sociais – para que o mesmo atinja 
patamares comportamentais adequados e enquadrados no modelo societário exis-
tente; além da necessidade de traçar quadros igualitários no tratamento de todos 

Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 954 e ss.
418 Como afirmam GOMES CANOTILHO e JÓNATAS MACHADO, nos direitos fundamentais, quer sejam 

os direitos, liberdades e garantias ou quer sejam os direitos económicos, sociais e culturais, o que se pre-
tende será sempre afirmar a “prioridade do Homem e da sua dignidade sobre o poder do Estado.” – Gomes 
Canotilho e Jónatas Machado citando Erwin Fischer, CANOTILHO, J. J, Gomes e MACHADO, Jónatas, 
“Bens culturais, propriedade…”, in loc. cit., p. 12 e 13.

419 “A ressocialização é uma emanação do direito fundamental à dignidade humana.” – HASSEMER, Win-
fried, História das Ideias Penais na Alemanha do Pós-Guerra, trad. Carlos Eduardo Vasconcelos, Paulo de 
Sousa Mendes e Teresa Serra, AAFDL, 1995, p. 51.
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os seres humanos; surgem problemas de outra ordem e que merecem ser alvo de 
um cuidado estudo. 

Em Portugal protege-se, em todas as suas aceções, a liberdade individual 
de todos os cidadãos420 – liberdade de expressão do pensamento, de locomoção, 
ideológica, religiosa, de escolha da profissão, de reunião ou associação, de im-
prensa, entre outras. 

A liberdade é um valor essencial para toda a sociedade o que, por si só, não 
significa que não surjam determinados conflitos, como ocorre nos casos de dis-
criminação racial, religiosa ou sexual. E porque conflitos surgem nestes casos, o 
direito penal também é englobado nessa problemática, pelo que se torna necessá-
rio dar resposta à conflitualidade existente421.

Desde logo, no que se relaciona com a liberdade de expressão422, existe a 
necessidade de estipular os limites até onde é possível tolerar um ato discrimina-
tório423, o qual pode ser entendido como inadequado, por colocar em causa a vio-

420 “Não há democracia ou cidadania que se possam desenvolver sem a plenitude do exercício dos direitos e 
liberdades fundamentais dos homens e das comunidades que os integram.” – BRAVO, José Dias, “Projecto 
de Lei da Liberdade Religiosa…”, in loc. cit., p. 165.

 “A liberdade representa, na conjuntura, a capacidade de cada homem, legitimamente, actuar como lhe 
aprouver, ainda que, porventura, determinado, inflexivelmente por este ou aquele motivo. Cada homem não 
pode ser obstaculizado no seu agir, nem por outros homens, nem, por maioria de razão, por qualquer Poder 
ou Autoridade.” – BRITO, António de, “O Problema dos Direitos Humanos”, Direitos Humanos: teorias e 
práticas, Org. Paulo Ferreira da Cunha, Almedina, 2003, p. 142.

421 Interessa aqui ter em conta as palavras de JOSÉ DE FARIA COSTA, quando afirma: “A liberdade é um 
direito que se concretiza e densifica quando sobre ela e a partir dela somos capazes de aprofundar a nossa 
própria liberdade, em uma auto-reflexão da liberdade para a liberdade. E para essa auto-reflexão é pedra 
essencial o direito penal. O paradoxo da liberdade está em ter que se aceitar um seu limite para se poder ser 
livre. E esse limite essencial é-nos dado pelo direito penal ao definir os comportamentos penalmente proi-
bidos. Os únicos que um Estado de direito democrático pode sancionar.” – COSTA, José de Faria, Noções 
Fundamentais de Direito Penal…, p. 26.

 Deste modo, é imprescindível abordar questões relacionadas com a liberdade e com a tutela penal em ma-
téria discriminatória.

422 Como refere, e bem, PATRÍCIA JERÓNIMO, a proteção conferida pelo direito penal no combate à discri-
minação visa respeitar determinados princípios constitucionais como é o caso do princípio da igualdade. 
Porém, a matéria em causa colide “também, potencialmente, com outros valores muito caros à nossa ordem 
jurídica constitucional, como sejam a liberdade de expressão e de associação, para além de – na medida 
em que impõem a criminalização de certas condutas – sempre representarem uma restrição de direitos e 
liberdades dos cidadãos, o que exige as maiores cautelas”. Prossegue a Autora referindo que é necessário 
fazer um contrabalanço entre a igualdade e a liberdade para que não se atinja os extremos de se ter “um 
princípio radical de liberdade [que] oblitera a igualdade da condição humana”, nem “um princípio de igual-
dade igualitária [que] esmaga a autonomia pessoal.” – JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discriminação 
Racial…”, in loc. cit., p. 805.

423 A discriminação ou o discurso do ódio são aspetos polémicos que recentemente chamaram a atenção da 
sociedade e do Estado, não só em Portugal, como noutros países como é o caso do Brasil – Vide MEYER
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lação de bens jurídicos protegidos pelo direito penal424. Esta necessidade é uma 
realidade da qual não se pode fugir uma vez que “do ponto de vista constitucional 
é possível verificar-se uma colisão entre direitos fundamentais ou uma colisão 
entre direitos fundamentais e bens jurídicos-constitucionais da comunidade ou 
do Estado”425. De facto, no tema agora em estudo, esse confronto é uma realidade 
presente.

É inegável que a liberdade de expressão de todo e qualquer indivíduo assume 
uma primordial importância nesta temática426. A necessidade de se aferir até que 

-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 679.
424 Como afirma MARIA DA GLÓRIA FERREIRA PINTO DIAS GARCIA, “é no âmbito da consciência 

que se decide, p. ex., a prática de um crime. Aqui o poder estadual não pode entrar. Mas quando a decisão 
começa a tomar forma, o Estado deve intervir de imediato para impedir a prática do crime, e, tendo-se este 
consumado, para o punir. Pelo que nem tudo o que é gerado no mundo da consciência se pode livremente 
manifestar.” – GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias, “Liberdade de consciência e liberdade re-
ligiosa”, in loc. cit., p. 76. Apesar desta referência relativa à liberdade de consciência, é neste sentido que 
a liberdade de expressão vai assumir um grande papel, uma vez que será com base no legítimo alcance da 
liberdade de expressão que se pode separar uma discriminação lícita daquela punível pelo direito penal.

425 CANOTILHO, J. J, Gomes e MACHADO, Jónatas, “Bens culturais, propriedade privada…”, in loc. cit., p. 
13.

426 A norma penal incriminadora de comportamentos discriminatórios surgiu, primeiramente, para fazer face 
a problemas de discriminação racial e esta problemática surgiu logo a partir desse momento. Como afirma 
PHILIPPE COMTE, “o racismo pode revestir um aspecto político e filosófico incontestável, reivindicando-
se como uma ideologia. Encontramos, assim, perante nós, uma questão que não pode ser evitada: a partir do 
momento em que tem uma inspiração liberal, o direito penal deve incriminar uma ideia? A afirmativa não 
conduz a um atentado intolerável contra a liberdade de consciência e a liberdade política? Seguramente que 
o problema tem importância, já que oporá os partidários de tirar toda a liberdade aos inimigos da liberdade 
a aqueles que sonham, apesar do seu desacordo, bater-se ao seu lado, se necessário, para que eles possam 
exprimir-se.” – COMTE, Philippe, “Direitos do Homem e Direito Penal… in loc. cit., p. 305.

 E uma vez que está em causa a tolerância para com os intolerantes, é de todo conveniente referir que apesar 
de numa democracia o tolerante dever suportar a intolerância, “quem pratica a tolerância deve sobrepor-se 
ao intolerante” sempre que “sincera e fundamentadamente, acreditam que a sua própria segurança e a dos 
que defendem a liberdade estão em perigo. Só a liberdade do intolerante deve ser limitada, em nome da 
igual liberdade para todos, sob uma constituição justa cujos princípios os próprios intolerantes reconhece-
riam na posição original.” – RAWLS, John, Uma Teoria da Justiça, trad. Carlos Pinto Correia, 3.ª Edição, 
Editorial Presença, 2013, p. 181.

 Neste ponto concordamos em absoluto com as palavras de PAULO FERREIRA DA CUNHA, motivo pelo 
qual aqui referimos a sua posição: “Um tolerante tolerará um intolerante, sem dúvida. Mas o grau de tole-
rância terá, humanamente, limites. Até pelo facto de que um intolerante tolerado é germe de intolerância 
geral. Tolerar ataques a valores essenciais da República, por exemplo, […] tolerar propaganda fascista, 
nazi, racista, xenófoba, obscurantista em geral, homofóbica, pedófila, pela violência, pelo ódio, etc., tem 
um pano de fundo de liberdade de expressão, mas a própria Constituição da República Portuguesa traça 
limites a essa tolerância.” – CUNHA, Paulo Ferreira da, “Liberdade, Ética e Direito”, p. 19, disponível no 
sitio da internet http://Works.bepress.com/pfc/49, acessos em 05 nov. 2014. Também VICTOR OLIVEIRA 
SOUZA afirma que “a tolerância não pode ser vista como uma aceitação sem critérios, pois a admissão 
da liberdade e da diferença aqui estará sempre conectada com outros valores fundamentais, tais como a 
liberdade, a igualdade, o direito a não discriminação e a dignidade humana.” – SOUZA, Victor Oliveira, “O 
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ponto é admissível proferir afirmações ou desenvolver ideias e dogmas propícios 
à discriminação ou prosseguir com ações e praticar atos sem que tais condutas 
coloquem em causa os bens jurídicos protegidos pelo artigo 240.º, passa pela 
necessidade de aferir se o princípio da liberdade de expressão é ou não posto em 
causa quando, por qualquer motivo, alguém opta por discriminar outro sujeito por 
motivos raciais, religiosos ou sexuais.

5.1. Elementos essenciais da liberdade de expressão no ordenamento jurídi-
co português

Em Portugal, tal como na restante civilização ocidental, existiram períodos 
históricos onde não existia a possibilidade dos indivíduos manifestarem as suas 
ideias, pensamentos ou opiniões, de forma livre. A liberdade de expressão não era 
uma realidade, existindo a “prévia censura por parte da autoridade pública”, a 
qual se opunha à manifestação da vontade dos indivíduos427.

Num primeiro plano é necessário ter em consideração que o princípio da 
liberdade de expressão é considerado como um princípio basilar e como um ali-
cerce de qualquer Estado de direito democrático428, encontrando-se este princípio 
consagrado na maioria das Constituições dos Estados democráticos, bem como 
em diversos tratados internacionais (v. g. artigo 19.º da DUDH, artigo 19.º do PI-
DCP e artigo 10.º da CEDH). Deste modo, não poderia a liberdade de  expressão 

direito à igualdade e à não-discriminação diante do discurso do ódio”, disponível no sitio da internet http://
bdm.unb.br/bitstream/10483/3088/1/2011_VictorOliveiraSouza.pdf, acessos 5 mai 2014.

 Importa ainda referir que “a tolerância é, em sentido vulgar, uma «atitude de aceitação» das opiniões e com-
portamentos dos outros. Oposta à personalidade autoritária e, por isso, virtude da sociedade democrática.” – 
Miloudi Hamdouchi citando GRARVITZ, HAMDOUCHI, Miloudi, “Intolerâncias, Racusni e Controlo do 
Crime” in Seminário Internacional Lisboa-Portugal, Culturas e Segurança: Racismo, Imigração, Jovens 
em grupo, Inspecção-Geral da Administração Interna, 2002, p. 225. Ora, numa síntese conclusiva, 
enquanto virtude democrática, só se deverá tolerar o discurso intolerante até ao ponto em que este discurso 
não coloque em causa esta virtude democrática.

427 Vide PAULA, Fabrício Lopes, “Panorama Histórico do Exercício…” in loc. cit., p. 33.
428 A liberdade no geral, e a liberdade de expressão em especial, são “parte integrante de um regime demo-

crático” – SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG citando Joseph Raz – MEYER-PFLUG, Samantha 
Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 682.

 Como afirma JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, “sem liberdade de expressão do pensamento atinge-se 
não apenas o pensamento, mas também e imediatamente a dignidade da pessoa humana (artigo 1.º [da 
CRP]) e o desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, n.º 1 [da CRP]).” – ALEXANDRINO, José de 
Melo, Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição Portuguesa Anotada, org. Jorge Miranda e Rui Me-
deiros, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra Editora/Wolters Kluwer, 2010, p. 848.
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deixar de ser um valor com dignidade constitucional no seio do ordenamento 
jurídico português.

Porque se trata de uma conquista por parte das sociedades face aos poderes 
opressivos dos Estados, torna-se difícil traçar de forma clara até onde pode ir 
a sua limitação, apesar de ser necessário estabelecer os limites da liberdade de 
expressão. Certo é que se trata de um valor que não pode ser (nem é) exercido 
de forma absoluta429, onde o confronto com outros princípios, igualmente consa-
grados pela Constituição, obriga a aferir e delinear os limites da liberdade de ex-
pressão430. Confronto esse que se deve ao facto de conjuntamente com as “ideias 
consensuais” poderem surgir, igualmente, “posições críticas, polémicas, exage-
radas e que geram controvérsia”431, o que pode, desde logo, colocar em confronto 
a liberdade de expressão com outros direitos fundamentais.

A liberdade de expressão432, consagrada constitucionalmente no artigo 37.º 

429 “O direito de expressão livre não pode ser encarado como um direito absoluto, que prevalece em qual-
quer circunstância, podendo por vezes sofrer restrições que se justificam pela necessidade de se conjugar 
ou compatibilizar com outros direitos ou bens com expressão no texto constitucional.” – Ac.TRL, Proc. 
5759/07.1TDLSB.L1-3, relator Desembargador Maria José Costa Pinto, disponível no sítio da internet http://
www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8d32ab961119fe7c80257774005352e3?Open-
Document&Highlight=0,5759%2F07.1TDLSB.L1-3, acessos em 20 dez. 2014.

430 Cfr. MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 679.
431 BASTOS, Maria Manuel, “Liberdade de expressão”, in Enciclopédia da Constituição Portuguesa, Coord. 

Jorge Bacelar Gouveia e Francisco Pereira Coutinho, Quid Juris, 2013, p. 229.
432 “A liberdade de expressão abrange tanto a exteriorização do pensamento, ideias, opiniões, convicções, 

como também de sensações e sentimentos em suas mais variadas formas, quais seja, as atividades inte-
lectuais, artísticas, científicas e de comunicação.” – MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do 
Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 682.

 “Sob um determinado prisma a liberdade de expressão do pensamento consiste na neutralidade do ente 
estatal face ao teor da opinião, para que ela possa ocorrer livremente. Trata-se do denominado valor da indi-
ferença. Já sob outro prisma a liberdade de pensamento está a impor que a ideia ou opinião seja respeitada 
pelos demais e que não venha o sujeito a sofrer nenhuma restrição ou até mesmo retaliação em virtude da 
sua emissão. A liberdade de expressão do pensamento não se restringe apenas o uso de palavras, mas pode 
dar-se por meio de gestos, expressões corporais mídias áudio-visuais, ou símbolos” – MEYER-PFLUG, 
Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 683. 

 A liberdade de expressão é um “direito universal, como sucede com a generalidade dos direitos, liberdades 
e garantias de natureza pessoal […]. Todas as pessoas, pelo facto de o serem, gozam desse direito. No 
entanto, não se trata de um direito exclusivamente pessoal, fazendo sentido estendê-lo também às pessoas 
colectivas (art. 12.º-2 [da CRP]), dentro da esfera própria de atribuições de cada uma (princípio da especia-
lidade).” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 576.

 “A liberdade de expressão é mais que a liberdade de comunicação social, porquanto abrange todos e quais-
quer meios de comunicação entre as pessoas – a palavra, a imagem, o livro, qualquer outro escrito, a cor-
respondência escrita e por telecomunicações, o espectáculo, etc.” – MIRANDA, Jorge, Manual de Direito 
Constitucional, Tomo IV, Coimbra Editora, 1988, p. 374. 

 “Considerado num sentido amplo, o direito à liberdade de expressão compreende hoje um conjunto de 
direitos fundamentais que a doutrina reconduz à categoria genérica de liberdades comunicativas (kom-
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da CRP, pode resumir-se na possibilidade de cada ser humano poder expressar as 
suas ideias ou opiniões, livremente, sem a existência de resistência ou restrições 
por parte do Estado. Consiste na liberdade de decisão sobre a eventual exterio-
rização dos pensamentos433, liberdade essa que é exercida de forma livre, sem a 
existência de obstáculos ou restrições por parte do Estado ou de qualquer outro 
ente, podendo ainda dar-se o caso de se optar pelo silêncio e pela não manifesta-
ção da vontade sem que daí ocorram, de igual forma, quaisquer consequências434 
435. Por outras palavras, é o direito de expressão do pensamento, o qual engloba, 
no seu âmbito, “opiniões, ideias, pontos de vista, convicções, criticas, tomadas 
de posição, juízos de valor sobre qualquer matéria ou assunto”, independente-
mente das finalidades, bem como dos critérios de valoração436. Ao mesmo tempo 
que se dá a possibilidade de se expressar as ideias presentes no pensamento de 

munikativer Freiheiten; Kommunicationsfreiheiten). Em termos dogmáticos isso obriga à sua construção 
como um superconceito ao qual estas últimas possam ser reconduzidas. Surge assim uma liberdade de 
expressão em sentido amplo, por alguns também designada por liberdade de comunicação, que abrange 
a liberdade de expressão em sentido estrito, por vezes designada por liberdade de opinião, a liberdade de 
informação, a liberdade de imprensa, os direitos dos jornalistas e a liberdade de radiodifusão, reconduzíveis 
ao conceito genérico de liberdade de comunicação social, juntamente com os subdireitos em que as mesmas 
se analisam. Igualmente protegida é a liberdade de produção cinematográfica, que se reconduz à liberdade 
de expressão e de criação artística.” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 371.

433 Como se refere no Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conse-
lheiro SANTOS CABRAL, disponível no loc. cit., a liberdade de expressão “é uma componente da clássica 
liberdade de pensamento”.

434 “Em um Estado Democrático de Direito o direito de expressar o pensamento e as ideias deve ocorrer livre 
de qualquer castigo ou ameaça, pois ele é a manifestação do raciocínio humano, é a expressão de sua razão. 
Trata-se da própria autodeterminação do indivíduo.” – MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso 
do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 682 e 683.

435 Neste sentido vide ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição Portu-
guesa…, p. 848 e 849.

436 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 572. Afirmam os 
Autores que “a liberdade de expressão não pressupõe sequer um dever de verdade perante os factos embora 
isso possa vir a ser relevante nos juízos de valoração em caso de conflito com outros direitos ou fins cons-
titucionalmente protegidos”. 

 Não se exige a verdade porque “no debate público assegura-se a todas as ideias e opiniões o direito de 
manifestação, livre de qualquer coação. Não se deve proclamar nenhuma ideia como única e verdadeira, 
assegurando-se deste modo a paz jurídica e a paz social.” – MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O dis-
curso do ódio e a jurisprudência…”,, in loc. cit., p. 683. Daqui se compreende que a opinião ou mensagem 
veiculada pode conter diversos juízos de opinião quer estejam bem ou mal fundamentados, quer se trate de 
uma opinião com uma matriz racional ou, pelo contrário, emocional, quer se trate de uma mensagem com 
valor ou desprovida de qualquer utilidade, quer se trate de uma opinião verdadeira ou falsa, perigosa ou 
inofensiva. Porém, como refere JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, “na liberdade de expressão não pode 
caber a divulgação de notícias falsas, isto é, o pensamento que resulte subjectivamente falso (a mentira, 
o dolo ou a fraude).” – ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição 
Portuguesa…, p. 849.
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cada ser humano, este direito também abarca a possibilidade de não o fazer por-
que não se quer, porque não se tem opinião formada ou porque simplesmente se 
prefere não expressar o pensamento, independentemente dos motivos em causa. 
No fundo, o que se pretende é que não exista a negação à vontade de se exprimir, 
manifestar e divulgar as ideias e opiniões.

Trata-se, igualmente, de um direito dilatado no que toca aos meios a utilizar 
para difundir a expressão, podendo consistir na palavra, imagem ou qualquer 
outro meio, como poderá ser o caso das novas formas de expressão, nomeada-
mente os blogues, chats ou a utilização de estilos satíricos, irónicos ou outros 
distintos437.

437 Vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 572, MIRANDA, 
Jorge, Manual de Direito Constitucional, p. 399 e MELLO, Marco Aurélio, “Liberdade de Expressão, 
Dignidade Humana e Estado Democrático de Direito”, in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, 
Almedina, 2009, p. 239.

 Sobre a ficção, a sátira e a caricatura, JÓNATAS MACHADO deixa-nos a seguinte ideia: “a doutrina alemã 
costuma afirmar que a liberdade de expressão e a liberdade de criação artísticas aparecem sobrepostas, 
podendo afirmar-se que as mesmas se reforçam mutuamente”. 

 “Na jurisprudência constitucional germânica este aspecto é particularmente importante na medida em que 
se entende que a liberdade de criação artística não está sujeita aos limites da liberdade de expressão, mas 
sim aos da ordem de valores da Constituição e da dignidade da pessoa humana. Isso mesmo foi afirmado 
pelo Tribunal Constitucional Federal alemão no caso Mephisto, BverfGE, 30, 173. Em nosso entender, a 
distinção entre ambas não pode ser jurídico-dogmaticamente empolada, tanto mais quanto é certo que a 
subsunção de uma conduta expressiva à liberdade de criação artística não constitui receita universal para 
um incremento da protecção, como se viu, por exemplo na jurisdição do TEDH nos casos Muller et alia 
v. Switzerland, de 28-5-1988, ECHR, A-133, envolvendo uma exposição de arte considerada obscena e 
chocante […]. A liberdade de criação artística é uma instância da liberdade de expressão em sentido amplo, 
a qual, embora esteja directamente relacionada com as esferas artística e cultural, pode ser utilizada para a 
dinamização publicísta das demais, como é o caso da esfera política ou da esfera religiosa. Daí que as linhas 
de orientação substantiva que hão-de presidir à demarcação do âmbito de protecção do direito em causa, 
não possam ser procuradas fora da problemática geral da liberdade de expressão”.

 “O discurso satírico e a caricatura têm sido desde tempos imemoriais utilizados como instrumentos de críti-
ca social, possuindo aí um sólido pedigree. […] A força comunicativa destas formas de discurso é inegável, 
contribuindo as mesmas para explicitar as conexões semânticas e as linhas atitudinais que se encontram 
ocultas no funcionamento das estruturas sociais, para estimular a imaginação hermenêutica dos cidadãos 
e para aguçar a sua capacidade crítica. Do mesmo modo, elas operam a desconstrução iconoclasta dos 
fundamentos da autoridade das instituições sociais, minando as suas pretensões autolegitimadoras e auto-
sacralizadoras e contribuindo para um clima de maior distenção da esfera de discurso público. Além disso, 
considerando que muitas das ideias que circulam nos diferentes subsistemas sociais podem acabar por ter 
consequências na vida e no estatuto social dos indivíduos, é legítimo que estes utilizem a sátira e a carica-
tura como instrumentos de auto-defesa e de desactivação do respectivo poder comunicativo e simbólico.”

 “De um modo geral, entende-se que existe uma ampla margem de manobra para o discurso satírico e cari-
catural. O registo não narrativo em que o mesmo se desenvolve constrói um contexto interpretativo especí-
fico, à luz do qual as imputações que possam ser feitas são geralmente compreendidas como “declarações 
não sérias”, insusceptíveis de serem confundidas com afirmações de facto.” – ainda assim têm de existir 
limites “quando esteja em causa o carácter vulgar e abusivo ou abertamente ofensivo”. 

 “O “tipo” de Estado constitucional de direito democrático tem uma importante dívida histórica para com a 
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O direito de expressão do pensamento não se resume apenas ao direito nega-
tivo apresentado até ao momento. A sua componente positiva – direito positivo 
de acesso aos meios de expressão – é igualmente importante, a qual abarca a 
possibilidade do socorro aos meios de expressão para todo e qualquer sujeito 
em três distintos níveis: “o direito «de informar», o direito «de se informar», e o 
direito «de ser informado»”438. Todavia, para o presente trabalho, a liberdade de 
 expressão na sua vertente de se tratar de um direito de defesa de ideais, ideias e 
valores pessoais é aquela que tem maior relevância. A defesa e expressão de éti-
cas e políticas dentro de um Estado pluralista, no respeito pelos limites constitu-
cionais, onde se enquadra inevitavelmente a possibilidade de se tentar influenciar 
outras pessoas relativamente à causa apresentada, é, sem dúvida, a vertente da 
liberdade de expressão que maior impacto trás à nossa discussão.

Por outro lado, encontramos um corolário de extrema importância no que 
respeita à liberdade de expressão e à liberdade de informação – a proibição da 
censura. Conforme se encontra plasmado no n.º 2, do artigo 37.º, da CRP, a cen-
sura prévia à expressão ou informação originária, tal como a censura praticada 
a posteriori, traduz-se num impedimento da difusão ou num impedimento da 
 divulgação das ideias, pensamentos ou outros caracteres da liberdade de expres-

sátira e a caricatura, mesmo, ou principalmente, nos seus excessos gráficos. Proscrever este tipo de discurso 
significaria pôr de lado uma arma publicística de maior relevo. Ora, tanto do ponto de vista do princípio do 
Estado de direito e das suas exigências de segurança jurídica e protecção da confiança dos cidadãos, como 
em face do princípio democrático e das suas exigências de uma esfera pública de discussão aberta e desini-
bida, as considerações acabadas de expor devem ser interpretadas como militando em favor do alargamento 
do âmbito de protecção da liberdade de expressão à sátira e à caricatura, mesmo nas suas formas mais extre-
mas, quando se trate da discussão sobre assuntos e pessoas de interesse público, devendo entender-se que a 
medida de protecção deve ser directamente proporcional à intensidade e à fundamentalidade da discussão 
em que os conteúdos em causa se inserem. Este aspecto é fundamental na medida em que se trata aqui de 
sátira e caricatura no contexto de confrontação publicística e não de comportamentos expressivos directa 
e gratuitamente insultuosos. Em face do direito à liberdade de expressão em sentido amplo, a protecção 
dos conteúdos satíricos e caricaturiais parece decorrer, não do seu carácter alegadamente inócuo ou menos 
ofensivo, já que nalguns casos pode verificar-se exactamente o contrário, ou mesmo da sua distanciação 
relativamente à realidade, mas da função social que os mesmos desempenham na estruturação e enriqueci-
mento simbólico e crítico do discurso público.” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, 
p. 822, 824, 825, 828 e 829.

438 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 573. Como referem os Au-
tores, isto não significa, desde logo, que o direito de expressão inclua a possibilidade de acesso aos meios de 
comunicação social. Todavia, existe essa possibilidade e com o avanço das novas tecnologias e da internet, 
a divulgação do pensamento, das informações e das opiniões pode surtir efeitos mais rápidos e eficazes do 
que pela via da utilização dos tradicionais meios de comunicação social. Vide igualmente MACHADO, 
Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 372. Sobre o acesso aos diversos meios de comunicação, a sua 
disponibilidade de acesso e o seu regime constitucional vide ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao 
Artigo 37.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 847.
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são, motivo pelo qual se proibe a censura num Estado de direito democrático, 
como o nosso439. A existência desta censura seria a negação do direito à liberdade 
de expressão do pensamento.

Deste modo, o princípio da liberdade de expressão tem uma grande amplitu-
de, proibindo-se inclusive a censura, o que não significa que não existam limites 
a tal princípio, bem como a existência de sanções a aplicar, conforme expressa 
os n.ºs 3440 e 4 do artigo 37.º da CRP, nos casos em que tais limites sejam ultra-
passados441. Porque este direito, como qualquer outro direito fundamental, não 
é um direito absoluto442 443, importa analisar os seus limites para que se possa 
compreender até onde poderá um acto discriminatório ficar fora da alçada penal.

439 Vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 574. JÓNATAS 
MACHADO refere que “está em causa o objectivo de contrariar o chamado impulso da intolerância, sem-
pre presente no sistema social, o qual pode andar associado à convicção da verdade e da superioridade 
das próprias ideias, em face das quais a tolerância para com outras surge como um sinal de fraqueza, ou 
à incerteza acerca das próprias convicções, aliada à percepção dos indivíduos que delas divergem como 
sendo inimigos.” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 486. Prossegue o Autor (p. 
502) que o princípio da proibição da censura “preclude imediatamente a censura politico-administrativa 
prévia, de natureza definitiva. É com este sentido que deve ser lido o art. 37.º/2 da Constituição. Com este 
conteúdo, o princípio da proibição da censura afigura-se como uma regra definitiva de limite dos limites, à 
margem de qualquer ponderação, insusceptível por esse motivo de ser comprimida através de lei geral ou 
de uma outra lei especialmente direccionada à protecção de bens jurídicos determinados.”

440 Como refere JÓNATAS MACHADO, “O legislador constituinte estava certamente a pensar nestes [segredo 
de Estado, segredo de justiça, protecção da honra, do bom nome e da reputação, reserva de intimidade da 
vida privada e familiar, tutela da infância e da juventude…] e noutros bens quando, no art. 37.º/3 da Consti-
tuição, veio acautelar a possibilidade de serem cometidas infracções no exercício da liberdade de expressão 
e de informação passíveis de sanção penal e de mera ordenação social” – MACHADO, Jónatas, E. M., 
Liberdade de Expressão…, p. 489.

441 Como afirma JAMES ALBERTO SIANO, mesmo sem a ocorrência de censura, o “seu responsável ficará 
sujeito às reparações por abusos e excessos cometidos.” – SIANO, James Alberto, “A Liberdade de Expressão 
em respeito à Dignidade Humana”, in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, Almedina, 2009, p. 154.

442 Esta formula segue o modelo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, onde se reco-
nhecia no seu artigo 11.º: A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos 
do homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo todavia, pelos 
abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Como refere MIGUEL SALGUEIRO MEIRA, “desse 
preceito ressaltam imediatamente duas ideias que, sendo já válidas em 1789, o continuam a ser nos dias 
de hoje: em primeiro lugar, o reconhecimento ao ser humano do direito de, por qualquer meio, exprimir 
livremente as suas ideias e opiniões; em segundo lugar, a consciência de que essa liberdade não pode ser 
exercida de forma abusiva e tem, por isso, alguns limites. Esse entendimento perdurou durante todo o mo-
vimento Constitucional onde, em diferentes tempos e locais, a liberdade de expressão foi consagrada nas 
várias constituições como um direito fundamental não isento de limites. Portugal não constituiu excepção. 
Os diversos textos Constitucionais portugueses sempre reconheceram o direito à liberdade de expressão 
como um direito amplo mas com limites.” – MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberdade de expressão 
nos discursos de incitamento ao ódio”, disponível no sítio da internet http://www.verbojuridico.com/doutri-
na/2011/miguelmeira_limitesliberdadeexpressao.pdf, acessos em 13 dez. 2014.

443 Apesar da matéria ser tratada em detalhe nas próximas linhas, deixamos aqui a posição do Tribunal Cons-
titucional aposta no Ac. TC n.º 81/84, Proc. n.º 22/84, Relator: Conselheiro Messias Bento, disponível no 
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5.2. Os limites da liberdade de expressão 

Como referimos (supra p. 166) é necessário traçar os limites da liberdade de 
expressão, concluída a sua delimitação. O enquadramento de expressões e factos 
discriminatórios no campo da liberdade de expressão assim o exigem, tendo em 
conta que o exercício deste direito está condicionado ou ocorre sempre no seio 
de um contexto de valores que concorrem com a liberdade de expressão444. No 
entanto, como se encontra plasmado no n.º 1 do artigo 37.º da CRP, o direito à li-
berdade de expressão e o direito de informação445 não podem ser sujeitos a impe-
dimentos ou a distinções. Este facto não pressupõe que a liberdade de expressão 
não deva ser condicionada em determinados casos. 

A expressão «sem impedimentos» não é sinónimo de «sem limites», motivo 
pelo qual o n.º 3 do referido preceito constitucional consagra que do exercício da 
liberdade de expressão poderá resultar a aplicação de sanções446. E nem poderia 
ser de outro modo uma vez que existem fundamentos legítimos para a restrição 
da liberdade de expressão, tal como acontece com outros direitos, liberdades e 

sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19840081.html, acessos 2 mai 2014, onde 
se refere: “A liberdade de expressão - como, de resto, os demais direitos fundamentais - não é um direito 
absoluto, nem ilimitado. Desde logo, a protecção constitucional de um tal direito não abrange todas as situa-
ções, formas ou modos pensáveis do seu exercício. Tem, antes, limites imanentes. O seu domínio de protec-
ção pára, ali onde ele possa pôr em causa o conteúdo essencial de outro direito ou atingir intoleravelmente 
a moral social ou os valores e princípios fundamentais da ordem constitucional […]. Depois, movendo-se 
num contexto social e tendo, por isso, que conviver com os direitos de outros titulares, há-de ele sofrer as 
limitações impostas pela necessidade de realização destes. E, então, em caso de colisão ou conflito com 
outros direitos - designadamente com aqueles que se acham também directamente vinculados à dignidade 
da pessoa humana [v.g. o direito à integridade moral (artigo 25.º, n.º 1 [da CRP]) e o direito ao bom nome 
e reputação e à reserva da intimidade da vida privada e familiar (artigo 26.º, n.º 1) [da CRP]] -, haverá que 
limitar-se em termos de deixar que esses outros direitos encontrem também formas de realização. Dizer isto 
é reconhecer que, sendo proibida toda a forma de censura (artigo 37.º, n.º 2 [da CRP]), é, no entanto, lícito 
reprimir os abusos da liberdade de expressão. O artigo 37.º [da CRP] aponta - segundo cremos - no sentido 
de que se não devem permitir limitações à liberdade de expressão para além das que forem necessárias à 
convivência com outros direitos, nem impor sanções que não sejam requeridas pela necessidade de prote-
ger os bens jurídicos que, em geral, se acham a coberto da tutela penal. Mas, não impede que o legislador 
organize a tutela desses bens jurídicos lançando mão de sanções de outra natureza (civis, disciplinares...)”.

444 Cfr. “Freedom speech” in Standford Encyclopedia of Philosofhy, disponível no sítio da internet http://plato.
stanford.edu/entries/freedom-speech, acessos em 18 jan. 2014.

445 Direito este que é um direito fundamental autónomo do direito à liberdade de expressão. Sobre o direito de 
informação vide ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição Portugue-
sa…, p. 852 e 853.

446 Neste sentido CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 573.
 De referir ainda que “o n.º 3 foi ainda pensado para a salvaguarda da liberdade e não para a limitação da li-

berdade” – ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição Portuguesa…, 
p. 857.
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garantias, desde que esteja em causa a salvaguarda de outros direitos ou interes-
ses constitucionalmente consagrados447. Com esta restrição paradoxalmente não 
se está a limitar a liberdade de expressão, mas sim a salvaguardar a mesma dos 
ataques que lhe poderiam ser imputados se tais limites não existissem. 

Assim, esta delimitação do âmbito da liberdade de expressão implica uma 
concertação com o alinhamento dos seus limites, importando aferir, no nosso 
trabalho, que tipo de limites estão em causa nos casos de discriminação448.

Estes limites à liberdade de expressão e de informação – quer sejam expres-
sos ou implícitos449 – não consistem em obstáculos450 ao exercício destes direitos. 
São exclusões admitidas pela Constituição, aplicadas de igual forma a todo e 
qualquer cidadão451, que visam harmonizar, balancear ou ponderar os confrontos 
com outros valores ou direitos constitucionalmente consagrados. Assim, quando 
exista a colisão entre a liberdade de expressão ou de informação com princípios 
e valores como a dignidade da pessoa humana, os direitos à integridade física e 
moral de todas as pessoas, ao bom nome e reputação de qualquer cidadão, à pala-
vra, à imagem, à privacidade, entre outros, a liberdade de expressão e o direito à 
informação serão, obrigatoriamente, balizados452.

447 Cfr. MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 743. Refere o Autor que estes direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos podem ser designados, “ainda que impropriamente, por bens 
jurídicos absolutos, de natureza individual e colectiva.”

448 Como indica JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, existem quatro distintas metodologias de limites à li-
berdade de expressão – “os limites directos, os limites especiais, as restrições legislativas e as situações de 
conflito de direitos” – motivos pelos quais remetemos para o seu estudo (ALEXANDRINO, José de Melo, 
Anotação ao Artigo 37.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 850 a 852) uma análise mais aprofundada. 
No presente trabalho apenas nos ocupamos com os planos intimamente ligados ao tema em debate.

449 Falamos em limites implícitos porque podem existir limites “que não se encontram previstos ou menciona-
dos na Constituição, mas que hajam de entender-se implicitamente decorrentes do seu texto, designadamen-
te por efeito de colisão com direitos: são as «restrições não expressamente autorizadas pela Constituição», 
tradicionalmente conhecidas como «limites imanentes».” – CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, 
Constituição da República…, p. 389. Os Autores, logo de seguida, no local citado, explicam quais os requi-
sitos de admissibilidade destes limites.

450 “Dentro dos limites do direito (expressos ou implícitos), não pode haver obstáculos ao seu exercício e, fora 
as exclusões constitucionalmente admitidas, todos gozam dele em pé de igualdade.” – Ac.STJ, de 05 de 
Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro SANTOS CABRAL, disponível 
no no local citado.

451 Existem outros limites relativos aos militares e agentes militarizados, ao segredo de Estado e ao segredo de 
justiça. Vide artigos 270.º, 164.º, al. q) e 20.º n.º 3, da CRP, respetivamente.

452 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 573 e 574.
 Como afirma JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, as normas penais são admissíveis “para a protecção de 

outros bens, valores ou interesses constitucionais (como a igual dignidade das pessoas, a vida, a integridade 
moral, a honra, a imagem, a privacidade, o Estado de direito democrático) ”, sendo que “estas afectações 
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Por outro lado, os limites constitucionais à liberdade de expressão não con-
templam a exclusão dos “«delito[s] de opinião», mesmo quando se trate de opi-
niões que se traduzam em ideologias ou posições anticonstitucionais (mesmo 
o art. 46.º-4 [da CRP] proíbe apenas as organizações de ideologia fascista e 
racista e não a expressão individual de opiniões fascistas ou racistas)”453. Sig-
nifica, portanto, que a Constituição excluiu, desde logo, a existência de delitos 
de opinião, apesar de existirem limites ao direito fundamental da liberdade de 
expressão.

A expressão ou opinião454 será limitada nos casos em que a mesma se traduza  
num  ato sujeito à punição pela lei penal ou por lei administrativa455. Neste ponto 
entramos novamente dentro dos limites com consagração constitucional – mui-
tos deles protegidos igualmente pela lei penal – onde se pretende salvaguardar 
direitos ou interesses tão ou mais importantes que a liberdade de expressão como 
é o caso dos direitos à integridade física e moral, ao bom nome e reputação, à 
proteção contra a injúria e difamação, o incitamento ou a instigação à prática 
de crimes. Todos estes pontos, sem descurar que outros se possam incluir neste 
rol, poderão consistir limites à liberdade de expressão e de informação quando 
as manifestações da vontade extravasam por completo o conceito de liberdade 
de expressão e de informação456. Não se trata de manifestações da liberdade de 
expressão nem da liberdade de informação mas sim flagrantes violações a outros 
direitos e princípios garantidos pela nossa Constituição.

da liberdade de expressão (que devem ser vistas como excepção, e não como regra), ainda que em geral 
possam presumir-se legítimas, não estão isentas de escrutínio, carecendo de uma devida justificação, nos 
termos do artigo 18.º n.º 2 e 3 [da CRP].” – ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 37.º da 
CRP, Constituição Portuguesa…, p. 850 e 851.

453 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 575. Quanto à proibição 
de organizações de ideologia fascista e racista trata-se da “constitucionalização expressa de uma […] res-
trição à liberdade de associação” – idem, ibidem, p. 648.

454 “A liberdade de opinião e de expressão são indissociáveis: a primeira é a liberdade de escolher a sua ver-
dade no segredo do pensamento, a segunda é a liberdade de revelar a outrem o seu pensamento; liberdades 
simétricas, têm necessidade uma da outra para se desenvolverem e se expandirem. Foi nesta perspectiva 
que os próprios redactores da Declaração de 1789 consagraram ambas as liberdades num mesmo artigo, 
afirmando que “ninguém deve ser inquietado pelas suas opiniões, mesmo religiosas, contanto que a sua ma-
nifestação não perturbe a ordem pública estabelecida na lei”.” – Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo 
n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro SANTOS CABRAL, disponível no local citado.

455 Neste sentido, Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro 
SANTOS CABRAL, disponível no local citado.

456 Neste sentido CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 575 e 
Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro SANTOS CA-
BRAL, disponível no local citado.
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O grande problema que aqui se coloca prende-se com o avistar até onde uma 
postura discriminatória, por parte de qualquer sujeito, se encontra protegida pela 
liberdade de expressão457 ou, pelo contrário, entra no âmbito da proteção penal 
conferida pelo artigo 240.º458. É importante aferir até onde se estende a liberdade 
de expressão nesta temática para que tudo o que não caia dentro dos seus limites 
seja apurado e expurgado da sociedade, desempenhando o direito penal um papel 
fundamental nesta árdua tarefa459.

A linha que separa tudo o que se considera enquadrado dentro dos limites da 
liberdade de expressão e tudo aquilo que recai na prática de atos ou atividades 
discriminatórias é muito ténue460. Não se consegue avaliar de um modo super-
ficial se um ato ou uma conduta discriminatória deverá, ou não, ser censurada 
pela sociedade. Ainda para mais, como estão em causa direitos fundamentais em 
ambos os lados, o problema assume ainda maior relevância prática. 

A própria doutrina não é unânime, existindo dois grandes sistemas no com-
bate à discriminação e a proteção da liberdade de expressão, encontrando-se, por 
um lado, o sistema europeu e, por outro, o americano. O sistema europeu, aquele 
no qual se veda “expressamente qualquer Discurso de conteúdo incitador ao 
ódio, preconceito e discriminação, por entender que é violador da dignidade 
humana”461, certamente, é o que maior influência exerceu no legislador ordiná-

457 Como afirma SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG, “O combate ao Discurso do ódio se apresenta 
como um dos grandes desafios a ser enfrentado pelo Estado e pela Sociedade, na medida em que incita a 
descriminação e o ódio a determinados grupos sociais, étnicos, religiosos, dentre outros, na grande maioria 
das vezes, minorias. No entanto, por não representar uma ação concreta e se encontrar no âmbito das ideias, 
estaria a priori protegido pelo exercício da liberdade de expressão do pensamento.” – MEYER-PFLUG, 
Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 679.

458 MIGUEL SALGUEIRO MEIRA, refere que “uma das situações em que a liberdade de expressão pode ser 
limitada, gerando responsabilidade criminal ou contra-ordenacional do indivíduo, é precisamente quando 
o seu conteúdo expressivo incite ao ódio e à violência.” – MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberdade 
de expressão…”, in loc. cit.

459 Sem o propósito de desvendar, para já, qual a solução que melhor relaciona os direitos fundamentais em 
rota de colisão, consideramos pertinente observar a posição de JÓNATAS MACHADO para que melhor 
se compreenda o real alcance da problemática: “deve ter-se em consideração o modo como as formas de 
expressão racistas, misógenas, xenófobas, homofóbicas ou anti-religiosas podem ter um forte impacto no 
princípio fundamental da igual dignidade e liberdade de todos os indivíduos, o qual não é mais do que 
uma outra formulação do valor da dignidade da pessoa humana. Estas considerações apontam para a le-
gitimidade constitucional de restrições legais, com consequências nos planos civil e criminal, a condutas 
expressivas que tenham por único objectivo a ofensa e a humilhação social de determinados grupos sociais. 
Isto, independentemente da questão de saber se se está, ou não, diante de actos expressivos de provocação 
à violência.” – MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 841.

460 Neste sentido MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 679.
461 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 680.
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rio português, o qual segue de perto os ditames constitucionais e as imposições 
colocadas pelo direito internacional e pelo direito comunitário. No entanto torna-
se necessário desenvolver o estudo destes dois sistemas para distinguir as suas 
formas de combate à discriminação e de proteção da liberdade de expressão, bem 
como delimitar de forma clara a opção do legislador ordinário português. A opção 
tomada terá sempre benefícios e, simultaneamente, consequências, importando, 
portanto, analisar toda a envolvência desta problemática.

5.3. A liberdade de expressão e a tutela penal em questões relacionadas com 
a discriminação e o discurso do ódio

Após delimitado o conceito e alcance da liberdade de expressão, bem como 
os seus limites, torna-se necessário revelar o ponto de equilíbrio entre tudo o que 
gravita em torno dos atos e práticas discriminatórias que podem vir a ser alvo de 
censura penal. É necessário saber se determinada prática se entende como produ-
to da liberdade de expressão do pensamento ou como uma ocorrência que sai do 
seu âmbito, ao ponto de, eventualmente, o direito penal atuar.

Os crimes provenientes da discriminação racial, religiosa ou sexual são de-
litos que, em determinados casos, se podem designar por crimes do ódio. Cri-
mes esses que podem ser construídos mediante um discurso que apela a um ódio 
generalizado do qual resulta um tratamento discriminatório com consequências 
para a igualdade de todos os cidadãos bem como para a vida, integridade física, 
honra, bem-estar, entre outros aspectos do quotidiano de qualquer indivíduo que 
se encontra na posição de discriminado. Perante esta realidade é necessário traçar 
a partir de que momento um discurso discriminatório ou com elevada carga pre-
conceituosa ultrapassa os limites da liberdade de expressão.

O discurso do ódio462 e a carga discriminatória que lhe é própria não deixa de 
ser uma manifestação de ideias e pensamentos subjacentes àquele ente, em con-
creto, que manifesta tal espírito. Como afirmamos (supra p. 173), os chamados 
delitos de opinião, em diversas situações, encontram-se protegidos pela liberdade 

462 Este discurso “carece de consagração legal” tratando-se de “um conceito cuja determinação do seu âmbito, 
em abstrato, é complexa, devendo essa determinação ser efetuada em concreto”, sob pena de a existência de 
uma consagração legal do seu conceito implicar a ida longe demais ou não ir tão longe quanto o suficiente, 
pecando, deste modo, por excesso ou por de menos. Vide MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do 
Ódio Online…” in loc. cit., p. 7.

 Prossegue o Autor (p. 8), “em harmonia, com a jurisprudência do TEDH, as condutas que preenchem obje-
tivamente o Artigo 240.º do CP integrarão o conceito de discurso de ódio”.
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de expressão. Porém, muitas das vezes estes delitos de opinião consistem em 
ideias, dogmas ou posições que incitam ou despertam intenções de discriminação 
racial, religiosa, sexual ou outra (como poderá ser o caso da discriminação so-
cial), que na maior parte das vezes é dirigida a minorias com o intuito de desqua-
lificar o grupo ou alguma(s) pessoa(s) pertencente(s) a esse grupo, na tentativa 
de lhes restringir os seus direitos463. Este discurso ataca determinados grupos de 
pessoas, independentemente do seu estatuto social e/ou económico, pelo simples 
facto de serem cidadãos com determinadas características comuns ou possuírem 
certas qualidades e características físicas ou morais, bem como por perfilharem 
determinadas crenças.

Esta forma de encarar a diferença – e de a repugnar veemente – pode chegar 
ao ponto de se construir uma argumentação, por mais néscia que seja, de forma a 
sustentar toda uma fábula que em determinados casos chega ao extremo de se ne-
gar a existência do Holocausto, prática esta que em determinados casos é punida 
criminalmente (infra p. 203).

Por outro lado, não podemos esquecer que um discurso que incentiva e pre-
tende generalizar o ódio por determinados grupos ou pessoas pode instruir este 
ódio naqueles que num primeiro momento não partilhavam dessas ideias464. A 
partilha de tais ideias e a sua propagação, quer ocorra de forma implícita ou 
explicita, acarreta sempre a consequência de ferir a dignidade das vítimas dessa 
discriminação, bem como gerar um sentimento de insegurança – e por vezes de 
revolta – nesse grupo minoritário.

A partir de toda esta construção, como pode o Estado garantir a liberdade de 
expressão e ao mesmo tempo proteger todo e qualquer cidadão das mais grossei-
ras formas de discriminação? A resposta a esta questão pode seguir diversas vias 
com soluções bastante diferentes.

Por um lado, a liberdade de expressão terá sempre que ser salvaguardada. 
Por outro, não pode existir tolerância para atos e práticas indignas para qualquer 
cidadão. Não existem ideias ou opiniões infalíveis, podendo, por vezes, subsistir 
alguns aspetos verdadeiros em qualquer afirmação, por mais bárbara e  violenta 

463 Assim o entende MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 685, 
posição com a qual concordamos em absoluto.

464 “Verifica-se que há sistemas jurídicos que criminalizam o Discurso do ódio, como o alemão, sob o argu-
mento de que apesar dele não representar necessariamente o cometimento de uma ação ilegal, de uma ação 
racista ou xenófoba, pode ensejar uma preparação ou predisposição a que ela venha a se consumar.” – ME-
YER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 686.
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que seja. No entanto, não podemos deixar que a indignidade resulte de tais cir-
cunstâncias. É preciso delimitar até onde é possível fazer uso das faculdades con-
feridas pelo princípio da liberdade de expressão sem ferir os direitos de outros 
cidadãos iguais, a quem discrimina, em direitos e dignidade.

Por outro lado, é um imperativo de qualquer Estado de direito democrático 
zelar pela diversidade cultural. Não pode o indivíduo mudar os seus hábitos e a 
sua forma de viver para se afastar da discriminação. Não é este o caminho que 
terá de ser percorrido. A pertença a qualquer sector da sociedade terá sempre de 
ser salvaguardada, o que por outras palavras significa que qualquer cidadão nun-
ca deverá renunciar – quando tal é possível, porque em casos como a pertença 
a uma etnia ou a cor da pele é completamente impossível – às suas opções reli-
giosas, políticas, sexuais ou outras só porque a sua opinião ou opção não é aceite 
por parte de alguns indivíduos. A identidade e personalidade de cada cidadão, 
com consagração constitucional, dependem do respeito por essas casualidades da 
vida, as quais variam de cidadão para cidadão.

Ainda dentro de todas as considerações a ter em conta, surge outra bastante 
preocupante. É necessário saber até que ponto uma proibição da discriminação e 
da expressão de pensamentos e ideias que desencadeiam o ódio e a discriminação 
não poderá gerar ainda mais ódio e discriminação.

Determinados grupos e pessoas foram sucessivamente discriminados ao lon-
go dos tempos e a alteração de tal situação poderá ser propícia a gerar ainda mais 
ódio465, pelo que se verifica que a matéria em causa é bastante melindrosa. 

Tentaremos encontrar a melhor resposta para as questões e problemas apre-
sentados, sempre com o propósito de encontrar a melhor solução para dirimir 
todo e qualquer conflito discriminatório. O Direito tem como primordial tarefa 
dar fluidez à vida e, neste propósito, iremos procurar a solução mais adequada 
para o conflito existente.

5.3.1. O sistema americano de combate à discriminação

Como anteriormente referimos (supra p. 174) não existe apenas uma úni-
ca fórmula para fazer face às situações discriminatórias, dividindo-se a doutrina 

465 Como refere SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG, para determinados autores “ao se proibir o Discur-
so do ódio, combate-se o Discurso que representa o intolerante, com uma atitude intolerante, o que só pode 
gerar mais intolerância” – MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, 
p. 687.
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entre aqueles que dão primazia à liberdade (sistema americano) enquanto outros 
asseguram a liberdade de expressão mas com a introdução de mais condicionan-
tes (sistema europeu).

No sistema americano a liberdade individual assume uma especial impor-
tância, “apenas regulando, em determinadas situações, as expressões de ódio 
desde que denigram o valor da dignidade humana de quem são as suas vítimas 
e dos grupos a que pertencem”466. Esta doutrina defende que expressões ou atos, 
mesmo que possam gerar discriminação ou incendiar o discurso do ódio, não 
passam de ideias, as quais não são aptas a desencadear concretas ações467. Como 
nos indica SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG:

“a Suprema Corte Americana tem entendido em suas decisões que a 
liberdade de expressão atinge a garantia do próprio conteúdo da ex-
pressão e exige uma relação entre esta e uma possível ação ilegal imi-
nente e potencial para que possa restringi-la. Exige-se que o emprego 
da expressão seja capaz de produzir uma ação eminentemente ilegal. 
Faz-se uma distinção entre a expressão utilizada e a ação que dela 
possa resultar. Não há punição para a manifestação de uma ideia ou 
ideologia em abstracto, apenas quando ela pode representar uma ação 
concreta. É o emprego do critério do “clear and present danger”, como 
forma de combater o referido Discurso”468.

466 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 688.
467 “Na jurisprudência dominante americana, a liberdade de expressão, nela incluindo o direito de expressar 

mensagens de ódio, é um direito prioritário que normalmente prevalece sobre interesses contrapostos de 
dignidade, honra, civilidade e igualdade. Nos Estados Unidos, o discurso do ódio é visto integralmente 
como uma forma de discurso, e não de conduta, apesar do fato de que tal discurso possa ser verdadeiramen-
te doloroso para outros.” – BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio? Algumas 
Observações sobre o Direito Alemão e o Americano”, trad. Maria Angela Jardim de Santa Cruz Oliveira, 
p. 118, disponível no sitio da internet http://pt.scribd.com/doc/128176284/Winfried-Brugger-Proibicao-ou
-Protecao-do-Discurso-do-Odio, acessos 12 fev 2014.

468 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, p. 688.
 A título de exemplo poderemos referir o processo Gertz v. Robert Welch, no qual a Suprema Corte refere 

expressamente que “não há valor constitucional em declarações falsas de fato” – cfr. BRUGGER, Winfried, 
“Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 131.

 Também na jurisprudência constitucional dos EUA, no caso Beauharnais v. Illinois, se decidiu no sentido 
de “ser admissível a proscrição de injúrias dirigidas a grupos, raciais ou religiosos, embora se tenha ainda 
colocado o acento tónico no problema da perturbação da ordem pública.” – MACHADO, Jónatas, E. M., 
Liberdade de Expressão…, p. 841, nota de rodapé n.º 2009.

 Sobre outras decisões da Suprema Corte vide SOUZA, Victor Oliveira, “O direito à igualdade e à não-dis-
criminação…, in loc. cit.
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Esta posição leva-nos a concluir que de acordo com este sistema, mesmo 
quando estão em causa a ofensa e o enxovalho da honra e dignidade de certos se-
res humanos, a liberdade de expressão continuará a prevalecer469. A sua limitação 
é que revelaria ser uma grave violação de um direito daquele que discrimina470 
471. E isto assim acontece porque para os defensores deste sistema, “é uma parte 
essencial da democracia que grupos importantes, até mesmo maiorias, devem 
estender a tolerância a grupos dissidentes, ainda que pequenos, e mesmo que 
seus sentimentos tenham sido ofendidos. Numa democracia, é necessário que as 
pessoas devam aprender a suportar a ofensa a seus sentimentos”472 473.

469 Nos ordenamentos como o “norte-americano ou o australiano […], a liberdade de expressão desempenha 
no edifício constitucional o papel que nas Constituições portuguesa, alemã ou brasileira está de algum 
modo reservado à dignidade da pessoa humana.” – ALEXANDRINO, José de Melo, Anotação ao Artigo 
37.º da CRP, Constituição Portuguesa…, p. 848.

470 Para os seguidores deste sistema, como é o caso do Reino Unido, a tutela penal apenas se dá pela via da 
violação dos tipos de ilícito gerais (v.g. homicídio, ofensas à integridade física, entre outros), onde não 
revela para o caso a hipotética existência de específicas motivações como é o caso da discriminação racial, 
religiosa ou sexual. – Vide DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in 
loc. cit., p. 951.

471 “O entendimento firmado pela jurisprudência norte americana é o de que as restrições ao discurso do ódio 
envolvem limitações ao discurso político, o que representaria uma afronta à proteção constitucional garan-
tida pela Primeira Emenda. Tal entendimento parte da ideia de que o Estado deve ser neutro em relação às 
ideias presentes na sociedade, cabendo a ele conferir às ideias mais abjectas, como as racistas e segregacio-
nistas, a mesma protecção que dedica às manifestações de defesa dos direitos humanos.” – SOUZA, Victor 
Oliveira, “O direito à igualdade e à não-discriminação…, in loc. cit.

 FABRÍCIO PAULA, sobre a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América refere que 
esta “reconheceu a liberdade de expressão como um direito que serve mais à sociedade que ao seu inter-
locutor, pois garante aos indivíduos e ao interesse público a difusão e a troca de informações e ideias. 
Ademais, essa disposição constitucional resguarda a livre troca de ideias entre os indivíduos. Marketplace 
of ideas – como um princípio que permite o debate aberto na sociedade e impede a atuação arbitrária do go-
verno no controle das discussões públicas e da imprensa.” – PAULA, Fabrício Lopes, “Panorama Histórico 
do Exercício…” in loc. cit., p. 42 e 43.

472 BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 118.
473 Apesar desta ampla liberdade, não deixa de ser curioso o facto do ranking dos países com maior número de 

população prisional ser encabeçado pelos EUA.
 Ainda para mais, “existem claros padrões de selectividade social que levam a que os arguidos com menos 

escolaridade, mais pobres ou desempregados sejam alvos de sanções mais pesadas, a par de padrões de 
discriminação racial ainda mais evidentes; na Geórgia, os acusados de matar um branco tem 4 vezes mais 
hipoteses de serem condenados à morte do que os acusados de matar um negro […]. Nos crimes sexuais, 
inúmeros estudos demonstram que a gravidade das penas depende de forma clara das características e do 
estilo de vida da vítima – idade, cor, profissão, nível de escolaridade, reputação, adopção de «comporta-
mentos de risco».” – ARAÚJO, António de, “O populismo Penal: Algumas Notas”, Liber Amicorum de 
José de Sousa e Brito, em comemoração do 70.º Aniversário – Estudos de Direito e Filosofia, org. Augusto 
Silva Dias [et al.] Almedina, 2009, p. 764.

 Apesar de se poder achar que este modelo é extremamente tolerante e benéfico, a opção por deixar de parte 
a intervenção do direito penal junto de casos de discriminação, atuando só em último caso, origina uma 
maior liberalização na possibilidade de se poder, ou não, discriminar, com prejuízo para todo aquele que se 
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Assim se compreende que de acordo com os defensores do sistema america-
no, a liberdade de expressão apenas será limitada ou colocada em causa quando 
da discriminação resulte o aparecimento de um perigo claro e iminente474 475. 
Apenas quando se cria uma concreta ação de perigo para o discriminado é que a 
liberdade de expressão será limitada.

Em suma, de acordo com o sistema americano, a liberdade de expressão só é 
limitada tardiamente e nos casos onde exista perigo eminente da prática de atos 
ilícitos. Em tudo o resto, não existe qualquer limitação, independentemente do 
destinatário e da mensagem emitida. Esta opção deriva do facto de ser atribuída 
grande relevância aos danos físicos e aos danos patrimoniais em desfavor dos 
danos morais476.

5.3.2. O sistema europeu de combate à discriminação

Apesar do entendimento apontado, relativo ao sistema americano, existe en-
tendimento diverso sobre esta matéria. No sistema europeu existe, igualmente, 
em praticamente todas as constituições, a proteção da liberdade de expressão. 
Só que ao contrário do sistema americano, no sistema europeu esta proteção é 
feita sem a verificação de uma neutralidade por parte do Estado perante certas 

vê na posição de discriminado.
474 Por outras palavras, “a necessidade de o Estado ficar na expectativa até que uma ameaça se convertesse em 

directa e iminente, pois só nessa altura o Estado poderia intervir restritivamente nas liberdades para acaute-
lar os bens ameaçados.” – NOVAIS, Jorge Reis, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente 
autorizadas pela Constituição, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2012, p. 646.

475 Este método “foi introduzido na jurisprudência dos EUA no caso Schenck v. United States. Neste, o juiz 
Oliver Wendell Holmes explicou que em cada situação se deverá de se ter em conta a natureza das palavras 
e as circunstâncias em que foram usadas, de modo a que estas venham a concretizar os males substanciais 
que o Congresso tem o direito de prevenir. Este teste, com o evoluir da jurisprudência, foi redefinido no caso 
Brandenburg v. Ohio. O Tribunal considerou, com o objectivo de garantir uma maior proteção do direito à 
liberdade de expressão, e torna-lo mais definido, rigoroso e objectivo, o teste de perigo presente e manifesto 
requer que o direito à liberdade de expressão apenas possa ser restrito quando provado que (1) o incitamento 
por parte do agente foi intencional e, (2) o discurso usado naquele contexto era provável a produzir uma ação 
ilícita e iminente.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p.11.

 Como afirma BÉATRICE MÉTRAUX, A Suprema Corte Americana desenvolveu “uma concepção mui-
to alargada da liberdade de expressão [baseada na 1.ª alteração da Constituição Americana]: ela apenas 
censura o hate speech se existem ameaças iminentes e directas contra uma determinada pessoa. Uma tal 
consagração da liberdade de expressão isola os Estados Unidos relativamente ao resto do mundo. Desde 
logo é fácil compreender porque razão números sites racistas e revisionistas estão alojados nos EUA, pois 
os operadores desses sites, muitas vezes estrangeiros, invocam a 1.ª alteração, citada nas páginas de entrada 
dos sites polémicos.” – MÉTRAUX, Béatrice, “Racismo na Internet…” in loc cit., p. 109.

476 Cfr. “Freedom speech” in loc. cit.
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e determinadas manifestações da vontade que poderão ser entendidas como ma-
nifestações que se situam fora do âmbito de proteção conferido pelo direito da 
liberdade de expressão477. Exemplo disto é a criminalização – tal como acontece 
em Portugal – da negação ou banalização do Holocausto, como ocorre em países 
como a Alemanha, França, Espanha, Holanda, Polónia e Suíça478.

Para os países que adotam esta doutrina, as condutas discriminatórias – quer 
se trate de cariz racial, antissemitismo, atos xenófobos, práticas anti homosse-
xuais, marginalização de crenças e religiões, entre outras – e a difusão de ideias 
discriminatórias, que têm por objetivo despertar um ódio generalizado, não são 
aceites, havendo lugar à intervenção do direito penal, tal como acontece em Por-
tugal. A liberdade de expressão não protege tais práticas ou expressões do pen-
samento479.

E tal assim é porque de acordo com esta doutrina “é o conteúdo do discurso 
do ódio [que] elimina, ou pelo menos minimiza, [o] seu carácter comunicativo e, 
por essa razão, a expressão de mensagens [discriminatórias] […] é apropriada-
mente vista mais como uma conduta do que como um discurso, não sendo aplicá-
veis, portanto, os argumentos baseados na liberdade de expressão”480.

Juntamente com esta razão, no sistema europeu, até por motivos históricos a 
liberdade de expressão é limitada quando estão em causa o incitamento à discri-
minação e ao preconceito. No fundo, factos históricos como a Segunda Guerra 
Mundial – principalmente no que se relaciona ao discurso que motivou e catapul-
tou uma nação para a tentativa de extermínio e minimização de povos diferentes 

477 “O direito internacional e a maioria dos ordenamentos jurídicos não-americanos atribuem maior proteção 
à dignidade, honra e igualdade dos destinatários do discurso do ódio.” – BRUGGER, Winfried, “Proibição 
ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 118.

478 Cfr. MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…, in loc. cit., p. 688.
479 Isto não significa que não exista uma grande preocupação por parte dos Estados europeus em respeitar 

e proteger a liberdade de expressão. A já referida Acção Comum de 15 de Julho de 1996 (96/443/JAI) 
(supra p. 91) na qual existe o compromisso entre os Estados-membros de se tomar medidas no sentido 
de tipificar comportamos enquanto infracções penais por se entender que determinados comportamentos 
discriminatórios não podem deixar de ser censurados pelo direito penal. No entanto tal compromisso não 
se encontra embutido numa qualquer lógica de irresponsabilidade, no que se relaciona com a liberdade de 
expressão, uma vez que é feita expressa menção a tal princípio, onde se refere que a liberdade de expressão 
implica deveres e responsabilidades, incluindo o de respeitar os direitos dos outros. Assim se verifica que 
os Estados europeus têm um profundo respeito pela liberdade de expressão, a qual não é negligenciada. 
Bem pelo contrário, a liberdade de expressão é sempre tida em consideração, apenas cedendo, ao contrário 
do que acontece nos países que seguem a doutrina americana, perante determinadas circunstâncias como é 
o caso da discriminação racial, religiosa ou sexual.

480 BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 118
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do seu – são motivos mais que suficientes para que no sistema europeu se limite 
a liberdade de expressão face à dignidade, personalidade e honra de todo o ser 
humano, devido aos grandes e gravíssimos factos ocorridos num passado não 
muito distante. 

Assim, na Europa exige-se um maior nível de educação e civilização, com-
parativamente com os Estados Unidos, o que leva os europeus a nivelar e limitar 
a liberdade de expressão de forma distinta daqueles que seguem a doutrina do 
sistema americano481. Não basta exteriorizar o pensamento, qualquer que ele seja. 
É necessário que a vontade manifestada seja adequada a não infligir sofrimento, 
mau estar ou desencadear processos de estigmatização de certos grupos ou de 
pessoas pertencentes a esses grupos482. A mútua convivência de todos os seres 
humanos deverá ser feita com o pleno respeito entre todos.

5.3.3. O entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

Ao nível da jurisprudência do TEDH483, no respeitante ao confronto entre 
liberdade de expressão e discriminação, existe um amplo consenso relativo à pro-

481 Cfr. BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 127. Este Autor 
elenca ainda um conjunto de justificações que permitem perceber o porquê do grande contraste existente 
entre os dois referidos sistemas baseando o seu estudo comparativo entre os Estados Unidos e a Alemanha, 
que pela sua importância passamos a citar: “Qual a explicação para [as] diferenças substanciais entre os 
Estados Unidos e a Alemanha em conceder ou negar status prevalecente ao discurso do ódio? Primeiro, na 
tradição americana, há mais confiança de que, em uma disputa entre boas e más opiniões, as boas prevale-
cerão. Segundo, o discurso ofensivo ou o discurso do ódio nos Estados Unidos teve, ocasionalmente, con-
sequências libertadoras como, por exemplo, durante a era da luta pelos direitos civis e dos protestos contra a 
guerra do Vietnã; porém, a Alemanha e a Europa vêem o discurso do ódio exclusivamente ou primariamen-
te como uma ferramenta de supressão ou aniquilação. Terceiro, diversamente dos alemães, os americanos 
não confiam no governo para selecionar as “boas” opiniões das “más” – uma consequência dessa postura é 
que a discriminação feita por atores governamentais com base em pontos de vista, mesmo se direcionada ao 
“discurso do mal”, é vista com suspeita e pode até ser caracterizada como “pecado capital”. Quarto, afora 
a deferência à liberdade de expressão, o judiciário americano esforça-se para ver além do elemento “ódio” 
no discurso suspeito, a fim de encontrar algum componente relacionado com o interesse público, mesmo se 
essa interpretação seja um tanto extensiva; não há tal tendência abrangente na Alemanha.” – BRUGGER, 
Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 129 e 130.

482 Compartilhamos aqui a opinião de VICTOR OLIVEIRA SOUZA, com a qual concordamos: “o preço a ser 
pago pelas vítimas dessas manifestações de ódio torna tal proposição injusta. As minorias estigmatizadas 
são obrigadas a conviver com problemas que vão muito além do simples desconforto com ideias despre-
zíveis, pois o efeito desses discursos reflete-se de maneira drástica na forma que vivem e na dinâmica de 
convivência com os demais grupos sociais.” – SOUZA, Victor Oliveira, “O direito à igualdade e à não-
discriminação…, in loc. cit.

483 Sobre a operacionalidade e competências de decisão do TEDH, vide MIRANDA, Jorge, Curso de Direito 
Internacional Público, p. 314 e 315.
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teção da liberdade de expressão484 485. Este Tribunal, no respeito pelo disposto no 
n.º 1 do artigo 10.º da CEDH, sempre que existe um confronto entre liberdade de 
expressão e discriminação tem em linha de conta o disposto no n.º 2 do referido 
artigo, “exigindo que a ingerência esteja prevista na lei, que vise a prossecução 
de fins legítimos e que seja necessária numa sociedade democrática”486.

Conjuntamente com a restrição à liberdade de expressão, por razões legíti-
mas, previstas no artigo 10.º n.º 2 da CEDH, também é possível excluir a proteção 
conferida à liberdade de expressão, nos termos do artigo 17.º da CEDH por in-
termédio do instituto jurídico do abuso de direito, sendo que este normativo “não 
pode ser aplicado de forma independente, pelo que estará sempre dependente da 
aplicação abusiva de outra norma da Convenção”487.

Todavia, a proteção conferida à liberdade de expressão não significa que este 
Tribunal, em determinados casos, não indique e afirme que certos atos discri-
minatórios não se encontram protegidos pela alçada da liberdade de expressão, 
motivo pelo qual iremos referir alguns acórdãos onde tal posição se encontra 
reforçada.

Desde logo, no acórdão Handyside v. Reino Unido488 489, de 7 de Dezembro de 

484 Vide LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 899 e ss. Nestas 
páginas o Autor analisa alguns acórdãos onde a liberdade de expressão foi colocada em causa em decisões 
nacionais, por via da violação do artigo 10.º da CEDH.

485 “A liberdade de expressão, segundo a jurisprudência do TEDH “constitui um dos fundamentos essenciais 
de uma sociedade democrática, o que vale mesmo para as ideias que ferem, chocam ou inquietam; e qual-
quer restrição a essa liberdade só é admissível se for proporcionada ao objectivo legítimo protegido”.” 
– Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro SANTOS 
CABRAL, disponível no local citado.

486 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 898.
487 MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 15.
488 Todos os acórdãos do TEDH que serão referidos encontram-se disponíveis no sítio da internet http://hudoc.

echr.coe.int/, acessos em 20 abr. 2014.
489 Neste acórdão o TEDH “explicou que o Artigo 10.º n.º 2 da CEDH deixa aos Estados-contraentes, nomea-

damente aos seus órgãos legitimadores e judiciais uma margem de apreciação. Os Estados-contraentes 
deverão então sempre proceder a uma análise inicial, avaliando se a interferência no direito à liberdade 
de expressão vai de encontro a uma “necessidade social premente” e proporcional a esta. Contudo, este 
relembra que embora caiba aos Estados-contraentes a tarefa de assegurar os direitos, liberdades e garantias 
da Convenção, pois como estes estão em contato direto permanente e contínuo, com todos os seus órgãos e 
instituições, estão em melhor posição do que o julgador internacional para identificar os factos que preen-
chem os requisitos de “necessidade”, “restrição” e “proporcionalidade” que justifiquem a violação. Cabe 
apenas ao TEDH proferir a decisão final no que toca a conformidade da interferência com a realização do 
direito à liberdade de expressão. Portanto o Tribunal reconhece que os seus Estados-contraentes poderão, 
no que toca à regulação de certas formas de expressão, possuir legislação divergente, mas o TEDH deixa 
para si a função de garantir que o âmbito de proteção conferido ao direito à liberdade de expressão perma-
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1976 é referido, por parte deste Tribunal, que a liberdade de expressão tem um pa-
pel decisivo e fundamental no seio das sociedades democráticas, sendo esta liber-
dade uma das “condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento pes-
soal de cada indivíduo”. Esta postura do TEDH demonstra bem a conceção gerada 
em volta da necessidade de proteger o exercício da liberdade de expressão, o qual 
abarcará não só as “ideias ou informações acolhidas com favor ou consideradas 
inofensivas ou indiferentes, mas também aquelas que ferem, chocam ou inquietam 
o Estado ou uma fracção da população”490. Com tal conceção acaba por se prote-
ger o discurso político. Este Tribunal opta, assim, por criar uma conceptualização 
das situações de discriminação levadas a cabo pelo discurso do ódio, preferindo 
seguir a via de se aferir pela violação da liberdade de expressão casuisticamente491.

Tal opção não invalida que o TEDH funde a sua compreensão sobre a abran-
gência do discurso do ódio numa definição. Como é visível, entre outros acór-
dãos, pela decisão Gunduz v. Turquia, de 4 de Dezembro de 2003, o TEDH segue 
a definição constante na Recomendação n.º R (97)492, de 30 de Outubro de 1997, 
aprovada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa onde se considera 
que o discurso do ódio assume “todas as formas de expressão que propaguem, 
incitem, promovam ou justifiquem o ódio racial, a xenofobia, o anti-semitismo ou 
outras formas de ódio fundadas em intolerância, compreendendo ainda a intole-
rância493 que se exprime sobre a forma de nacionalismo agressivo e de etnocen-
trismo, de discriminação e de hostilidade”.

neça homogéneo.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 23.
490 Neste ponto acrescenta ANDRÉ LAMAS LEITE que “o relevante é que essa ingerência corresponda a 

uma «necessidade social imperiosa», que seja proporcional ao fim legítimo perseguido e que os motivos 
fornecidos pelas autoridades nacionais para justificarem essa ingerência sejam pertinentes e suficientes 
(ac. Sunday Times c. Reino Unido, de 26/4/1979), ponto em que essas mesmas autoridades gozam de uma 
«certa margem de apreciação». ” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”. In 
loc. cit., p. 898.

491 Cfr. Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, Juiz Pre-
sidente JOÃO FELGAR, Crime de Discriminação Racial e Direito, Liberdades e Garantias in Justiça e 
Sociedade, Coord. Rui Rangel e José Eduardo Sapeiro, Almedina, 2009, p. 313 e 314.

492 “Embora a Recomendação não seja vinculativa, esta terá sempre o efeito útil de servir como base da in-
terpretação e análise, em concreto, se determinada forma de expressão integra o conceito de discurso do 
ódio.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 7.

 Esta Recomendação “solicita aos Estados que actuem contra todas as formas de expressão que propagam, 
incitam ou promovem o ódio racial, a xenofobia, o anti-semitismo ou outras formas de ódio baseadas na 
intolorância.” –Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, Relator Juiz Conselheiro 
SANTOS CABRAL, disponível no local citado.

493 Como afirma JANUSZ SYMONIDES, “a discriminação e a intolerância andam de mãos dadas.” – SY-
MONIDES, Janusz, “Novas Dimensões, Obstáculos e Desafios para os Direitos Humanos: observações 
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Apesar da valorização e da proteção do discurso político, sempre que esse 
mesmo discurso colida frontalmente com a dignidade da pessoa humana e não 
respeite determinadas camadas da população, o mesmo será inviabilizado por não 
se compreender dentro dos limites da liberdade de expressão. 

Esta posição é visível no Ac. Feret v. Bélgica, de  16 de Julho de 2009 onde se 
refere que é proibida a distribuição de material de propaganda política por parte 
de um partido nacionalista, uma vez que tais objetos a distribuir continham apelos 
à discriminação e à xenofobia. 

Também no Ac. Lehideux et Isorni v. França, de 23 de Setembro de 1998, 
existe uma expressa referência sobre a negação da possibilidade de se justificar 
uma política pró-nazi ao abrigo da liberdade de expressão494. 

Pelo Ac. Vejdeland e outros v. Suécia de  09 de Fevereiro de 2012, o TEDH 
julga um caso de distribuição de panfletos numa escola com o propósito de se 
afirmar que naquele país o ensino favorece a homossexualidade. Considera tam-
bém este Tribunal, no mesmo acórdão, que tal ato constitui um crime de “agi-
tação contra um grupo nacional ou étnico” e que a “discriminação baseada na 
orientação sexual é tão grave quanto a discriminação baseada na raça, origem 
ou cor”.

Pelo Ac. Jersild v. Dinamarca, de 23 de Setembro de 1994, é considerada 
como uma afirmação discriminatória, a qual caí fora do âmbito da liberdade de 
expressão, quando se afirma: “os pretos não são seres humanos […] se vires 
um gorila numa fotografia e depois olhares para um preto, é a mesma estrutura 
física. Um preto não é um ser humano, é um animal parecido a todos os outros 
trabalhadores estrangeiros, turcos, jugoslavos e companhia”.

iniciais” in Direitos Humanos – Novas dimensões, Org. Janusz Symonides, Trad. Lúcia Tunes, Edições 
UNESCO Brasil, 2003, p. 39.

494 “No caso Lediheux and Isorni v. France, o TEDH introduziu a aplicação direta e independente do Artigo 
17.º da CEDH, permitindo subtrair do âmbito de proteção do Artigo 10.º da mesma Convenção, certos atos 
de expressão como a tentativa de negar ou reformular as atrocidades do Holocausto. O Tribunal explicou 
que para a aplicação do Artigo 17.º, o objectivo dos atos ofensivos terá de ser a disseminação da violência 
ou ódio, de recorrer a métodos ilícitos e antidemocráticos, encorajar o uso de violência, enfraquecer o sis-
tema democrata e pluralista político de uma Nação, ou prosseguir objectivos racistas ou que provavelmente 
destruirão os direitos ou liberdades de outras pessoas. Deste modo, o Artigo 17.º exclui certas formas de 
expressão da proteção do Artigo 10.º por porem em causa ou valores subjacentes à Convenção consideran-
do que não são dignos de proteção. O Artigo 17.º exclui da proteção do Artigo 10.º casos que envolvam a 
negação dos factos ocorridos no Holocausto de tal modo que resulte na discriminação do povo judeu.” – 
MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 16.
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Por outro lado, a discriminação pode surgir de variadas formas. Assim, pelo 
Ac. Norwood v. Reino Unido, de 16 de Novembro de 2004, a discriminação pre-
sente nesta decisão deriva de um cartaz onde estavam presentes as Twin Towers 
a arder juntamente com a expressão “Fora Islão – Protejamos o povo britânico”.

Poderemos ainda referir o Ac. Garaudy v. França, de 24 de Junho de 2003, 
onde se entende que não é admissível nem se encontra abrangido pela CEDH a 
possibilidade de divulgação de textos e conteúdos onde esteja em causa a ne-
gação ou revisão de factos históricos, como é o caso do Holocausto, uma vez 
que tal faculdade colocaria em causa “valores que fundamentam a luta contra o 
racismo e o anti-semitismo e são de natureza a perturbar gravemente a ordem 
pública”. Importante para este Tribunal é saber se a conduta concreta tem uma 
carga valorativa de incitamento à discriminação ou se encontra abrangida pelo 
chamado discurso do ódio, uma vez que estes casos não se encontram protegidos 
pela liberdade de expressão.

Perante este cenário, apesar de existir por parte do TEDH a preocupação em 
permitir uma ampla abrangência da liberdade de expressão, é possível afirmar 
que existe uma tendência para não se admitir um discurso ou uma manifestação 
de ideias ou convicções quando de tais atos resulte a violação de outros direitos, 
liberdades ou interesses tutelados pela CEDH, existindo a necessidade de se ave-
riguar, caso a caso, se essa violação efetivamente se manifesta. Sempre que existe 
uma incitação ao ódio ou sempre que se está perante uma forma de discurso do 
ódio o TEDH entende que a liberdade de expressão não pode operar.

Deste modo, o TEDH assume, perante a legitimação e a proteção conferida 
à liberdade de expressão, uma postura distinta dos Tribunais dos EUA. O modo 
de entendimento da liberdade de expressão não encontra a sua divisão apenas 
no plano doutrinário. Também ao nível da jurisprudência se verifica esta diver-
gência, assumindo o TEDH o entendimento de que um discurso intolerante, um 
ato discriminatório demasiado ofensivo ou violador de direitos e da dignidade 
da pessoa humana – e, principalmente, quando praticado com o propósito de 
desencadear processos discriminatórios ou quando inserido no chamado discurso 
do ódio –, o qual poderá assumir as mais diversas formas – como por exemplo 
um escrito ou um livro onde se encontra expressa uma ideologia ou uma posição 
discriminatória, como é o caso da negação do Holocausto –, deverá ser entendido 
como uma prática que não se encontra protegida pela liberdade de expressão. 

O discurso do ódio e a discriminação capaz de incitar ao ódio estão, assim, 
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vedadas da liberdade de expressão, cabendo aos Estados europeus definir, regular 
e tipificar comportamentos relacionados com a discriminação. Por sua vez, as 
instâncias superiores dos Tribunais norte-americanos seguem o entendimento de 
que essas mesmas práticas não devem ser consideradas como discriminatórias 
ou incentivadoras à discriminação, uma vez que do concreto ato não é passível 
que resulte subsequentes e concretas ações discriminatórias495. Só nos casos onde 
existe ou previsivelmente se vai desencadear uma acção discriminatória, fora das 
palavras ou para além dos atos inicialmente praticados, é que o Tribunal atua.

São estas posições opostas que podem levar o legislador ordinário, no res-
peito pelos ditames constitucionais, a enveredar por uma ou outra das soluções 
 apresentadas. Importa, portanto, distinguir de todas as outras qual a opção assu-
mida pelo legislador ordinário português.

5.4. O alcance da liberdade de expressão nos casos de discriminação – o prin-
cípio da proporcionalidade como fórmula de delimitação

Em qualquer Estado democrático existe, por parte do próprio Estado e da 
sociedade, a preocupação de combater a discriminação. Não existem dúvidas 
quanto a este determinante “dever”. As sociedades desenvolvidas e democráticas 
pretendem prosperar e evoluir sem a existência de uma escolta discriminatória 
em seu redor. No entanto, a forma como se combate a discriminação e o alcan-
ce dessa constante luta contra o preconceito e seus derivados varia conforme o 
ordenamento jurídico em causa, como se pode constatar pela existência de dois 
grandes sistemas que se traduzem em soluções bastante distintas para o mesmo 
problema.

Perante esta realidade torna-se necessário definir o modo como a tutela da 
discriminação, ao nível do direito penal, é desenvolvida pelo nosso ordenamen-
to jurídico. Como nos indica WINFRIED BRUGGER, “de modo geral, nem o 
direito constitucional moderno nem o direito internacional permite ou proíbe o 
discurso do ódio de maneira consistente”496. Assim, importa aferir qual o método 
assumido pelo nosso legislador ordinário. 

Torna-se necessário descobrir qual dos dois modelos é o adotado por Portugal 

495 Cfr. MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 691.
496 BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 118. 
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ou, pelo contrário, se a opção passa por uma escolha combinada dos dois mode-
los, excluindo-os na sua forma originária. Isto, porque é de extrema importância 
saber qual a plena abrangência da liberdade de expressão, nos casos de discri-
minação, para que se evite casos paradigmáticos onde o princípio da segurança 
jurídica possa vir a ser colocado em causa, ou fique comprometido. Por outro 
lado, também se torna necessário salvaguardar o núcleo essencial497 dos direitos 
fundamentais que se encontram em permanente conflito na problemática da dis-
criminação.

Para avistar qual a solução adotada e as suas fundamentações, de ordem cons-
titucional, iremos empregar o princípio da proporcionalidade498 499 no confronto 
entre os direitos fundamentais que se encontram em rota de colisão com o pro-
pósito de aferir, com maiores certezas, qual a opção assumida pelo legislador 
português500. Em suma, pretende-se construir um quadro argumentativo e legal 

497 Sobre uma visão sumária do conteúdo ou núcleo essencial dos direitos fundamentais vide KAUFMANN, 
Arthur, Filosofia do Direito, p. 270 e ss.

498 Seguimos de perto os ensinamentos de JÓNATAS MACHADO, pelo que passamos a mencionar a sua 
importante posição nesta matéria: “O âmbito de protecção dos direitos, liberdades e garantias deve ser inter-
pretado por referência a uma finalidade ou a um objecto como contendo, respectivamente, do ponto de vista 
dos destinatários ou dos titulares dos direitos, um conjunto de obrigações e possibilidades de optimização, 
de acordo com as possibilidades fácticas e normativas concretamente existentes. Ou seja, os direitos, liber-
dades e garantias são normas susceptíveis e carecidas de optimização. Eles podem e devem ser optimizados 
dentro do quadro de possibilidades fácticas e normativas concretamente existentes, mediante a criação e 
a aplicação de normas jurídicas, nos planos constitucional e infra-constitucional, incluindo as normas de 
restrição. Entendidos como princípios, os direitos, liberdades e garantias consagram posições jurídicas 
prima facie, cujo processo de ponderação cristalizará em posições definitivas, que consubstanciam o âm-
bito de garantia dos direitos em causa. Neste contexto, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo 
surge como um verdadeiro metaprincípio de optimização dos múltiplos princípios que integram a ordem 
jurídica. Este entendimento parece constituir a melhor via para a justa acomodação dos diferentes direitos 
e interesses em conflito no domínio dos direitos, liberdades e garantias em geral […], observando-se que 
neste, como noutros domínios dos direitos fundamentais substantivos, as regras definitivas, susceptíveis de 
uma aplicação de termos de tudo ou nada, são especialmente escassas. Isto, apesar de existirem vantagens 
significativas, do ponto de vista da certeza, consistência e igualdade, na sedimentação, por via legislativa, 
de algumas regras definitivas destiladas a partir de um procedimento de ponderação” – MACHADO, Jóna-
tas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 377 e 378.

499 Sobre a possibilidade de restringir direitos fundamentais mediante a aplicação do princípio da proporciona-
lidade vide MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberdade de expressão…”, in loc. cit.

500 Como nos ensina JOSÉ CASALTA NABAIS, “o facto de todas as intervenções (legislativas) nos direitos, 
liberdades e garantias fazerem parte da reserva relativa da Assembleia da República, não quer dizer que 
relativamente a todas elas o legislador goze dos mesmos poderes. Com efeito, quando se trata de interven-
ções mais drásticas – as restricções aos direitos (que afectam o próprio conteúdo do direito) –, o legislador 
tem de respeitar as exigências do artigo 18.º, n.ºs 2 e 3 [da CRP], ou seja, que as mesmas estejam expressa-
mente previstas na Constituição, respeitem o princípio da proporcionalidade e deixem intocado o conteúdo 
essencial do respectivo preceito constitucional.” – NABAIS, José Casalta, Os Direitos Fundamentais na 
Constituição Portuguesa, in loc. cit., p. 14.
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onde a liberdade de expressão do pensamento e a expurgação da censura sejam 
garantidas ao mesmo tempo que se assegura a dignidade da pessoa humana para 
todos os cidadãos, o pluralismo e os valores democráticos e humanistas que são 
característicos da sociedade portuguesa. E este imperativo resulta da necessida-
de de se construir (ou manter) uma sociedade onde seja possível exercer uma 
cidadania na sua plenitude, com a possibilidade de que tal exercício seja feito de 
forma livre e consciente, onde a opinião pública de cada um não seja restringida 
e ao mesmo tempo não coloque em causa a integridade e dignidade dos restantes, 
ou de alguns, cidadãos501. 

Não existe democracia sem liberdade de expressão, tal como é verdade que 
não existe democracia quando a dignidade não é assegurada a todos os cidadãos, 
motivo pelo qual se deve encontrar o melhor ponto de equilíbrio nos casos de 
conflito. Este equilíbrio deverá ter sempre em consideração que “a liberdade de 
pensamento, a liberdade de opinião não conferem o direito de humilhar”502, e 
muito menos o direito de tratar o seu semelhante de um modo inferior por meio 
de práticas discriminatórias. Tais motivações dificilmente serão admitidas num 
sistema jurídico como o nosso. Importa, assim, analisar o método no qual se trace 
o melhor equilíbrio neste confronto de direitos fundamentais.

O princípio da proporcionalidade – ou princípio da proibição do excesso –, 
com consagração constitucional no n.º 2, do artigo 18.º, da CRP, impõe, nos ca-
sos de conflito entre direitos fundamentais, que haja uma redução proporcional 
ao nível do âmbito de alcance de cada direito em conflito. A colisão de direitos 
fundamentais obriga a que não se possa fazer uso de um desses direitos de forma 
absoluta, levando a que cada um prevaleça até onde seja admissível, evitando, 
assim, a verificação de violentas divergências, onde deverá operar uma metódica 
ponderação entre os direitos ou interesses com dignidade constitucional que es-
tejam em causa.

Perante todas as circunstâncias que originam a colisão de direitos dever-se-á 

501 Quando estão em causa o confronto de direitos fundamentais, como é o caso, a solução adotada terá de ser 
aquela que “leva mais longe a protecção dos direitos fundamentais, isto é, a que procede à sua concordância 
prática numa óptica de máxima efectividade. Assim, não é admissível, em face da Lei Fundamental, uma 
metódica de resolução de conflitos que venha acentuar unilateralmente um dos bens em presença em de-
trimento de todos os outros. Dessa forma seria comprometida a própria ideia de unidade da Constituição.” 
– CANOTILHO, J. J, Gomes e MACHADO, Jónatas, “Bens culturais, propriedade privada…”, in loc. cit., 
p. 12 e 13.

502 COMTE, Philippe, “Direitos do Homem e Direito Penal…”, in loc. cit., p. 306.



190

joel belchior da silva

atender a três critérios constantes no princípio da proporcionalidade: a conformi-
dade ou adequação dos meios (idoneidade); a necessidade dos meios empregados 
(exigibilidade ou indispensabilidade); e a proporcionalidade stricto sensu (razoa-
bilidade)503.

Em face destas premissas e considerando o quadro legal anti discriminação 
existente e interiormente embutido no ramo do direito penal, torna-se necessário 
aferir se a disposição legal é a adequada por ser a medida legislativa que concerta 
maior eficácia para os problemas discriminatórios existentes. É necessário acau-
telar se o meio em causa é aquele que com maior rapidez alcança as finalidades 
visadas, ao mesmo tempo que trás consigo a necessária segurança na obtenção 
desses resultados, sem que daí resulte a anulação da realização de outros aspetos 
segmentados do fim em causa. Ou seja, importa verificar a causalidade positiva 
que ocorre entre o meio empregue e o fim visado, onde se pretende alcançar um 
determinado desfecho, tendo em conta a realidade material e a realidade jurídica 
existentes.

Ao mesmo tempo não podemos negligenciar a evolução futura da realidade 
em causa. O legislador pretende regular uma determinada realidade, a qual não 
pode ser feita sem que se tenha em linha de consideração os prognósticos da sua 
evolução. Só com o acautelamento desta evolução é que se consegue realizar o 
fim visado.

Com base neste cenário somos levados a crer que os meios empregues são 
adequados. Perante as práticas discriminatórias mais gravosas, com cabimento no 
tipo de ilícito do artigo 240.º, a forma mais eficaz de as prevenir será através da 
ação e proteção conferida pelo direito penal. A proteção da sociedade, nesta ma-
téria, está dependente da funcionalidade do ramo do direito penal, o qual irá de-
sempenhar um papel relevante ao nível da prevenção e repressão do delito discri-
minatório, bem como no que se relaciona com a ressocialização do delinquente.

Por outro lado não podemos esquecer que a discriminação tende a aumentar, 
o que nos leva a considerar que a realidade futura poderá comportar ainda mais 

503 Sobre a vertente mais comum do princípio da proporcionalidade – a proibição do excesso – e os seus três 
subprincípios enunciados vide MIRANDA, Jorge e SILVA, Jorge Pereira da, Anotação ao Artigo 18.º da 
CRP, Constituição Portuguesa Anotada, org. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I, 2.ª Edição, Coimbra 
Editora/Wolters Kluwer, 2010, p. 392 e 393.

 “Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim almejado, exigível, por causar 
o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional em sentido estrito, se as vantagens que trará supera-
rem as desvantagens.” – FILHO, Willis Santiago Guerra, “Dignidade Humana, Princípio da Proporciona-
lidade e Teoria dos Direitos Fundamentais”, in Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, Almedina, 
2009, p. 310.
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comportamentos discriminatórios de elevado risco, assumindo, nestes casos, a 
norma penal a sua função de dissuasão da prática de delitos, ao mesmo tempo 
que assume a função de proteção da sociedade, bem como a ressocialização do 
delinquente. Assim se verifica que o artigo 240.º, em toda a sua extensão, é uma 
norma adequada no combate à discriminação. Tanto os fins imediatos como os 
fins mediatos encontram-se acautelados pela existência da norma penal anti dis-
criminação.

Por outro lado, importa assegurar que as medidas em causa não são excessi-
vas. Para tal devemos recorrer-nos de um juízo comparativo que coloque em con-
fronto o meio utilizado com o(s) meio(s) que eventualmente possam ser usados 
para a mesma realidade, com vista a assegurar que a medida utilizada é aquela 
que não agride, de forma tão intensiva, os direitos fundamentais afetados.

Deste modo, devemos ter em consideração os direitos em confronto, bem 
como a solução adotada e as suas alternativas.

Assim, perante a necessidade de acautelar a proteção da liberdade de expres-
são, por um lado, e de garantir a igualdade de todos os homens, bem como manter 
a paz social e excluir a discriminação, por outro, a realização dos mais nobres 
valores consagrados na Constituição depende em grande parte da exclusão de 
práticas discriminatórias e preconceituosas de toda a sociedade. Bem sabemos 
que a liberdade de expressão é um direito de especial importância, o que não pode 
por si só, em nossa opinião, justificar que se sobreponha tal princípio acima de 
outros valores imprescindíveis numa sociedade como a nossa. É certo que ambos 
os sistemas – o americano e o europeu – têm as suas vantagens e desvantagens. 
No entanto, vislumbram-se mais vantagens do que desvantagens no sistema eu-
ropeu, o que nos leva a considerar que será este o modelo que melhor assegura 
o bem-estar social e o respeito pela igualdade de todos os homens. É importan-
te manter a livre troca de informações, ideias, dogmas, etc., na busca de novos 
paradigmas e na construção de uma melhor democracia. O que já não se pode 
admitir é o uso da discriminação nos moldes tipificados no artigo 240.º – daí que 
se justifique a criminalização nos precisos termos desta disposição legal – para 
que impere uma determinada vontade ou certas ideias e dogmas que só tendem 
a despertar a violência e o ódio geral. Com estas restrições, além da liberdade de 
expressão, também se colocam em causa outras liberdades – que não deixam de 
estar interligadas com a liberdade de expressão – como será o caso da liberdade 
artística, liberdade de imprensa, liberdade de associação, entre outras. Todavia, 
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a restrição em causa é aquela que se torna apta a salvaguardar outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos, conforme refere o artigo 18.º, n.º 2, in 
fine, da CRP. Deste modo, estamos perante, como é necessário, de um “sacrifício, 
ainda que parcial, de um direito fundamental” de uma forma não arbitrária, gra-
tuita ou desmotivada504.

Nos casos de discriminação, a interferência ocorrida no seio do princípio da 
liberdade de expressão encontra-se justificada, uma vez que visa salvaguardar 
interesses públicos e interesses daqueles que são vítimas de discriminação que 
não seriam, certamente, salvaguardados se o meio utilizado fosse outro diferente.

O recurso a outros ramos do direito não seria suficiente para a salvaguarda 
dos direitos que são colocados em causa com as práticas discriminatórias que en-
contram cabimento no artigo 240.º. Um recurso ao regime de contraordenações, 
por exemplo, não tem os mesmos efeitos de dissuasão da discriminação como os 
tem o direito penal. De todos os meios idóneos que se encontram ao dispor do 
legislador ordinário, no que toca a práticas discriminatórias de um elevado grau 
de preocupação social, o direito penal assume uma primordial importância, justi-
ficando-se a existência do artigo 240.º.

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, importa executar uma pon-
deração dos bens em confronto. A carga valorativa atribuída a cada um dos bens 
em conflito será determinante para definir até que ponto os sacrifícios impostos 
devem manter-se. As soluções encontradas devem ser equilibradas, de onde se 
extrai a justa medida mediante a preferência reconhecida pelo legislador consti-
tucional.

Ora, como é do conhecimento geral, existe uma “natural primazia do direito 
à vida e da dignidade da pessoa humana, enquanto pressupostos materiais ba-
silares de todos os outros direitos”505. Assim, partindo destas premissas – e com 
o conhecimento prévio de que é necessário proibir determinadas condutas ou a 
exteriorização de certas ideias para a subsistência de uma sociedade plural e to-
lerante –, a salvaguarda de valores essenciais num Estado de direito democrático 
passa pela censura penal a determinados comportamentos discriminatórios, mes-
mo que para tal a liberdade de expressão venha a ser delimitada.

Não podemos esquecer, como afirma JOSÉ LEITÃO, “o racismo e a 

504 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 391.
505 MIRANDA, Jorge e SILVA, Jorge Pereira da, Anotação ao Artigo 18.º da CRP, Constituição Portuguesa…, 

p. 379.
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 discriminação racial constituem graves violações dos direitos humanos funda-
mentais, atingem a dignidade do ser humano que é vítima na sua individua-
lidade, mas também cada um de nós porque somos todos membros iguais do 
mesmo género humano”506. A esta ideia acrescentamos a discriminação religiosa 
e sexual, sem esquecer que, eventualmente, poderão ainda ser abrangidas outras 
formas de discriminação.

Partindo desta lógica, com a qual concordamos, porque a discriminação afeta 
toda uma sociedade, desde aquele ente que se encontra na posição de discrimina-
do até cada um dos indivíduos respeitantes a essa mesma sociedade, é natural que 
se expurgue a discriminação, mesmo que seja à custa da limitação da liberdade 
de expressão. Para os casos mais graves, a intervenção do direito penal não só 
é adequada como igualmente necessária, onde ponderados todos os valores em 
confronto se opta por dar luz verde a tal solução legal.

É certo que a restrição da liberdade de expressão por si só não assegura a 
igualdade e a dignidade da pessoa discriminada e que, por outro lado, a liberdade 
de expressão não pode proteger a intolerância – seja ela racial, religiosa ou sexual 
– e o incitamento à violência. Todavia, o recurso a outras soluções colocaria em 
risco o equilíbrio dos direitos em confronto.

Perante toda esta realidade e envolvência, somos da opinião que a dignidade 
da pessoa humana e o princípio da igualdade terão sempre de prevalecer face à 
liberdade de expressão, quando estão em causa graves ocorrências discriminató-
rias507. 

Somos assim levados a defender que no nosso ordenamento jurídico vigora – 
e deve continuar a vigorar – um modo de limitar a liberdade de expressão em tudo 
semelhante ao que vigora em quase toda a Europa. É assim visível que o sistema 
americano de proteção da liberdade de expressão não é o adotado em Portugal. 

506 LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, p. 531.
507 Com semelhante entendimento encontramos BRUNO MONTEIRO, o qual afirma: “ainda que o Artigo 37.º 

da Constituição da República Portuguesa (CRP) estabeleça que todas as pessoas têm o direito de expressar 
as suas opiniões, ideias, pontos de vista, convicções, críticas e fazer juízos de valor sobre qualquer assunto, 
este não deve de ser exercido de forma abusiva. Encontram-se fora do âmbito de proteção do Artigo 37.º da 
CRP condutas cuja finalidade é apenas estigmatizar, insultar ou humilhar um grupo de pessoas em particular, 
e não, o confronto objectivo e sério de factos, ideias e opiniões. Assim o direito à liberdade de expressão 
poderá ser restringido quando em causa está a tutela de bens jurídicos que estão sob proteção penal e cons-
titucional.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 8.

 Não poderíamos estar mais de acordo. De facto, por este e por outros motivos o legislador ordinário puniu 
condutas que se enquadram naquele tipo de comportamentos discriminatórios e odiosos que colocam em 
causa os direitos fundamentais daqueles que são discriminados.
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Isto pode ser visível, desde logo, quando comparamos as duas Constituições des-
tes dois Estados. Enquanto a Constituição dos EUA, conjuntamente com as suas 
sucessivas emendas, elenca como primeiro direito a liberdade de expressão508, o 
articulado da nossa Constituição inicia-se com a referência à dignidade da pessoa 
humana. Ainda para mais, nos EUA não existem limitações explícitas à liberdade 
de expressão, enquanto nós temos essas restrições conjuntamente com direitos 
fundamentais que obrigatoriamente limitam a liberdade de expressão, como é o 
caso dos direitos de personalidade, da honra e da já referida e bastante abrangente 
dignidade da pessoa humana. 

Daqui se retira que a liberdade de expressão, ao contrário do que acontece nos 
EUA, não tende a prevalecer diante outros direitos fundamentais contrapostos. 
A proteção conferida à liberdade de expressão é bastante ampla e abrangente, 
porém, em determinados casos, este princípio terá de ser limitado para que exista 
a manutenção da paz social, da igualdade de todos os cidadãos, bem como a sua 
dignidade e liberdades individuais.

Assim, por exemplo, no confronto entre liberdade de expressão e a proteção 
da personalidade, aquela cede perante esta se a expressão, opinião ou qualquer 
que seja a manifestação da vontade emitida for suscetível de se enquadrar num 
tipo de ilícito – por exemplo, o insulto ou a difamação. Isto acontece, sem sombra 
de dúvidas, quando as afirmações em causa são falsas. E mesmo em alguns casos 
onde as afirmações são verdadeiras, poder-se-á estar perante uma manifestação 
da vontade que caí fora do âmbito da liberdade de expressão, devendo-se olhar 
para cada caso em concreto de modo a definir se efetivamente estamos perante 
uma manifestação da vontade que pode, ou não, ser protegida pelo princípio da 
liberdade de expressão.

Por outro lado, e perante tudo o que até agora foi apresentado, o princípio da 
proporcionalidade pode levar a resultados diversos, senão mesmo completamente 
opostos, uma vez que da análise hermenêutica de todos os elementos envolvidos 
na problemática podem resultar diversas soluções. O meio adequado para solu-
cionar os conflitos de direitos, neste caso em concreto, deverá passar por outras 
vias além do princípio da proporcionalidade, apesar de ser este princípio a base 

508 “Chamamentos gerais a agir são protegidos pela Primeira Emenda desde que não exista o concreto e imi-
nente perigo de um ato ilícito ser praticado. O mesmo é verdadeiro para as asserções desfavoráveis sobre 
a motivação das pessoas desde que essas opiniões não importem em difamação.” – BRUGGER, Winfried, 
“Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 131.
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de toda a legitimação e justificação da existência de incriminações anti discrimi-
nação como aquelas constantes no artigo 240.º.

5.5. O alcance da liberdade de expressão nos casos de discriminação – a in-
terpretação alternativa razoável

Apesar de tudo o que foi dito quanto à limitação da liberdade de expressão 
nos casos de discriminação, não podemos deixar de completar a problemática 
em causa com outras considerações de igual importância. Como afirmamos, o 
princípio da proporcionalidade pode não ser suficiente para descortinar qual a 
melhor solução a adotar, visto que é sempre possível retirar amplas soluções para 
o mesmo problema, o que pode originar situações díspares ou até mesmo de puro 
engano. 

Assim, a questão fundamental em causa não se resolve apenas com o recurso 
a este princípio. A ponderação dos valores constitucionais em causa terá de ser 
auxiliada por outros mecanismos.

Para tal, socorremo-nos de uma interpretação alternativa razoável509 que per-
mita delimitar qual a definição jurídica a empregar em determinada expressão do 
pensamento, onde se deverá ter em linha de conta o contexto linguístico e social 
do qual resulta essa manifestação. Pretende-se, assim, verificar se de uma decla-
ração ou ato discriminatório será possível, com base em fundamentos explícitos e 
convincentes, retirar uma interpretação que não seja aquela que limite a liberdade 
de expressão. Por outras palavras, mesmo que se esteja perante uma postura pre-
conceituosa, deveremos analisar até que ponto não será admissível enquadrar a 
manifestação da vontade dentro do âmbito e alcance da liberdade de expressão.

Segundo esta ordem de ideias amparamo-nos na seguinte tese, apontada por 
SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG, da qual alargamos o seu âmbito aos 
casos de discriminação religiosa e sexual510:

“Há que considerar que o “combate à prática do racismo deve ocorrer 
por meio do emprego de critérios justos, principalmente, pelo confron-
to de ideias, por um debate público aberto e forte”. A recusa a ideias 

509 Expressão empregada por WINFRIED BRUGGER – BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do 
Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 124.

510 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 694.
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racistas deve partir da própria sociedade, por meio de uma discussão 
livre, em que a simples condenação de um indivíduo ou a proibição 
[por exemplo] da edição de um livro não parece ser, a priori, a melhor 
solução. Ao se examinar a história da humanidade constata-se que a 
proibição à divulgação de ideias jamais se constitui um obstáculo su-
ficientemente eficaz para que elas desapareçam. Muito pelo contrário, 
elas ainda sim subsistem. É imprescindível “suscitar o debate aberto, 
a discussão sobre todos os aspectos e abordando todos os pontos de 
vistas, pois é por meio dele que as ideias racistas e preconceituosas 
não obterão êxito na sociedade […]”. Contudo, igualmente, deve-se 
garantir o direito de manifestação das maiorias e das minorias no dis-
curso público. A luta pela garantia da liberdade de expressão é uma 
conquista diária e impõe uma “certa tensão existencial e um forte com-
promisso” para que não se sucumba diante da intolerância”.

Na sequência desta narrativa prossegue a Autora com a enunciação das se-
guintes soluções511:

“tem-se que a atuação do Estado deve ser no sentido de dotar as mi-
norias (ética, social, religiosa, cultural…) de melhores condições para 
expor suas ideias e argumentos e assim poder participar efetivamen-
te do debate público e fazer uso de sua liberdade para expor pensa-
mentos, ideias e opiniões em igualdade de condições com os demais. 
Em síntese, tem-se que apenas por meio do discurso aberto, da contra 
argumentação é que se faz possível combater e exterminar por si só 
tão abominável manifestação. O Discurso do ódio deve ser submetido 
à crítica contundente, ao humor, ao descrédito, pois as palavras têm 
de estar relacionadas à vida cotidiana, do contrário restarão vazias 
de qualquer conteúdo. Posições extremadas devem ser veementemente 
combatidas por meio do fomento ao livre debate de ideias e opiniões”.

Não discordamos em absoluto desta posição. Porém, a mesma por si só de 
nada vale. Não podemos esquecer que o debate público, a voz dada as minorias 
e a quem se vê discriminado só se consegue efetivar quando tais pessoas não se 
vêem constrangidas pela maioria – ou até mesmo por uma minoria que pretende 
levar a cabo a sua campanha discriminatória – e por práticas discriminatórias 
extremamente ofensivas para a sua moral, integridade física e dignidade. Quando 

511 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., p. 701.
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a igualdade não se encontra assegurada, porque a discriminação assim o impede, 
não será possível garantir que o debate das ideias será concretizado de uma forma 
limpa e igualitária para ambas as partes512. Por outro lado, quem incita ou incen-
tiva a violência, o ódio, a intolerância, não quer nem deixa que a parte contrária 
demonstre e coloque à vista os seus argumentos e os seus pontos de vista sobre 
a necessidade de colocar fim à discriminação. O debate de ideias e ideais deve 
ser incentivado, o que não invalida que o direito penal se ocupe de determinados 
casos de discriminação.

Por outro lado, poderemos ter em consideração os argumentos de JÓNATAS 
MACHADO513:

“Recorde-se que uma das funções da liberdade de expressão consiste 
em proporcionar uma alternativa à violência física na libertação de 
sentimentos e tensões acumuladas, incluindo o ódio, ou especialmente 
o ódio […] aponta-se para uma interpretação restritíssima das ofensas 
dirigidas a grupos sociais, de forma a que sempre que o objectivo pre-
ponderante de um conteúdo expressivo consista em formar, informar, 
debater, denunciar, questionar ou criticar, o mesmo não deva ser pros-
crito, independentemente dos efeitos sociais que daí possam resultar.”

Não poderíamos estar mais em desacordo com tal posição. O ódio só gera 
mais ódio, tal como a violência só gera mais violência514, motivo pelo qual se 

512 Como afirma PAULO FERREIRA DA CUNHA, “não que não deva haver liberdade de proclamar o que mi-
noritariamente se pense: ela é sagrada. O problema é que nem sempre se confere às outras partes a possibi-
lidade […] de fazerem ouvir a sua voz. Já não se reivindica nenhuma paridade com a presumível expressão 
numérica (porque as ideias devem valer por si e não pelas massas que as apoiem), mas seria prova de maior 
urbanidade que se pudesse fazer ouvir o conjunto de todos os naipes da orquestra social.” – CUNHA, Paulo 
Ferreira da, Res Publica – Ensaios Constitucionais, Almedina, 1998, p. 179.

 JÓNATAS MACHADO refere-se ao “efeito silenciador” para demonstrar que um discurso discriminatório 
pode silenciar um grupo marginalizado e estigmatizado, no qual “esta linha de pensamento tem alertado 
para o carácter irracional e coercivo que o discurso público pode assumir quando o preconceito é omnipre-
sente e sistémico, frustrando por essa via a sua razão de ser, ao mesmo tempo que alerta para a necessidade 
de atender empaticamente para a experiência real dos grupos vitimizados.” – MACHADO, Jónatas, E. M., 
Liberdade de Expressão…, p. 845.

513 MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 847.
514 Como afirma VICTOR OLIVEIRA SOUZA, posição com a qual concordamos em absoluto, “é improvável 

que a libertação do discurso do ódio promova a ideia de tolerância. Parece-nos mais provável que o efeito 
seja a disseminação cada vez maior do preconceito contra os grupos alvos e a instauração de um ambiente 
de hostilidade entre os diferentes grupos sociais.” – SOUZA, Victor Oliveira, “O direito à igualdade e à 
não-discriminação…”, in loc. cit.
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deve dar prioridade na expurgação de qualquer fonte de discriminação, ao invés 
de lhe dar espaço, fundamentando tal opção como uma das formas de se fazer uso 
da liberdade de expressão.

Permitir que se possa fazer uso da liberdade de expressão para discriminar e 
para alimentar um discurso do ódio pode revelar-se, a médio ou longo prazo, letal 
para a coexistência pacífica entre todos os homens. E quando se tomar consciên-
cia desse facto, poderá ser tarde demais e podemos estar já perante problemas 
demasiado sérios e gravissímos, de difícil resolução. As sociedades democráticas 
não podem descurar que num passado recente grandes males surgiram e que no 
futuro não pode ser excluída a hipótese de haver quem pretenda ou decida seguir 
semelhantes políticas.

Apesar disso, o legislador ordinário teve em conta esta necessidade de abrir 
o espaço público ao debate e troca de conceções, conhecimentos ou meros pen-
samentos. A introdução do dolo específico no n.º 2, do artigo 240.º, como se verá 
(infra p. 238), leva a que muitos casos de discriminação não sejam punidos – por 
não se preencher o elemento subjetivo específico do tipo de ilícito –, os quais 
poderão recair no âmbito do direito de mera ordenação social ou até mesmo pros-
seguir sem que daí advenha qualquer sanção. 

Apesar de todos os prós e contras apontados à exigência do dolo específico 
do incitamento ou encorajamento à discriminação racial, religiosa ou sexual no 
tipo de ilícito consagrado no n.º 2, do artigo 240.º, não podemos deixar de referir 
que parte do problema da necessidade de se abrir espaço ao debate público se 
encontra resolvido com esta solução adotada pelo legislador ordinário. Determi-
nadas condutas que poderão ser bastante ofensivas para determinadas pessoas ou 
grupos sociais poderão passar impunes, o que leva a que tais construções ideo-
lógicas ou os mais elementares pensamentos, ideias ou suposições relacionadas 
com questões raciais, religiosas ou sexuais só sejam refutadas e possivelmente 
banidas do seio da sociedade pela via do diálogo e pela via do debate público. 
Caberá à sociedade, nestes casos, desmentir e desvendar os embustes que pode-
rão existir num determinado pensamento que foi exteriorizado e que se encontra 
salvaguardado pela liberdade de expressão.

Por outro lado, voltamos a afirmar que aquele que discrimina, seja de que 
modo for, na maior parte dos casos, não tem qualquer interesse em debater com a 
parte contrária qualquer tema relacionado com a discriminação. O único propósi-
to será mesmo colocar em causa a igualdade de todos os cidadãos e, consequen-
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temente, a dignidade da pessoa humana. Assim, e porque com o passar impune 
de determinados comportamentos discriminatórios, a partir do momento em que 
existe a necessidade do preenchimento do dolo específico, o legislador ordinário 
abriu a porta do debate das ideias e acabou, do mesmo modo, por permitir que se 
discrimine e se possa humilhar seres humanos sem que daí resultem consequên-
cias ao nível penal. Diante deste cenário, mesmo perante o nosso reconhecimento 
da necessidade de abrir espaços de diálogo, sabemos que quem discrimina não 
tem qualquer interesse nessa questão, motivo pelo qual somos do entendimento 
que a norma penal anti discriminação poderia prever um tipo de ilícito apto a 
punir outros comportamentos discriminatórios para além daqueles que, actual-
mente, são de enquadramento possível no artigo 240.º.

Desta forma, o debate de determinadas questões relacionadas com a discri-
minação não será fundamento suficiente para que a justificação e legitimidade do 
artigo 240.º seja colocada em causa. Pelo contrário, a norma penal anti discrimi-
nação é necessária, existindo mesmo espaço para que a mesma passe a incriminar 
mais comportamentos discriminatórios515 sem que tal solução venha colocar em 
causa o núcleo fundamental da liberdade de expressão.

Todavia, em cada caso concreto, na hora do enquadramento da conduta no 
tipo de ilícito, torna-se necessário aferir se a incriminação não pode ser dispen-
sada. Ou seja, haverá sempre espaço para que o julgador determine se o facto 
discriminatório deve ser alvo da censura penal ou se, pelo contrário, o mesmo se 
insere no campo da liberdade de expressão.

Numa síntese conclusiva, atualmente, o legislador ordinário português aten-
deu à necessidade de abrir espaço para o diálogo e discussão pública das ideias, 
ideais, dogmas ou outras construções do pensamento. Nos casos onde não exista 
o propósito de incitamento ou encorajamento da discriminação racial, religiosa 
ou sexual, o problema poderá ser resolvido pela via da troca e discussão de ideias, 
não actuando o direito penal, já que as mesmas não se enquadram no tipo de ilícito 
do n.º 2, do artigo 240.º. Todavia, a solução a adotar poderia ser diferente se o le-
gislador ordinário tomasse a via de incriminar comportamentos  discriminatórios 
onde não se encontra presente a intenção de incitar à discriminação, ou de a enco-
rajar. Deste modo, o tipo de crime seria mais abrangente e nem por isso a troca e 

515 Mais adiante (infra 292 e 328) serão apresentados os fundamentos e os motivos que nos levam a afirmar 
que a norma penal anti discriminação poderia ser mais abrangente e incriminar mais condutas discrimina-
tórias.
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debate de ideias seria colocada em causa. Pelo contrário, este espaço continuaria 
a existir e, além disso, em determinados casos mais violentadores da dignidade da 
pessoa humana e da igualdade de todos os cidadãos, poderiam aqueles que discri-
minam ser alvo de censura penal se o julgador entendesse que no caso concreto 
não estava em causa apenas uma manifestação do pensamento mas sim um ato 
profundamente discriminatório ou odioso.

6. A questão da divisão de “competências” entre a lei penal e a lei de natureza 
contraordenacional

Apesar de se dar desenvolvimento ao tema dos regimes sancionatórios de 
natureza contraordenacional numa fase posterior do presente trabalho (infra p. 
254), é necessário apresentar, neste momento, alguns traços relacionados com 
esta temática que não podem ficar relegados para um momento futuro. Cumpre 
agora, deste modo, desenvolver a questão da concorrência entre a aplicação da lei 
penal e da lei de natureza meramente contraordenacional – lei de natureza admi-
nistrativa – nas questões de discriminação.

É discutível a admissibilidade de um regime contraordenacional516 para ques-
tões desta ordem uma vez que a problemática está intimamente ligada com a dig-
nidade da pessoa humana. E tal dúvida é perfeitamente admissível considerando 
que o direito penal atua em determinadas questões, como poderá ser o caso das 
ofensas ao direito de propriedade privada, onde estão em causa ofensas a direitos 
com menor relevância, face aqueles que são colocados em causa pela discrimi-
nação. Daí que se entenda como controversa a existência de um direito de mera 
ordenação social para prevenir e sancionar práticas discriminatórias e que origina 
o aparecimento de certas dúvidas, ou pelo menos reticências, quanto à admissi-
bilidade de tal regime.

Atendendo ao direito comparado, principalmente no caso particular da França 
e da Espanha – mas também noutros ordenamentos jurídicos, como o brasileiro –, 
permanecem sob a alçada penal determinadas acções e omissões que no ordena-

516 É preciso ter em consideração que “entre o direito penal e o direito de mera ordenação social intercede uma 
diferença qualitativa e não meramente quantitativa.” – COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de 
Direito Penal…, p. 35.

 Esta diferença qualitativa tem que se verificar e no respeitante a tutela da discriminação, tal diferença não 
é clara, senão mesmo até contraditória.
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mento jurídico português são tuteladas pelo direito de mera ordenação social517. 
Com a existência de opções legislativas desta natureza, mais motivos se levantam 
quanto à controversa questão de saber se determinados factos e condutas devem 
continuar a ser abrangidas pelo regime contraordenacional ou se deverão passar 
a ser tuteladas pelo direito penal. 

Na doutrina existem algumas posições relativamente a este assunto, entre 
as quais a de ANDRÉ LAMAS LEITE, o qual afirma que apesar de se entender 
que “as matérias em causa bolem com interesses importantes na vida prática 
dos cidadãos a que, porventura, a tutela contraordenacional possa não dar res-
posta adequada e suficiente”, o Autor prefere seguir por uma via na qual julga 
que “a criminalização dessas condutas levaria a uma ainda maior expansão do 
Direito Penal a faculdades que, no geral, encontra uma resposta satisfatória no 
ilícito contraordenacional”. Parte deste entendimento deriva na necessidade de 
se encontrar o bem jurídico que seria tutelado pela norma incriminadora, o qual, 
a existir, seria bastante controverso, senão mesmo de grande dificuldade de es-
truturação518. 

Também TERESA PIZARRO BELEZA considera discutível esta divisão de 
«competências» entre a lei penal e a lei de natureza contraordenacional, apon-
tando como uma causa da discussão o facto de existir a proteção de certos bens 
jurídicos de menor relevância face aos bens jurídicos que poderiam ser protegi-
dos, caso a norma penal fosse mais abrangente. Refere a Autora que a matéria em 
causa está relacionada com a dignidade da pessoa humana, onde, porém, destaca 
como principal problema não a segmentação de tutelas jurídicas mas sim a “apli-
cação efectiva das estatuições legais”. Isto porque, “como em outros campos, as 
intenções legislativas não parecem ter grande efeito prático”519.

517 “Sabe-se que, p. ex. em França ou em Espanha (cf. os artigos 551 e 552 do CP deste último Estado), certas 
ações e omissões que entre nós são tratadas como contraordenações (discriminação no acesso a bens e 
serviços fundamentais) passaram à categoria de crimes” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discrimi-
nação religiosa…”, in loc. cit., p. 907.

518 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 907 e 908. Acrescenta 
ainda o Autor que a aplicação de uma elevada coima é “suficiente e adequada a garantir os direitos dos 
ofendidos e a evitar a reincidência”.

519 BELEZA, Teresa Pizarro, ECRI’S ROUNDTABLE IN PORTUGAL – Theme III-The Fight for Equality 
- Implementing anti-discrimination laws: Desenvolvimentos recentes da legislação portuguesa anti-dis-
criminação, 26 de Fevereiro de 2003, disponível no sítio da internet www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/
tpb_MA_2051.doc, acessos em 04 jul 2014.

 Já CAVALEIRO FERREIRA referia que “a «parte especial» no que respeita a contra-ordenações (trans-
gressões da ordem) é constituída por múltipla e heterogénea legislação que tem sido publicada por vários 
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No que toca à proteção de bens jurídicos, existem distintas diferenças entre a 
proteção conferida pelo direito penal e pelo direito da mera ordenação social520. 

Em tudo o que se relaciona com matérias discriminatórias, importa saber se 
as mesmas são eficazmente protegidas pelo direito da mera ordenação social. 
Tal como FIGUEIREDO DIAS521, GERMANO MARQUES DA SILVA “aponta 
como critério para a delimitação material dos crimes e das contra-ordenações a 
neutralidade ética da conduta que integra o ilícito de mera ordenação social, por 
contraposição ao desvalor da conduta que integra o ilícito penal, indiferença éti-
ca que se situa necessariamente ao nível da conduta e não ao nível do ilícito”522.

Em nossa opinião, esta questão, tão pertinente quanto controversa, poderá 
ser aperfeiçoada o que não pressupõe, desde já, que se deva passar a tipificar 
criminalmente as condutas discriminatórias constantes nas leis de natureza con-
traordenacional. Todavia, todas essas considerações e conclusões apenas poderão 
ser apresentadas num momento subsequente do presente trabalho, uma vez apre-
sentados os regimes sancionatórios de natureza contraordenacional existentes no 
nosso ordenamento jurídico (infra p. 254). 

Por agora apenas importa demonstrar que o legislador ordinário tem ao seu 
dispor a possibilidade de criminalizar mais ou menos condutas  discriminatórias, 
devendo sempre existir um reforçado cuidado por não banalizar as mais ele-

ministérios com duvidoso critério e pior técnica legislativa, de maneira que dificulta fortemente a sua 
compreensão e entendimento pelos juristas e ainda mais pelo público em geral.” – FERREIRA, Manuel 
Cavaleiro de, Lições de Direito Penal – Parte Geral, Vol. I, 4.ª Edição, Verbo, 1997, p. 119.

 Por outro lado, o mesmo Autor refere (in loc. cit., p. 108) que “para assegurar a realização dos objectivos 
deste crescente intervencionismo do Estado não bastaria ou seria inadequado o recurso ao direito penal ou 
às sanções penais”. Mais uma vez se vê que apesar de controverso, este ramo do direito acaba por ser ne-
cessário para melhor sancionar comportamentos desenquadrados com o comportamento socialmente aceite 
na ordem jurídica.

520 “Todo o ilícito ofende um “bem” juridicamente protegido, […] tanto o direito penal como o direito de mera 
ordenação tutelam bens jurídicos; mas só o direito penal, não o direito de mera ordenação tutela bens jurídi-
co-penais, onde se descortina aquela particular relação com a ordem axiológica jurídico-constitucional que 
faz de simples bens jurídicos, bens jurídicos dignos de tutela jurídico-penal.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, 
Temas Básicos da Doutrina Penal – Sobre os fundamentos da doutrina penal sobre a doutrina geral do cri-
me, Coimbra Editora, 2001, p. 147.

521 DIAS, Figueiredo, “O Movimento da Descriminalização e o Ilícito da Mera Ordenação Social”, in Jorna-
das de Direito Criminal, o Novo Código Penal Português e Legislação Complementar, Centro de Estudos 
Judiciários, 1983, p. 315 e ss.

522 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 156.
 EDUARDO CORREIA referia-se à contraordenação como sendo “um aliud que se diferencia qualitativa-

mente do crime na medida em que o respectivo ilícito e as reações que lhe cabem não são directamente fun-
damentáveis num plano ético-jurídico.” – CORREIA, Eduardo, “Direito Penal e direito de mera ordenação 
social”, in Boletim da Faculdade de Direito, 1973, p. 268.
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mentares e fundamentais funções e fins do direito penal. Ainda para mais, ten-
do em linha de conta os ditames decorrentes do princípio da proporcionalidade  
(supra p. 189), a criminalização de determinados factos que se encontram sob a 
proteção conferida pelo direito de mera ordenação social, poderia levantar ainda 
mais problemas ao nível do confronto de direitos fundamentais.

7. A negação do Holocausto

Pela revisão do Código Penal de 1998 (supra p. 89) foi introduzido, no 
n.º 2, do artigo 240.º, a referência expressa à negação de crimes de guerra ou 
contra a paz e a humanidade. Este género de tipificação penal vem de encontro 
a um tema matriz bastante discutido na doutrina: a negação do Holocausto523. A 

523 Como se refere no Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, disponível no local 
citado, quando se fala na negação no Holocausto, muito sumariamente, está em causa o seguinte: “a pos-
tura ideológica que se consubstancia na afirmação de que o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial não aconteceu, ou minimizando tal acontecimento, refere que o mesmo não aconteceu da maneira 
e nas proporções historicamente reconhecidas. Fundamental na negação é a rejeição do facto de ter existido 
uma política de perseguição, e extermínio, dos judeus, elaborada pelo Estado nacional-socialista alemão, 
com a finalidade da sua exterminação enquanto povo; que mais de cinco milhões de judeus foram sistema-
ticamente mortos pelos nazistas e seus aliados; e que o genocídio foi realizado em campos de extermínio 
recorrendo a formas de extermínio em que prevalece a utilização de ferramentas de assassinato em massa, 
tais como câmaras de gás. Muitos dos chamados negacionistas do Holocausto argumentam que o mesmo é 
uma construção elaborada com o intuito de favorecer a criação do Estado de Israel e obter avultadas com-
pensações de guerra pagas pela Alemanha a organizações sionistas e, mais recentemente, para criar uma 
certa complacência da opinião pública mundial perante a ocupação por Israel de territórios palestinianos. 
A existência de uma corrente ideológica que, negando a realidade histórica, procura justificar, ou negar, o 
genocídio praticado em nome de uma ideologia suscitou uma reacção defensiva por parte de sociedades 
ainda traumatizadas pelos crimes cometidos no século XX. E se, para muitos, a questão se resume ao de-
bate das ideias e à necessidade de esclarecer as novas gerações sobre as perversões originadas em regimes 
totalitários, já para outros o que está em causa é a defesa de valores jurídicos essenciais numa sociedade 
democrática e a circunstância de não se poder transigir em tal matéria, pactuando com uma apologética que, 
de forma directa ou indirecta, nega a essência da democracia e a própria dignidade humana.”

 De facto, o Holocausto foi um bárbaro acontecimento que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Do ponto 
de vista jurídico, o Holocausto foi suportado por legislação discriminatória. Como afirma JOSÉ LEITÂO: 
“Em 15 de setembro de 1935 foram aprovadas as Leis Raciais de Nuremberg: a Lei de Cidadania do Rei-
ch e a Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemães. A Lei da Cidadania do Reich considerava apenas 
cidadão do Reich aquele que era de sangue alemão ou aparentados e retirou a cidadania alemã aos judeus 
alemães, com antepassados nascidos e criados naquele país, o que tinha como direta consequência privá-los 
de direitos políticos. A Lei de Proteção do Sangue e da Honra Alemães proibiu-os de se casarem ou de man-
terem relações extra-matrimoniais com alemães ou aparentados. Estas leis classificaram, de acordo com os 
critérios que estabeleceram, que não assentavam na prática de uma determinada religião, os que considera-
vam judeus para os privarem da cidadania do Reich. Foi um passo decisivo para criar condições para uma 
discriminação jurídica sistemática, que levou milhões de judeus aos campos de extermínio e às câmaras de 
gás. A 18 de outubro de 1935 a legislação discriminatória acentuou-se com a instituição de novos requisitos 
para o casamento, excluindo dele os portadores de doenças hereditárias e os que tentavam casamentos que 
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negação do assassinato em massa de milhões de judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial é um tema controverso, o qual é repudiado em inúmeros países ao ponto 
de existir normas penais nos diversos Estados que abominam tais práticas, crimi-
nalizando, deste modo, a negação do Holocausto524.

Como já se referiu (supra p. 167, nota de rodapé n.º 436), a liberdade de 

violavam as leis de Nuremberga. Posteriormente foi alargada a discriminação existente para os judeus aos 
que pudessem produzir descendentes “racialmente suspeitos”, o que incluía, para além dos judeus, ciganos, 
negros ou seus descendentes.” – LEITÃO, José, “Aristides de Sousa Mendes…” in loc. cit., p. 13.

 Ao nível da sucessão de acontecimentos que culminaram no Holocausto JOSÉ CARP afirma: “Em 1933 na 
Alemanha: Foi retirada aos judeus emigrantes a sua naturalidade; Foi-lhes negado o direito de exercerem 
serviço na função pública; Foram impedidos de trabalhar na imprensa e na rádio; Foi-lhes proibido a acti-
vidade agrícola. 1934: Foram proibidos de participar na bolsa de valores bem como, o de serem cambistas 
ou corretores. 1935: Aos Judeus alemães foi-lhes retirada a cidadania; Foram excluídos das forças armadas; 
Passaram a ser incluídos nos povos “não arianos”. 1936: Foi-lhes negado o direito ao voto. 1938: Conside-
rados inferiores, foi-lhes negado liberdades e privilégios, nomeadamente o acesso a certas áreas da cidade, 
passeios públicos, transportes, locais de divertimento e restaurantes; Foi-lhes proibida a prática legal de 
exercer medicina; Foram excluídos de todo o tipo de negócios; Todas as fortunas de valor superior a 5000 
Marcos passaram a ser obrigatoriamente entregues às autoridades; A partir de 23 de Julho passaram a utili-
zar um Bilhete de Identidade diferente; A partir de 27 de Agosto tiveram que acrescentar “Sara” ou ‘”Israel” 
aos próprios nomes; A partir de 5 de Outubro devia constar um J vermelho nos seus passaportes; As crianças 
foram expulsas das escolas Alemãs; Na Alemanha e na Áustria, de 9 para 10 de Novembro, a Kristallnacht, 
causou a morte de cerca de 2000 judeus e a detenção de cerca de 30.000. 1939 - Foi-lhes proibida a prática 
de odontologia. 1941 - Foi definido um plano cronológico de genocídio do povo judeu - a solução final. 
Em Auschwitz-Birkenau seriam mortos mais de um milhão de judeus. Em Belzec foram gaseados cerca de 
600.000, em Treblinka 700.000, para além de Dachau e muitos outros campos da morte; A estrela de David 
cozida na roupa identificava-os. Foram separados em guetos e depois seleccionados entre aptos e não aptos 
para o trabalho. Os últimos foram exterminados; Na Polónia, dos 3.300.000 judeus foram exterminados 
3.000.000 ou seja 90%. Países Bálticos, Alemanha, Áustria, Grécia, Hungria, Roménia, Ucrânia, Rússia, 
Bélgica, França, Jugoslávia, Noruega, Bulgária, Itália, Luxemburgo, tiveram uma grande parte das suas 
comunidades judaicas exterminadas. Morreram 6.000.000 de judeus dos quais 1,5 milhões de crianças.” 
– CARP, José, “Intervenção do Presidente da Comunidade Israelita em Portugal” in As Conferências do 
Centro de Estudos Judiciários – Evocação do Holocausto, Centro de Estudos Judiciários, 2013, p. 23 e 24.

 Esta sequência de atos que levaram a que milhares de pessoas fossem exterminadas pode ser resumida nas 
palavras de IRENE PIMENTEL: “A política anti-semita teve assim um carácter cumulativo, através de uma 
progressão desde a discriminação profissional ao extermínio, por etapas, sem possibilidade de retorno. Em 
20 de Janeiro de 1942, realizou-se finalmente, convocada pelo chefe SS Reinhard Heydrich, a conferência 
de Wannsee, perto de Berlim, na qual foi delineada a sequência “Solução Final”. Foi então definitivamente 
substituída a «emigração» pela a «evacuação dos judeus em direcção a leste, com a autorização do Führer», 
constituindo uma “experiência prática muito significativa para a próxima solução final da questão judaica” 
europeia, que abrangeria “mais ou menos 11 milhões de judeus de diversos países”. Com o início do funcio-
namento das câmaras de gás em Birkenau, em Junho de 1942, os nazis passaram à fase aberta do genocídio 
planificado e sistemático. Em Dezembro, cerca de 75% das vítimas do Holocausto já tinham sido mortas e 
apenas nesse ano foram assassinados 2.700.000 judeus, mais do que em todos os outros anos de vigência 
do Terceiro Reich.” – PIMENTEL, Irene, “Nos 68 anos da Libertação de Auschwitz” in As Conferências 
do Centro de Estudos Judiciários – Evocação do Holocausto, Centro de Estudos Judiciários, 2013, p. 32.

524 É punida, nomeadamente nos Estados da Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslováquia, França, Hungria, Israel, 
Liechtenstein, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia e Suíça – Ac.STJ, de 
05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, disponível no local citado.
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expressão não exige que se fale com verdade. No debate público existe espaço 
para se contradizer todas as ideias e opiniões, as quais são proferidas de forma 
livre, espontânea ou detalhadamente pensada e veiculadas com consciência do 
seu conteúdo. Porém, e sendo certo que não se pode considerar nenhuma ideia 
como única e verdadeira, é igualmente de todo lógico que não se possa aceitar 
determinadas opiniões, principalmente quando as mesmas acarretam fins e pro-
pósitos danosos tanto para as vítimas da barbárie como para a própria sociedade, 
ao ponto de poderem colocar em causa a estabilidade dos Estados democráticos.

Assim, quando estamos perante pensamentos exteriorizados que comportam 
um juízo de opinião subjectivamente falso o qual se resume a uma mentira ou 
fraude; quando estamos perante atos de incitamento à discriminação ou à vio-
lência relacionados com o Holocausto; quando estamos perante comportamentos 
humanos completamente desrespeitosos para com o sofrimento, angústia e estig-
ma derivado do Holocausto, entre outros comportamentos lesivos e que colocam 
em causa a dignidade da pessoa humana; o Direito tem o dever de agir com o 
propósito de censurar tais práticas. Deste modo, quando a negação dos horrores 
do Holocausto se enquadra no campo dos juízos de opiniões que se afastam do 
âmbito de proteção da liberdade de expressão, passa a existir espaço para a puni-
ção de comportamentos deste índole525.

Perante o discurso odioso, baseado em teorias revisionistas, certos Estados 
entendem que ao se colocar em causa factos históricos nos quais são relatados e 
onde se afirma a existência dessa barbárie, são ações propícias a desencadear o 
regresso dessas práticas bem como da política discriminatória que lhe está asso-
ciada. Portanto, perante estas práticas e com base na necessidade de proteger o 
mundo de um novo Holocausto, muitos países acabam por criminalizar as teorias 
revisionistas, até porque este discurso, num primeiro momento, encontra-se em 

525 Neste ponto importa atender às palavras de STAMATIOS TZITZIS: “O holocausto judeu contribuiu muito 
para a concepção de um outro registo que compreende os direitos do homem: o da humanidade. Os direi-
tos do homem colocam a sua força no humano do indivíduo como qualidade abstracta e universal. Esta 
implica a igualdade e a liberdade, no sentido de que não há raças inferiores, que devam servir as raças 
superiores. Ora, toda a perversidade, inspirada por motivos semelhantes, constitui um crime, não contra 
um indivíduo, um conjunto de indivíduos, ou contra uma raça, mas um crime contra a humanidade na 
qualidade de homem. Simultaneamente, trata-se de um crime contra a totalidade dos homens na medida em 
que humanamente solidários uns com os os outros.” – TZITZIS, Stamatios, “Direitos do Homem e Direito 
Humanitário”, Direitos Humanos: teorias e práticas, Org. Paulo Ferreira da Cunha, Almedina, 2003, p. 162.



206

joel belchior da silva

confronto direto com os imperativos valorativos da protecção da dignidade da 
pessoa humana526.

Deste modo, existe um entendimento generalizado de que a negação do ge-
nocídio do povo judeu é um comportamento apto a desencadear o incitamento ao 
ódio, bem como concretiza uma verdadeira difamação de determinados grupos 
étnicos. Este tipo de reflexão negacionista ou revisionista acaba por levantar um 
passado que ainda se encontra presente, originando uma negação do valor pessoal 
de cada elemento do grupo afetado. Cada pessoa, na sua individualmente, é pre-
judicada, bem como o grupo na sua globalidade. Todo e qualquer elemento, in-
dividual e colectivamente, acaba por ser alvo de uma constante discriminação527.

É certo que haverá doutrina, nomeadamente os defensores do sistema ame-
ricano de combate à discriminação, que afirma pela admissibilidade do discurso 
que negue a existência do Holocausto, o genocídio dos judeus – e de outras mi-
norias – e a existência de campos de concentração ou câmaras de gás, por existir 
o entendimento que este discurso se encontra protegido ao abrigo do princípio da 
liberdade de expressão. Todavia, mesmo que se considere este discurso abrangi-
do pela liberdade de expressão, o mesmo deverá ser banido e criminalizado pela 
via da “singular significância do Holocausto”, principalmente no caso Germâni-
co, uma vez que a “auto-imagem” deste povo se encontra sempre marcada por 
tais bárbaros acontecimentos. Dever-se-á dar prioridade à máxima “Nunca Outra 
Vez!” e por esta via “a invasão da liberdade de opinião quanto ao Holocausto é 
considerada justificada mesmo se os princípios doutrinários correntes sobre a 
liberdade de expressão são substancialmente restringidos”528.

Também o TEDH tem um entendimento quanto à negação dos horrores do 
Holocausto, por via das decisões que lhe cumpre apreciar. No respeito pelos prin-
cípios da CEDH, este Tribunal entende que nos casos onde se encontra em causa 
o chamado discurso do ódio, a negação de factos históricos comprovados não 
pode ser aceite, nem tão-pouco se encontra protegida pela liberdade de expressão. 
Noutros casos, mesmo perante a repulsa que pode causar o negar de factos como 
genocídios, pode ser aceite desde que a conduta seja apenas a mera negação e não 
tenha como finalidades incitar ao ódio e à discriminação.

526 Neste sentido MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro, “O Discurso do Ódio e a Jurisprudência…”, in loc. cit., 
p. 685 e 686.

527 Cfr. BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 132 e 133.
528 BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, in loc. cit., p. 133 e 134.
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Desde logo a comprovar esta posição encontramos a decisão Ergogdu e Ince 
v. Turquia, de 8 de Julho de 1999, onde se refere que a liberdade de expressão 
não oferece proteção ao discurso do ódio, quer tal ato seja contra os cidadãos no 
geral ou contra determinadas etnias, raças ou crenças em particular. Também pela 
decisão Garaudy v. França, de 24 de Julho de 2003, se refere que a liberdade de 
expressão não protege a negação do Holocausto quando por detrás desta negação 
estão propósitos difamatórios e de incitação ao ódio contra o povo judeu. Ou seja, 
a determinação da solução a aplicar é determinada caso a caso.

Certo é que a liberdade de expressão não é um princípio que proteja as nega-
ções que tenham por base motivos de incitação ao ódio, à violência e à discrimi-
nação contra a generalidade dos cidadãos ou segmentos populacionais portadores 
de determinadas características raciais ou religiosas. Quando estão apenas em 
causa factos que apenas são a difusão de determinadas conclusões, sem que para 
tal lhe estejam associados quaisquer juízos de valor ou propósitos discrimina-
tórios, ter-se-á de se aceitar esse acontecimento como protegido pela liberdade 
de expressão, mesmo que se trate de construções intelectuais pouco elaboradas, 
injustificadas ou simplesmente absurdas. Todavia, quando a negação pretende 
colocar em causa a igualdade de todos os cidadãos, bem como visa espevitar sen-
timentos de ódio, a criminalização desses comportamentos acaba por ser solução 
que melhor protege os bens jurídicos atingidos.
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CAPÍTULO III -  
A OPÇÃO LEGISLATIVA PORTUGUESA E A SUA DOGMÁTICA

8. Generalidades do artigo 240.º do Código Penal

Antes de se atender a todas as particularidades da norma penal anti discrimi-
nação, não podemos deixar de referir previamente que o artigo 240.º contempla 
dois tipos de crimes distintos. 

Poder-se-á entender que está apenas em causa um tipo de crime que se desdo-
bra em duas modalidades, distintas entre si. No entanto, o facto de cada um dos 
tipos de ilícito se destinar a tutelar comportamentos e acções humanas distintas, 
onde, além disso, as mesmas não se relacionam directamente entre si, somos 
levados a crer que o melhor tratamento será aquele em que se considera estarem 
em causa dois tipos de ilícito distintos.

No seu n.º 1, encontra-se um crime relativo à fundação, constituição ou parti-
cipação em organização destinada a discriminar, bem como referente à participa-
ção nas atividades desta organização, delito este que será por nós designado por 
delito de organização.

Por outro lado, no n.º 2 está contemplado o crime dirigido aos atos discrimi-
natórios, os quais podem ser praticados de forma individual ou coletivamente, 
por qualquer sujeito, com o propósito de provocar violência, difamar, injuriar ou 
ameaçar pessoa ou um grupo de pessoas, devido às suas singularidades e traços 
raciais, religiosos ou sexuais, o qual se retrata num delito de discriminação pro-
priamente dito.

Perante estes dois tipos de ilícito importa verificar as suas particularidades, 
bem como a aplicação prática de cada um deles, no respeito por todos os con-
dicionantes impostos, partindo do estudo do preceito e da sua envolvência. O 
estudo dos dois tipos, conforme o método que se entenda melhor para cada aná-
lise, será feito de forma gradual, de modo distinto ou em simultâneo para os dois 
delitos, distinguindo sempre, neste caso, as especificidades de cada um.
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8.1. Bem Jurídico protegido

Porque “todo o direito penal é um direito penal do bem jurídico”529 530 531, o 
qual é entendido como um meio de limitação do poder punitivo Estatal532, apenas 
faz sentido começar a dissecação da disposição penal anti discriminatória pelo 
apurar do bem jurídico em causa, com respeito por todas as suas particularida-
des. A concreta determinação do bem jurídico protegido no tipo de ilícito do 
artigo 240.º, bem como as eventuais possibilidades ou necessidades de se alterar 
este tipo incriminador, gravitam em torno do bem jurídico tutelado. Tais motivos 

529 DIAS, Jorge de Figueiredo, “O “Direito Penal do Bem Jurídico” como princípio…”, in loc. cit., p. 33.
 “[A] função do direito penal só pode ser a protecção de bens jurídicos, não a decisão de controvérsias mo-

rais, o reforço de normas morais ou, em suma, a tutela de qualquer moral.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, 
“Os novos rumos da política criminal e o direito penal português do futuro”, p. 15, disponível no sitio da 
internet http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/FDias.pdf, acessos 12 otb 2014.

 Também GERMANO MARQUES DA SILVA afirma que “não há norma penal, proibitiva ou impositiva, 
que não se destine a tutelar bens jurídicos.” – SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português – Parte 
Geral – Teoria do Crime, Vol. II, Verbo, 1998, p. 21.

 Do mesmo modo, JOSÉ DE FARIA COSTA afirma que “a função do direito penal é proteger bens jurídicos. 
Hoje é uma realidade indesmentível que a função primeira do direito penal é a de defender ou proteger bens 
jurídicos que tenham dignidade penal.” – COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal…, 
p. 23.

 Vide também CUNHA, Paulo Ferreira da, A Constituição do Crime: da substancial constitucionalidade do 
direito penal, Coimbra Editora, 1998, p. 42 e ss.

530 A jurisprudência segue a mesma linha, da qual destacamos o Ac.TC n.º 108/99, Proc. n.º 469/98, Relator 
Conselheiro Messias Bento, disponível no sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acor-
daos/19990108.html, acessos 12 abr 2014, “O direito penal, enquanto direito de protecção, cumpre uma 
função de ultima ratio. Só se justifica, por isso, que intervenha para proteger bens jurídicos – e se não for 
possível o recurso a outras medidas de política social, igualmente eficazes, mas menos violentas do que as 
sanções criminais”.

531 Quando iniciamos o estudo da história da criminalização da discriminação (supra p. 56) começamos 
pelo estudo dos princípios constitucionais com especial importância no repúdio pela discriminação. Não o 
fizemos em vão. De facto, como retrata TAIPA DE CARVALHO, “entre a “ordem axiológica constitucional 
e a ordem legal dos bens jurídicos” exist[e] uma “relação de analogia material”. Isto é, o quadro de valores 
constitucionais constitui para o legislador ordinário, o quadro referencial dos valores susceptíveis de terem 
protecção penal” – CARVALHO, Américo Taipa de, Direito Penal – Parte Geral: Questões fundamentais, 
teoria geral do crime, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2014, p. 51. No mesmo sentido DIAS, Jorge de Figuei-
redo, “Os novos rumos da política criminal…”, in loc. cit. p. 17, o qual refere: a “lesão de bens jurídicos e, 
portanto, de uma ordem legal análoga a ordem axiológica constitucional”.

 De facto, os princípios constitucionais abordados no presente trabalho, com mais destaque para alguns, 
serão fundamentais no momento da determinação do bem jurídico protegido pelos tipos incriminadores 
presentes no artigo 240.º.

 Sobre a relação entre o direito penal e o direito constitucional encontramos uma abordagem clara e comple-
ta em VENTURA, André, Lições de Direito Penal – Vol. I, Chiado Editora, 2013, p. 62 e ss.

532 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 25.
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 levam a que um estudo do bem jurídico seja a pedra de toque para a definição e 
descrição de todo o tipo objetivo.

Como nos ensina FIGUEIREDO DIAS:

“uma política que se queira válida para um Estado de Direito material, 
de cariz social e democrático, deve exigir do direito penal que só inter-
venha com os seus instrumentos próprios de actuação ali onde se veri-
fiquem lesões insuportáveis das condições comunitárias essenciais de 
livre realização e desenvolvimento da personalidade de cada homem”, 
o que leva a que “os bens jurídicos protegidos pelo direito penal devam 
considerar-se concretizações dos valores constitucionais expressa ou 
implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais e à ordena-
ção social, política e económica”533.

São estes motivos mais que suficientes e legitimadores da centralidade do 
bem jurídico na determinação da necessidade de atuação do direito penal.

No que aqui nos diz respeito, a complexidade da norma em estudo pode le-
vantar problemas na determinação do bem jurídico tutelado, desde logo na de-
terminação do seu número. Assim, enquanto alguns autores afirmam a existência 
de apenas um bem jurídico protegido, o qual tem natureza coletiva, outros são da 
opinião de que se trata de um bem jurídico composto ou complexo534 535. 

Segundo a opinião de MARIA JOÃO ANTUNES, o bem jurídico tutelado 
pela incriminação é a “igualdade entre todos os cidadãos do mundo, indepen-
dentemente da raça, da cor, da origem étnica ou nacional ou religião”536, ao qual 

533 DIAS, Jorge de Figueiredo, “O “Direito Penal do Bem Jurídico” como princípio…”, in loc. cit., p. 33 e 34.
534 Vide PEREIRA, Victor de Sá, e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 683 – os Autores referem 

esse mesmo problema, onde para uns apenas estão em causa interesses públicos ou coletivos da comuni-
dade, enquanto outros acrescentam ao interesse público o interesse particular daquele ou daqueles que são 
violentados pela conduta danosa.

 A título de exemplo, o mesmo problema foi igualmente colocado na determinação do bem jurídico presente 
no crime de genocídio. Sobre tal problemática vide, por todos, PAIS, Ana Isabel Rosa, “O Crime de Geno-
cídio: Algumas Considerações”, in loc. cit., p. 52 e ss.

535 FIGUEIREDO DIAS aborda esta distinção denominando entre crimes simples, onde se tutela apenas um 
bem jurídico, e crimes complexos, onde se tutela mais do que um bem jurídico – DIAS, Jorge de Figueire-
do, Direito Penal – Parte Geral, p. 311. No mesmo sentido ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário 
do Código Penal…, p. 77.

536 ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p. 575. Acrescenta ainda a Autora que os valores 
aqui em causa encontram reconhecimento constitucional nos artigos. 13.º e 41.º, reforçados pela Revisão de 
1997 “ao determinar, no art. 46.º n.º 4, que não são consentidas organizações racistas”. No mesmo sentido, 
LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 888.
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teremos de acrescentar, agora, as características sexuais como o próprio sexo, 
orientação sexual ou a identidade de género.

Como afirmamos anteriormente (supra p. 78 e 106), o artigo 240.º teve 
como principal fonte a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial e perante tal realidade, bem como perante o bem 
jurídico referido e que se encontra tutelado pelos tipos incriminadores da referida 
norma penal, consideramos importante atender às considerações da Procuradoria 
Geral da República537 a respeito da mencionada Convenção:

“É indubitável que o normativo da presente Convenção se reporta, fun-
damentalmente, à defesa do ser humano contra actos de discriminação 
baseada na raça, cor, origem nacional ou étnica, ou seja à salvaguarda 
dos direitos fundamentais que a Constituição da República Portugue-
sa, sob o artigo 13.º, prevê”

Salvo o facto da necessidade de englobar nesta argumentação as circunstân-
cias religiosas e de ordem sexual, esta consideração vai no encontro à proteção 
conferida pelo artigo 240.º, tendo em consideração a defesa do bem jurídico que 
acabamos de apresentar, a qual não é unânime por toda a doutrina.

Por outro lado encontramos PAULO PINTO DE ALBURQUERQUE que a 
par da igualdade entre todos os cidadãos acrescenta a proteção de outros bens 
jurídicos como a “integridade física, a honra e a liberdade de outra pessoa”538. 
Entende este Autor que o bem jurídico em causa é um bem jurídico composto, 
tanto para o n.º 1, como para o n.º 2, do artigo 240.º.

A par destas posições doutrinais, na jurisprudência encontramos um acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça539 no qual afirma o coletivo que nos tipos penais 
do artigo 240.º “não se tutelam, imediatamente ou directamente, bens jurídicos 

 Também M. MIGUEZ GARCIA e J. M. CASTELA RIO afirmam que “a norma tem atrás de si o princí-
pio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, e outros, igualmente de valia constitucional, como a 
liberdade de consciência, de religião e de culto (art. 41.º [da CRP]), bem como o direito de reunião e de 
manifestação (art. 45.º [da CRP])” – GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, 
p. 980.

537 Parecer da PGR n.º 371990, in loc. cit.
538 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 727.
539 Ac.STJ, de 17 de Junho de 1998, processo n.º 98P217, Relator Juiz Conselheiro VIRGILIO OLIVEIRA, 

disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/34e419a-
8f036b3e7802568fc003bb53b?OpenDocument, acessos 8 jan 2014.
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privados e pessoais, mas sim bens jurídicos públicos”. Apesar de não referir quais 
são, este Tribunal não nega a existência de outros bens jurídicos para além do 
bem jurídico público presente no n.º 1 e no n.º 2, do artigo 240.º, nomeadamente 
de bens jurídicos privados e pessoais. Apenas segue pela via de considerar como 
protegidos em primeira instância bens jurídicos de natureza pública.

De igual modo o Tribunal da Relação de Lisboa540, num momento em que 
a norma penal apenas incidia nos casos de discriminação racial, afirma que nos 
crimes de discriminação não se protegem apenas “interesses exclusivamente pú-
blicos, mas, a par do interesse público de salvaguarda da humanidade contra a 
discriminação racial, acoberta o próprio interesse particular da pessoa injuria-
da, difamada e racialmente discriminada”.

Independentemente de se seguir pelo entendimento de que estamos perante 
um bem jurídico que apenas protege a igualdade de todos os cidadãos ou de se 
entender que o bem jurídico em causa reveste uma forma composta, certo é que 
as condutas discriminatórias que se enquadrem nos tipos de ilícito previstos e 
punidos pelo artigo 240.º veem desferir um golpe fraturante na igualdade entre 
todos os cidadãos541. 

Poder-se-á colocar a questão se a igualdade deve ser considerada como bem 
jurídico ou se esta não é apenas um princípio que está dependente da dignidade 
da pessoa humana. Existem bens jurídicos que são atribuídos a todas as pessoas 
de forma igual, motivo pelo qual o falar-se em igualdade entre todos os cidadãos 
pode parecer controverso. Poder-se-ia falar, antes, na proteção da dignidade da 
pessoa humana, visto que tal valor é colocado em causa com a discriminação. 

Poder-se-ia, deste modo, falar no igual direito no respeito pela dignidade da 
pessoa humana542 e pelas liberdades individuais, não ocupando a igualdade a ca-
tegoria de bem jurídico, visto que se trata de um princípio e de um pressuposto de 
alguns bens jurídicos que são inerentes a todas as pessoas.

540 Ac.TRL, de 18 de Julho de 1996, processo n.º 81825, Relator Juiz Desembargador CARMONA DA 
MOTA, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/Jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/
efe3139fa1ac40f98025680300048a4d?OpenDocument, acessos 8 jan 2014.

541 Tanto assim o é que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, o tratado jurídico que esteve na base da formação do preceito penal anti discriminação português, 
no n.º 4, do seu artigo 1.º, fala na necessidade de se garantir o gozo e o exercício dos direitos do homem e 
das liberdades fundamentais em condições de igualdade. A igualdade será sempre a pedra-de-toque do tipo 
incriminador anti discriminação português.

542 MIGUEL SALGUEIRO MEIRA aponta neste sentido. Vide MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberda-
de de expressão…” in loc. cit.
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Entendemos que o bem jurídico protegido pelo artigo 240.º é um bem jurídi-
co próprio de todo e qualquer ser humano. E esse bem jurídico é a igualdade de 
todos os cidadãos, uma vez que a discriminação, num primeiro plano, coloca em 
evidência a inferioridade de certos seres humanos face a todos os restantes, sendo 
que “a inferioridade é consequência da desigualdade”543. Assim, antes de estar 
em causa a dignidade da pessoa humana, está em causa a igualdade de todos os 
cidadãos do mundo no gozo e no exercício dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais544.

Em suma, porque está em causa um tratamento desigual consideramos que a 
igualdade entre todos os cidadãos é o bem jurídico tutelado, quer no n.º 1, quer no 
n.º 2, do artigo 240.º. Não negamos a importância de argumentos que defendam 
que em causa está o bem jurídico dignidade da pessoa humana. Porém, conside-
ramos mais correto a referência à igualdade entre todos os cidadãos.

A controvérsia em torno do bem jurídico em causa também passa, como já 
referimos, por saber se há mais bens jurídicos protegidos por estes tipos de crime. 
Importa, portanto, verificar se outro ou outros bens jurídicos têm cabimento den-
tro do referido artigo 240.º.

Em nosso entendimento parece-nos difícil que se possa negar que não haja 
mais bens jurídicos em causa, além da igualdade entre todos os cidadãos. Se a 
igualdade não se pode excluir porque a discriminação é manifestamente o con-
trário da igualdade, parece-nos, ao mesmo tempo, que o bem jurídico em causa 
reveste uma forma composta tanto no n.º 1 como no n.º 2 do referido preceito. 
Quanto ao n.º 2 apenas existe uma distinta relevância do bem jurídico conforme 
a alínea que esteja em causa. 

Nos dois tipos incriminadores, a clara descrição dos factos faz ressaltar do 
tipo de ilícito – tanto do n.º 1 como do n.º 2 – os interesses tutelados que vão 
muito para além da igualdade de todos os cidadãos, bem sabendo que este é 
sem dúvida o grande propósito e o principal bem jurídico que se visa salvaguar-
dar com a presença do artigo 240.º no Código Penal. No entanto, o pluralismo 

543 UNDURRAGA, Joaquim, “Reflexões sobre o direito dos pobres à igualdade” in Direitos Humanos, Direi-
tos dos Pobres, org. José Aldunate, trad. Jaime A. Clasen, 2.ª Edição, Editora Vozes, São Paulo, 1992, p. 
123.

544 Entendimento semelhante tem MARIA CONCEIÇÃO CUNHA ao referir que no crime de discriminação 
se tutela “o princípio da igualdade de tratamento, o qual se funda na igual dignidade de todos os homens 
contra formas de incitação, encorajamento ou auxílio à discriminação […], ao ódio.” – CUNHA, Maria 
Conceição, Enciclopédia Verbo Luso-Brasileira de Cultura, p. 624 e 625.
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da  hermenêutica é suscetível de desencadear o emergir de distintas leituras, nas 
quais existe sempre algum fundamento. Deste modo, o nosso entendimento vai 
no sentido de defender a existência de um bem jurídico complexo.

Não podemos esquecer que os tipos de ilícito em causa incriminam atos que 
ofendem outros bens jurídicos em virtude de se tratar de ações típicas com cabi-
mento em distintas normas do Código Penal, motivo pelo qual entendemos que 
será difícil negar que não sejam igualmente protegidos por esta norma. Embora 
a ofensa desse bem jurídico seja levada a cabo para atingir um outro fim – igual-
dade entre todos os cidadãos do mundo, independentemente da raça, da cor, da 
origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de 
género –, acabam por ser os meios usados para discriminar o factor que coloca 
em causa esse bem jurídico.

São meios que consistem e que se traduzem na ofensa de bens jurídicos di-
versos e, portanto, não se vislumbra como é possível manter a tese na qual se 
afirma que tais incriminações só acarretem a ofensa de um único bem jurídico. É 
estranho, senão mesmo incompreensível, que se continue a defender a proteção 
de somente o bem jurídico da igualdade de todos os cidadãos, negando a envol-
vência de outros bens jurídicos nos tipos de ilícito do artigo 240.º.

Deste modo, afirmamos que o entendimento quanto ao bem jurídico protegido 
por esta norma penal deve ser aquele que afirma que em causa está a protecção da 
integridade física e psíquica, da honra e da liberdade individual, conjuntamente 
com a proteção do bem jurídico genérico da igualdade entre todos os cidadãos do 
mundo. Aos bens jurídicos apontados por PAULO PINTO DE ALBIQUERQUE 
acrescentamos a integridade psíquica em virtude de considerarmos, como adiante 
se verá (infra p. 225), que a violência infligida na vítima de discriminação tanto 
pode ser física como psíquica.

Já FRANCISCA VAN DUNEM, relativamente à diferença de tratamento atri-
buído às injúrias e difamações presentes no artigo 240.º face às normas incrimi-
nadoras gerais, afirmava (supra p. 81) que a diferença de tratamento existente 
se devia à potencialidade de reprodução do comportamento, já que pelo meio da 
publicação, independentemente do meio utilizado que se encontra tipificado no 
artigo 240.º, esta potencialidade de lesão de um bem jurídico só se torna efetiva e 
real se existir a proteção do bem jurídico. Com base no exemplo referido, caso se 
negue a proteção do bem jurídico honra, a potencialidade de perigo de lesão do 
bem jurídico é irrelevante. Porém, ao se defender a proteção deste bem jurídico 
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– e de outros bens jurídicos – pela norma incriminadora de práticas discriminató-
rias, é possível dar relevo à diferença de tutelas existentes entre este tipo de ilícito 
e as normas de carácter geral. 

Deste modo, perante o entendimento da existência de um bem jurídico com-
plexo verifica-se a proteção do bem jurídico igualdade de todos os cidadãos em 
todo o tipo de ilícito, bem jurídico este que protege interesses exclusivamente 
públicos. No caso do n.º 1, do artigo 240.º, tanto na al. a) como na al. b) assis-
te-se, igualmente, à proteção dos bens jurídicos particulares integridade física e 
psíquica, honra, e liberdade de outra pessoa ou liberdade de decisão e ação de 
outra pessoa.

Já no n.º 2, o bem jurídico individual protegido é distinto em cada uma das 
alíneas. Na al. a) encontra-se protegido o bem jurídico integridade física e psí-
quica545. Na al. b) a proteção do bem jurídico recai sob a honra546, enquanto que, 
por sua vez, na al. c) se encontra protegido o bem jurídico liberdade individual ou 
liberdade de decisão e ação de outra pessoa547.

Numa lapidar síntese conclusiva, seguimos o entendimento no qual se defen-
de que no artigo 240.º se encontra protegido um bem jurídico complexo. Bem 
jurídico esse que é composto por um bem jurídico que protege interesses intei-
ramente públicos e que é comum a todas as ofensas, acompanhado por outro ou 
outros bens jurídicos de proteção de interesses particulares.

Por outro lado, também no referente à efetividade da tutela do bem jurídico 
protegido existem diferenças que merecem ser assinaladas. São diferenças que 
resultam dos dois tipos de ilícito em causa, bem como do entendimento doutriná-
rio empregue no tipo de ilícito previsto no n.º 1.

Deste modo, no delito de organização, de acordo com a posição assumida por 
PAULO PINTO DE ALBURQUERQUE estamos perante um crime de perigo 

545 O bem jurídico individual aqui protegido assume bastantes semelhanças ao bem jurídico protegido no 
artigo 143.º. Como Afirma PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, o bem jurídico protegido no artigo 
143.º também abrange a integridade psíquica – ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código 
Penal…, p. 438.

546 Tanto no artigo 180.º, como no artigo 181.º, protege-se a honra “numa dupla concepção fáctica-normativa 
que incluí não apenas a reputação e o bom nome que a pessoa goza na comunidade […], mas também a 
dignidade inerente a qualquer pessoa, independentemente do seu estatuto social.” – ALBUQUERQUE, 
Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 568 e 575.

547 Este bem jurídico também se encontra protegido pelo tipos incriminadores dos artigos 153.º e 154.º – AL-
BUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…,p. 472 e 475.
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abstrato-concreto548. Já ANDRÉ LAMAS LEITE, seguindo de perto a posição de 
PAULO PINTO ALBURQUERQUE, afirma que tal posição doutrinária somente 
vale “no que contende com o segmento típico do desenvolvimento de atividades 
(ou na participação nas mesmas – al. b), do n.º 1) de propaganda organizada, 
pois a mera fundação ou constituição de organizações deste jaez configura um 
crime de perigo abstrato”. Afirma ainda o Autor que no último caso “não se 
exige, para a respectiva consumação, que o bem jurídico, in casu, tenha estado, 
sequer, ameaçado de lesão”549.

Porém, não podemos deixar de ter em linha de conta o facto de alguma dou-
trina550 e grande parte da jurisprudência, nomeadamente do Tribunal Constitu-
cional551, não aludir à ilustração dos crimes de perigo abstrato-concreto, de onde 
apenas se abre espaço para a definição crimes de perigo concreto e crimes de 
perigo abstrato552, não existindo lugar para a verificação de uma terceira categoria 
de crimes de perigo abstrato-concreto.

Num primeiro plano, os crimes de perigo, distintamente dos crimes de dano, 
não exigem que a lesão do bem jurídico se venha a verificar553, bastando que o 

548 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 727.
549 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 891.
550 Encontramos, entre outros, CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Vol. I, p. 287 e 288, FERREIRA, Ma-

nuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 141, SILVA, Germano Marques, Direito Penal Portu-
guês…, Vol. II, p. 30 e COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal…, p. 251 e 252.

551 Cfr. Acs.TC n.ºs 426/91, Proc. n.º 183/90, Relator Conselheiro José de Sousa e Brito; 441/94, Proc. n.º 
130/93, Relator Conselheiro Monteiro Diniz; 246/96, Proc. n.º 100/94, Relator Conselheiro Monteiro Di-
niz; 604/97, Proc. n.º 507/96, Relator Conselheiro Vitor Nunes de Almeida; e 295/03, Proc. n.º 776/2002, 
Relator Conselheiro Bravo Serra; encontram-se disponíveis nos sítios da internet Disponível no sítio da 
internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910426.html, http://www.tribunalconstitucio-
nal.pt/tc/acordaos/19940441.html; http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19960246.html; http://
www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970604.html; e http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acor-
daos/20030295.html, respetivamente, acessos 23 jun 2014.

 Como refere FIGUEIREDO DIAS, o Tribunal Constitucional também tem, entre outras, como função es-
pecífica a possibilidade de interpretar e aplicar princípios doutrinários, bem como interpretar e aplicar pre-
ceitos penais fundamentais “que tenham acabado por tomar assento na Constituição, seja nas suas normas 
expressas, seja nos seus princípios reguladores subjacentes” – DIAS, Jorge de Figueiredo, “O “Direito 
Penal do Bem Jurídico” como princípio…”, in loc. cit., p. 32.

552 A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato foi colocada em causa, porém, “a doutrina maioritária 
e o TC pronunciam-se todavia, com razão, pela sua não inconstitucionalidade quando visarem a protecção 
de bens jurídicos de grande importância, quando for possível identificar claramente o bem jurídico tutelado 
e a conduta típica for descrita de uma forma tanto quanto possível precisa e minuciosa.” – DIAS, Jorge de 
Figueiredo, Direito Penal…, p. 309 e 310.

553 Neste sentido DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal…, p. 309, CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, 
Vol. I, p. 287 e 288; e FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 140. Este último 
Autor afirma que “nos crimes de dano verifica-se a efectiva lesão, mediante a destruição ou diminuição do 
bem jurídico, e nos crimes de perigo verifica-se somente o perigo de lesão”.
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bem jurídico seja colocado em perigo554 para que seja possível o preenchimento 
do tipo objetivo. Uma vez que existem distintas categorias de crimes de perigo, 
importa assim distinguir entre crimes de perigo concreto de crimes de perigo 
abstrato e de crimes de perigo abstrato-concreto.

Os primeiros são aqueles onde pelo tipo de ilícito se exige a colocação em 
perigo do bem jurídico, uma vez que o preenchimento do tipo objetivo está de-
pendente da efetiva colocação em perigo do bem jurídico. O perigo é elemento do 
tipo, ou seja, crê-se que haja um bem jurídico que provavelmente será ofendido 
em concreto pela ação que se trata. Verifica-se sempre a ameaça do bem jurídico, 
o qual pode ser ofendido.

Nos crimes de perigo abstrato não é exigido no tipo de ilícito a colocação 
em perigo do bem jurídico, o que leva a que o perigo, por si só, seja o motivo 
da incriminação555. A ação típica acarreta logo o perigo, independentemente da 
colocação do bem jurídico em efetivo perigo. Daqui se retira que o perigo não é 
elemento do tipo, sendo tão-somente o motivo para a existência da proibição. A 
perigosidade típica não precisa de ser comprovada no concreto, uma vez que se 
presume, de forma inilidível, o perigo. Ou seja, não se chega a verificar qualquer 
relação com o bem jurídico em concreto, apenas sendo exigível que se trate de 
uma espécie de ação adequada a produzir perigos de certas espécies, não se im-
pondo que um perigo dessa espécie tenha de surgir no caso concreto. O perigo é 
o motivo da incriminação porque as ações são genericamente aptas a produzir os 
perigos exigidos, independentemente da sua contemplação no caso em concreto.

Quanto aos crimes de perigo abstrato-concreto, a conduta empreendida deve 
ser apta, após uma análise de prognose póstuma, a desencadear o perigo para o 
bem jurídico tutelado, existindo sempre a necessidade de provar a potencialida-
de da lesão do bem jurídico decorrente da ação levada a cabo pelo agente. Isto 
porque nestes crimes não é exigido, para a sua realização típica, a efetivação do 
resultado exigido nos crimes de perigo concreto, sendo importante e exigido que 
as condutas sejam aptas ou próprias a levar a bom porto a verificação do perigo 
não permitido pelo tipo. Ou seja, pode dar-se o caso de no momento da ação seja 
previsível a ofensa do bem jurídico mas pode acontecer que por qualquer motivo 

554 “O perigo, por seu turno, é liminarmente entendível como possibilidade ou probabilidade de dano” – Ac.TC 
n.º 426/91, in loc. cit.

555 “O perigo abstracto não é elemento do crime, é mero motivo da incriminação.” – FERREIRA, Manuel 
Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 141.
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não se concretize a ofensa. A ação no momento em que é praticada torna previ-
sível a ofensa de um concreto bem jurídico. Refere ainda FIGUEIREDO DIAS 
que do “ponto de vista formal esta categoria cabe ainda na dos crimes de perigo 
abstracto, porque a verificação do perigo não é essencial ao preenchimento do 
tipo”556.

Atendendo ao tipo de ilícito do delito de organização verifica-se a não exi-
gibilidade de um concreto resultado para que a ação típica venha a colocar em 
perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Para o preenchimento 
dos elementos do tipo objetivo não é necessária a produção de qualquer perigo 
para os bens jurídicos tutelados. As ações que se enquadram no tipo de ilícito são, 
sem sombra de dúvidas, adequadas e aptas a produzir distintos perigos para os 
bens jurídicos protegidos o que não acarreta o pressuposto do aparecimento do 
perigo no caso concreto. Assim, e utilizando as palavras do Conselheiro JOSÉ 
DE SOUSA E BRITO, neste tipo de ilícito não se pressupõe “nem o dano, nem 
o perigo de um concreto bem jurídico protegido pela incriminação, mas apenas 
a perigosidade da acção para uma ou mais espécies de bens jurídicos protegi-
dos, abstraindo de algumas das outras circunstâncias necessárias para causa 
um perigo para um desses bens jurídicos”557, motivo pelo qual defendemos que 
em causa está um crime de perigo abstrato558 e não um crime de perigo abstrato-
concreto. A não exigência da necessidade de qualquer pressuposto de dano ou 
da ocorrência de um perigo concreto para qualquer um dos bens jurídicos pro-
tegidos pela norma do n.º 1, do artigo 240.º, apenas existindo a perigosidade e a 
adequação da ação típica para que haja motivos para desencadear a incriminação, 
leva-nos a considerar que apenas se pode entender que o delito de organização 
tem enquadramento dentro dos crimes de perigo abstrato.

556 Sobre as distinções entre as diversas categorias de crimes de perigo apresentadas vide DIAS, Jorge de 
Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 308 e ss, ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do 
Código Penal…, p. 77 e 78.

557 Ac.TC n.º 426/91, in loc. cit. 
 Os Acs.TC n.ºs 441/94, 246/96, 604/97 e 295/03, seguem a definição de crimes de perigo abstrato apresen-

tada no Ac.TC n.º 426/91.
558 Vide DIAS, Jorge de Figueiredo, “O papel do direito penal na protecção das gerações futuras”, in Direito 

Penal Económico e Europeu: textos doutrinários, Eduardo Correia [et al.], Vol. III, Coimbra Editora, 1998, 
p. 613. Apesar das diferenças existentes entre o nosso estudo e aquele firmado neste artigo, importa realçar 
que o Autor afirma que em “direito penal colectivo nos deparamos substancialmente […] com delitos que 
possuem uma natureza análoga à da categoria dos delitos de perigo abstracto; delitos nos quais, é bem sa-
bido, a relação entre a acção e o bem jurídico tutelado surgirá as mais das vezes como longínqua, nebulosa 
e quase sempre particularmente débil”.
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Já no n.º 2, ao contrário do n.º 1, estamos perante um crime de lesão ou 
dano559, posição sobre a qual não recaem distintas considerações, nem dúvidas. 
Neste tipo de ilícito o bem jurídico é colocado em causa com a sua efetiva lesão 
– a qual ocorre pela via da provocação de atos de violência, de difamação, de in-
júria ou de ameaça, preenchidos que estejam todos os restantes elementos do tipo 
de ilícito –, tal como é exigido nos crimes de dano, crimes estes onde a efetiva 
lesão do bem jurídico é um imperativo.

8.2. Tipo objetivo

8.2.1. n.º 1

No tratamento do tipo objetivo do delito de organização, num primeiro mo-
mento importa referir que esta incriminação não exige qualquer qualidade por 
parte do agente, podendo praticar este delito qualquer sujeito, desde que imputá-
vel à luz do disposto nos artigos 19.º e 20.º.

Do mesmo modo, considerando o disposto no n.º 2, do artigo 11.º, também 
as pessoas coletivas e entidades equiparadas a estas respondem por este tipo de 
crime560, devendo ainda ter em consideração o disposto no artigo 90.º-A. Como 
refere FIGUEIREDO DIAS561:

“uma transferência total da responsabilidade, que verdadeiramente 
deva caber a uma pessoa colectiva qua tale, para o nome individual 
de quem actue como seu órgão ou representante, poderia conduzir 
muitas vezes […] à completa impunidade, por se tornar impossível a 

559 Com este entendimento encontramos ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, 
p. 727, entre outros.

560 ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que em qualquer das modalidades típicas, o crime pode ser praticado por 
uma pessoa coletiva ou por uma entidade equiparada nos termos do n.º 2 do artigo 11.º – LEITE, André 
Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 890.

 Já LUCIANA LOIS refere que em “relação aos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, 
parece-nos acertada a opção de se imputar às pessoas coletivas o crime de discriminação racial, religiosa 
ou sexual” – LOIS, Luciana, “A escolha legislativa na responsabilização penal das pessoas coletivas” in 
Comparticipação, Pessoas Colectivas e Responsabilidade – 11 estudos de direito penal e direito de mera 
ordenação social, Coord. Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Almedina, 2015, p. 
220.

561 LEAL-HENRIQUES E SIMAS SANTOS citando Figueiredo Dias – LEAL-HENRIQUES, Manuel de Oli-
veira e SANTOS, Manuel José Carrilho de Simas, Código Penal Anotado – Parte Geral, 3.ª Edição, 1.º Vol., 
Editora Rei dos Livros, 2002, p. 196.
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 comprovação do nexo causal entre a actuação de uma ou mais pessoas 
individuais e a agressão do bem jurídico produzida ao nível da pessoa 
colectiva”.

Porque um qualquer sujeito poderia cobrir-se de uma pessoa coletiva para le-
var por diante as suas motivações discriminatórias, consideramos que esta opção 
legislativa vem dar um complemento adicional na proteção contra a discrimina-
ção, já que toda e qualquer pessoa – singular ou coletiva – pode ser incriminada 
ao abrigo do disposto no n.º 1 ou do n.º 2, do artigo 240.º.

Assim, o delito pode ser praticado por toda e qualquer pessoa física ou cole-
tiva, à qual possa ser imputável a responsabilidade criminal, existindo distintas 
modalidades apropriadas ao preenchimento do tipo objetivo, no que respeita à 
conduta empreendida pelo agente.

Neste tipo de ilícito encontram-se tipificadas três modalidades distintas da 
ação562: 1 – fundação, constituição ou participação em organização563; 2 – de-
senvolvimento ou participação em atividades de propaganda organizada; e 3 – 
prestação de assistência a organizações, incluindo o seu financiamento564, sendo 
certo que o juízo de desvalor não é idêntico em todas as modalidades típicas 
apresentadas565.

Em comum nestas modalidades temos o facto de qualquer uma das condutas 
assumida pelo agente se destinar a incitar ou encorajar ao ódio ou à violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou 
nacional, religião, sexo, orientação sexual ou igualdade de género. Contudo, este 
tipo de ilícito não define ou delimita quais as atividades que podem levar ao seu 
preenchimento. Por essa via, o julgador perante o caso concreto terá que “proce-
der à sua integração, abrangendo nesta norma qualquer atividade que viole o 

562 Cfr. ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p. 576 e PEREIRA, Victor de Sá, e LAFA-
YETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 683.

563 Estão assim abrangidos os fundadores, chefes ou dirigentes da organização, bem como os membros, ade-
rentes e apoiantes da mesma.

564 “O financiamento é tido por uma das modalidades mais graves, senão mesmo a mais grave, de alguém cola-
borar.” – GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981. No mesmo sentido 
encontramos PEREIRA, Victor de Sá, e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 683.

565 Neste sentido GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981.
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princípio da igualdade entre todas as pessoas, e tenha como intenção a discrimi-
nação, o ódio ou a violência de grupo de pessoas previsto neste tipo”566.

Esta opção legislativa levada a cabo pelo legislador ordinário, como nos indi-
ca ANDRÉ LAMAS LEITE567, leva a que se:

“exig[a] uma certa estabilidade e algum grau de funcionamento dessa 
associação de pessoas e meios, pois só assim estaremos em face de uma 
organização, a que acresce a circunstância de não bastar o desenvolvi-
mento de qualquer tipo de atividade propagandística, mas que a mesma 
seja organizada, o que deixa de fora do tipo ações de cidadãos não 
integrados nessa organização ou que, mesmo estando-o, as não levem 
a cabo no âmbito de um plano anteriormente delineado em comum, de 
forma direta ou indireta, com os demais membros da organização”.

Perante esta descrição verifica-se que o crime pode consumar-se logo com 
a fundação ou com a constituição da organização, ou seja, o crime é a própria 
organização. As atividades e o seu desenvolvimento são autónomas da fundação 
ou da constituição da organização. São casos autónomos o que, desde logo, pode 
dar lugar a concurso de crimes.

Por outro lado, não é punível a preparação, isto é, o estádio que antecede a 
fundação ou a constituição da organização. No tipo de ilícito não se encontra des-
crita qualquer menção a fases antecedentes à fundação ou constituição da organi-
zação, motivo pelo qual a sua incriminação se encontra excluída. Esta factualida-
de tipica não obsta a que o delito possa vir a ser punido a título de tentativa (infra 
p. 246), tendo em conta que podem ocorrer factos suscetíveis de se fundar ou 
constituir a organização, que por mero logro ou infortúnio para os entes envolvi-
dos nesse processo não conseguem levar a cabo tais objetivos. Existe, assim, uma 
clara distinção entre o estádio anterior da preparação da fundação ou da constitui-
ção da organização e a tentativa de se fundar ou constituir a estrutura organizativa 
apta a desenvolver atividades de propaganda com propósitos discriminatórios.

Sobre o modo de execução da conduta delituosa não se exige qualquer espe-
cificidade, motivo pelo qual estamos perante um crime de execução livre568.

566 MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 26.
567 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 892.
568 Não é este o entendimento de ANDRÉ LAMAS LEITE, uma vez que este autor configura tal delito como 

um crime de execução vinculada – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in 
loc. cit., p. 891.
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Quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação estamos perante 
um crime de mera atividade ou formal, não se exigindo o destaque de qualquer 
evento ou ocorrência da conduta do agente. Assim o é porque o tipo de ilícito do 
n.º 1 não exige efeitos práticos. O resultado é a própria fundação ou constituição 
da organização ou a prática das atividades ou a participação nas mesmas, não se 
exigindo o destaque de um qualquer evento.

Cumpre ainda assinalar, tanto no n.º 1, como no n.º 2, como nos indica AN-
DRÉ LAMAS LEITE, que a proteção conferida pela norma não está dependente 
do número de indivíduos que são alvo de discriminação. Não está em causa, nem 
a norma vê a sua aplicação ficar “dependente do número de indivíduos que par-
tilhem dessas mesmas condições comuns” e que são alvo de discriminação por 
qualquer um dos fatores presentes no tipo de ilícito569.

Ainda dentro do tipo objetivo importa analisar os elementos normativos e 
descritivos constantes na incriminação em estudo570. 

Desde logo, por organização valerá, no âmbito do preceituado no n.º 1, do 
artigo 240.º, o disposto no n.º 5 do artigo 299.º571 – conjunto de, pelo menos, três 
pessoas572, actuando concretamente durante um certo período de tempo – onde 
acrescentamos que a prestação de assistência a tal organização pode resumir-se a 

569 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 894. Assinala o Autor 
“que a proteção dispensada a partes da população com base em características comuns ou internas como as 
religiosas, políticas, nacionais, étnicas, rácicas, ideológicas, económicas, sociais ou outras formas especiais 
que permitam separar determinadas pessoas em grupos não está dependente do número de indivíduos quer 
partilhem dessas mesmas condições comuns. Dito de outro modo, inexiste uma exigência quantitativa de 
um número mínimo de seres humanos com essas características para que a protecção conferida pela norma 
possa funcionar (exceto, como é evidente, quando a lei expressis verbis, se refere a «grupos», como sucede, 
p. ex., no artigo 240.º, n.º 2). Exige-se, isso sim, que a pertença da pessoa a esse grupo e que essa caracterís-
tica que é objecto de discriminação dure por um certo período de tempo, o que bem se percebe, por razões 
de direito substantivo e até adjectivo, em sede de prova”.

570 Sobre os elementos objectivos e subjectivos constantes em todo o artigo 240.º vide ALBUQUERQUE, 
Paulo Pinto de, Comentário do Código…, p. 728.

571 No auxílio a esta definição podemos atender ao disposto no n.º 1, do artigo 2.º, da Lei n.º 64/78, de 6 
de Outubro, publicada no DR-I n.º 230/78, onde se refere que “considera-se que existe uma organização 
sempre que se verifique qualquer concertação ou conjugação de vontades ou esforços, com ou sem auxílio 
de meios materiais, com existência jurídica, independentemente da forma, ou apenas de facto, de carácter 
permanente ou apenas eventual”.

572 ANDRÉ LAMAS LEITE refere que “se esse número baixasse para duas, toda a ação de um dos indivíduos 
estaria irremediavelmente ligada à do outro e vice-versa, motivo pelo qual faltaria o grau de disponibili-
zação de meios materiais e humanos com vista à obtenção de um resultado vedado por lei, o que, na base, 
sempre caracterizava uma organização criminosa de qualquer tipo.” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal 
e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 892.



224

joel belchior da silva

uma ajuda material, quer seja logística, financeira ou em força de trabalho, ou a 
uma ajuda imaterial.

Por propaganda organizada entende-se o ato de divulgar conceitos, a ideolo-
gia ou ideias da organização em causa, não existindo tipicidade para os meios de 
divulgar as ações ou dinâmicas levadas a cabo por tal organização. Não importa, 
igualmente, se a difusão é de grande amplitude ou não, ou se a mensagem atinge 
um grande público ou se apenas chega a poucos destinatários573.

Já no que se refere ao termo discriminação encontramos inúmeras e variadas 
definições, as quais já se encontram referidas no presente trabalho (supra p. 88, 
nota de rodapé n.º 237), motivo pelo qual nos abstemos de as voltar a referir.

O ódio, enquanto elemento descritivo do foro íntimo do agente, resume-se a 
um sentimento de “aversão, repulsa ou repugnância de outra pessoa ou grupo 
de pessoas”. Este sentimento de abominação, bem como um desejo de prejudicar 
outro sujeito de diversos modos, a vida ou a existência de determinado ou deter-
minados sujeitos, são juízos valorativos demonstrativos da existência do senti-
mento de ódio. Ou seja, utilizando as palavras do BGH, incitar ao ódio correspon-
de a “uma influência duradoura sobre o significado sentimentos dos outros, com 
o objectivo de produzir, para além da mera rejeição e do desprezo, também hos-
tilidade ou o aumento da hostilidade contra partes relevantes da população”574.

Por entendermos que o conceito de violência pode ser o mais difícil de defi-
nir, deixamo-lo de propositadamente para o fim. 

Este conceito assume diversos contornos575, bem como é utilizado na 

573 Já ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que “a propaganda consiste na defesa de uma determinada ideia, de 
um conceito, através da sua disseminação mais ou menos ampla, por forma a atingir um número mais ou 
menos amplo, à partida determinável ou não, de destinatários.” – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e 
discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 892.

 Não concordamos com tal posição. O bem jurídico protegido não deixa de ser colocado em causa nos casos 
onde a conduta discriminatória atinge um público-alvo diminuto. Porque o bem jurídico é colocado em cau-
sa de qualquer forma, a intervenção penal deverá ocorrer independentemente da propagação da mensagem 
ou da dimensão da conduta discriminatória.

574 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 893.
575 “Os seus contornos exactos não são definidos pela lei penal, sendo incerto se o conceito inclui a violência 

psíquica sobre a vítima do crime, a violência sobre outras pessoas que não a vítima do crime, a violência 
sobre as coisas, a tentativa de violência, a participação em violência e a violência cometida na forma de 
omissão. A Lei n.º 59/2007 introduziu uma delimitação no conceito a propósito do novo tipo de resistência 
e coacção sobre funcionário. De acordo com a nova redacção do artigo 347.º, a violência inclui as formas 
de violência psíquica e de ofensa à integridade física, uma vez que a ameaça grave e a ofensa à integridade 
física são mencionadas como modalidades da violência. Contudo, este conceito legal de violência não é 
uniformemente utilizado pela própria lei, como resulta, por exemplo, da noção de violência no âmbito dos 
crimes contra a liberdade sexual […]. Com efeito, no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual a ameaça 
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 construção de variados tipos de ilícito. Relativamente ao artigo 240.º, entende-
mos que os atos de violência em causa são essencialmente físicos, não deixando, 
porém, de figurar igualmente os atos de violência psíquica576. Muitas das vezes os 
próprios casos de violência física podem ser igualmente suscetíveis de produzir 
violência psicológica, motivo pelo qual somos levados a crer que tanto uma como 
a outra forma de violência encontram cabimento no tipo de ilícito em causa. Dei-
xar de fora a violência psíquica, mesmo sabendo que na maior parte dos casos 
estamos diante violências físicas, poderia ser uma opção apta a dar cobertura 
a uma despenalização face a quem pratique actos discriminatórios de violência 
psicológica. Deste modo, a violência psicológica deve ser encarada em moldes 
semelhantes à violência física nos casos de crimes de discriminação.

8.2.2. n.º 2

Tal como ocorre no delito de organização, também a incriminação que agora 
passamos a analisar não leva a que seja exigível qualquer específica qualidade 
por parte do agente, bem como tanto pessoas singulares, como coletivas, podem 
ser responsabilizadas criminalmente pela prática deste delito. Assim, o referido 
no tipo de ilícito do n.º1 vale igualmente para o tipo de ilícito agora em análise.

Sobre a conduta do agente, tal como no n.º 1, também aqui existem três dis-
tintas modalidades de ação que são: 1 – a provocação de atos de violência contra 
pessoa ou grupo de pessoas; 2 – a difamação ou injúria de pessoa ou grupo de 
pessoas; e 3 – a ameaça de pessoa ou grupo de pessoas.

Em comum nestas modalidades está o propósito de dirigir a conduta a pessoa 
ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, reli-
gião, sexo, orientação sexual ou identidade de género. Qualquer um destes factos, 
para que a ação possa recair no tipo de ilícito em causa, terá de ser praticada por 
uma das seguintes vias: em reunião pública, por escrito destinado a divulgação, 
através da comunicação social ou através de sistema informático.

Relativamente ao modo de execução da conduta delituosa estamos perante 

grave não está incluída na violência, mas já no âmbito contra a autoridade pública a ameaça grave está 
incluída na noção de violência. O legislador agravou uma situação de grande insegurança jurídica.” – AL-
BUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 474 e 475.

576 Neste sentido LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 894, o qual 
afirma que “a violência não é apenas física, podendo também ser psicológica”.
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um crime de realização vinculada, no qual se exige “a efetiva materialização 
de atos de violência contra determinada pessoa ou grupo de pessoas”577, com a 
necessidade, para que se verifique o preenchimento do tipo objetivo, que o agente 
empreenda a sua conduta em reunião pública, por escrito destinado a divulgação 
ou através de qualquer meio de comunicação social ou sistema informático. São 
estes os meios aptos a provocar atos de violência discriminatória, difamar ou 
injuriar e ameaçar, com propósitos discriminatórios, pessoa ou grupo de pessoas 
com que se enquadrem nos espécimes previstos no presente tipo de crime578.

Quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação também existem 
diferenças entre os dois tipos de ilícito, uma vez que, no n.º 2, o crime em causa 
é um crime material ou de resultado, existindo a necessidade de se verificar todas 
as singularidades próprias da teoria da imputação objetiva do resultado obtido à 
ação praticada579.

Daqui se infere que o preenchimento do tipo objetivo do n.º 2 obriga à reali-
zação de mais pressupostos comparativamente com o n.º 1. Todo o tipo de ilícito 
do n.º 2 – incluindo o tipo subjetivo, uma vez que é necessária a realização de um 
elemento adicional, conforme se verá mais adiante (infra p. 235) – trás consigo 
a necessidade de preenchimento de mais elementos que poderão ser o suficiente 
para que determinadas condutas discriminatórias não se enquadrem dentro do 
tipo legal da incriminação agora em análise.

Dentro deste tipo objetivo existe outra particularidade a qual importa mencio-
nar. Na al. b), do n.º 2, existe a referência expressa à negação de crimes de guerra 
ou contra a paz e a humanidade como forma de se difamar ou injuriar determi-
nados sujeitos ou grupos de pessoas580. Esta opção jurído-penal não se encontra 
livre de críticas, estando a mesma debaixo de alguma controvérsia doutrinaria.

577 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 895.
578 Vide ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p. 576. Acrescenta ainda PAULO PINTO DE 

ALBUQUERQUE que o crime é de execução vinculada por se “restringir os meios de propaganda”, estan-
do assim “excluídos os “meios de reprodução técnica” referidos no art. 297.º, n.º 1, como também estão ex-
cluídos certos meios de expressão, como o desenho (mesmo na forma de caricatura), a pintura, a escultura, 
a filmagem ou a gravação de som.” – ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código…, p. 728. 

 Porém, ANDRÉ LAMAS LEITE é de opinião contrária, equiparando ao material escrito outros meios 
como, por exemplo, o caso de ilustrações e representações que podem assumir a forma de caricatura – LEI-
TE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 896. Sobre esta posição mais 
se dirá adiante (infra p. 230).

579 Sobre a teoria da imputação objetiva vide DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 322 
e ss.

580 A negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade abrange duas diferentes categorias: a 
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Não existe um consenso sobre a importância desta referência, existindo mes-
mo quem afirme que a negação dos crimes de guerra ou contra a paz e a huma-
nidade não são condutas suscetíveis de incriminação, sob pena de violação do 
princípio jurídico-constitucional da liberdade de expressão581. Em sentido não 
muito diferente deste mas com alguma atenuação encontramos PAULO PINTO 
DE ALBURQUERQUE. Afirma este Autor que a negação de crimes de guerra ou 
contra a paz e humanidade só poderá ser considerado crime nos casos de aqueles 
crimes se encontrarem “reconhecidos por sentenças transitadas de tribunais in-
ternacionais”582.

A negação dos crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade, que efetiva-
mente ocorreram, consiste na negação contra verdade de ocorrências tão cruéis 
que pela sua negação se difama ou injúria aqueles que sofreram tais horrores 
ou qualquer indivíduo que pertença à comunidade ou povo atingido pelas práti-
cas criminosas583. Pelas graves ofensas que tais negações causam a determinados 

simples e a qualificada. A simples (entendida como a negação) consiste em negar a existência de factos 
históricos como pode ser o exemplo da negação do Holocausto, decorrido nos anos do Terceiro Reich, ou 
que o ataque que atingiu os judeus e que dizimou milhares de judeus nunca aconteceu na escala retratada ou 
através do recurso às câmaras de gás e ao envenenamento. Por outro lado, a sua vertente qualificada ocorre 
quando, juntamente com estes factos que originam a simples negação, existe um acrescentar de conclusões 
adicionais como pode ser o caso de se afirmar que os judeus usam a mentira do Holocausto com o propósito 
de receber avultadas indemnizações estatais, ou de favorecer a criação do Estado de Israel.

581 Posição assumida por MARIA JOÃO ANTUNES – Cfr. ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbri-
cense…, p. 576 e 577. Na jurisprudência encontramos a seguinte referência: “Como exemplo de difamação 
ou injúria de pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional ou religião, 
o legislador refere a negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade. Trata-se, contudo, de um 
mero exemplo, particularmente emblemático, uma vez que a negação em si de crimes de guerra ou contra 
a paz e a humanidade não pode ser criminalizada, sob pena de violação do princípio jurídico-constitucional 
da liberdade de expressão (cf. art. 37° da CRP […]). Daí também a exigência no sentido de a negação difa-
matória ou injuriosa ser com intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar sendo 
necessário que o agente actue com intenção de incitar à discriminação racial ou religiosa ou de a encorajar 
(dolo específico)”. Entende, assim, o STJ que a mera negação está abrangida pela liberdade de expressão. 
Porém, quando feito com propósitos de incitamento ou encorajamento da discriminação ou quando se trata 
de uma negação que trás consigo embutido juízos de valor negativos e ofensivos para a dignidade daqueles 
que foram vitimizados pelo Holocausto, como pode ser o facto de se considerar o Holocausto como a maior 
mentira da história da Humanidade, a negação já não se pode considerar como protegida pela liberdade de 
expressão, podendo, neste caso, haver lugar à censura penal. – Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, disponível 
no local citado.

 Em sentido idêntico encontramos WINFRIED BRUGGER mas apenas referente à simples negação destes 
crimes – BRUGGER, Winfried, “Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio…”, p. 132.

582 Cfr. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 728.
583 Como afirma BRUNO MONTEIRO, “na negação de tais crimes, o agente não terá que se referir a pessoas 

determinadas que foram vítimas, mas sim ao grupo de pessoas envolvidas.” – MONTEIRO, Bruno Filipe 
Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 27.
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indivíduos, consideramos estas negações, na linha de VITOR SÁ PEREIRA e 
ALEXANDRE LAFAYETTE, como intoleráveis abusos da liberdade de expres-
são que estravasam por completo os limites constantes no preceituado princípio 
constitucional da liberdade de expressão584.

O nosso legislador ordinário, tal como aconteceu noutros países, relativamen-
te à negação do Holocausto (supra p. 203), veio acompanhar, desde 1998, esse 
movimento, apesar de o levar a cabo de “uma forma mais mitigada”, o que fez 
com que a referida expressão constante no tipo de ilícito venha fazer “correspon-
der à injúria, a negação de crimes de guerra ou contra a paz e a Humanidade”585.

Em nossa opinião é de louvar tal opção assumida pelo legislador ordinário. 
Em determinados casos, a negação de factos passados, mais do que a exterioriza-
ção de um pensamento ou de uma visão histórica sobre determinados aconteci-
mentos, pode trazer consigo propósitos menos dignos, os quais podem nada mais 
ser do que propósitos discriminatórios e odiosos capazes de encorajar ou incitar à 
discriminação por parte de outros indivíduos da comunidade. Nestes casos, mais 
do que uma injúria, porque a violência destas afirmações pode atingir níveis de 
puro escárnio e profundamente injuriosos, estamos perante práticas discrimina-
tórias que não podem ser aceites nem toleradas numa sociedade democrática e 
evoluída. Por outro lado, não podemos esquecer que estamos perante a tipificação 
de uma forma de se difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa 
da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou 
identidade de género. A tipificação da negação de crimes de guerra ou contra a 
paz e a humanidade são apenas uma das vias que pode originar comportamentos 
ilícitos por via da difamação ou da injúria, nada obstando a que não seja possível 
negar a existência de determinados crimes de guerra ou contra a paz e a humani-
dade, quando não está em causa a prossecução de fins que colidam com as normas 
penais.

 Por maioria de razão, se a negação destes crimes se dirigir a um concreto indivíduo vítima, familiar, sujeito 
pertencente ao grupo de pessoas envolvidas ou sujeito pertencente ao povo que sofreu esses horrores, há 
lugar ao seu enquadramento no tipo de crime agora abordado.

584 PEREIRA, Victor de Sá, e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 683 e 684. Referem estes Autores 
que “negar contra a verdade, a ocorrência de qualquer daqueles factos é um intolerável abuso da liberdade 
de expressão, que não se encontra a coberto da tutela do artigo 37.º da Constituição da República e profun-
damente fere a essência mesma da dignidade humana, desembocando em inaceitável apologia, expressa ou 
implícita, da mais miserável hediondez”.

585 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 948, nota de 
rodapé n.º 12.
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Assim, somos levados a considerar a incriminação da negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a Humanidade, nos precisos moldes constantes no n.º 2, 
do artigo 240.º, quando levados a cabo com propósitos de incitamento ou enco-
rajamento à discriminação, como uma opção legislativa que deve ser aceite sem 
grande contestação586.

Apesar das negações de crimes de guerra, contra a paz e a humanidade, como 
é o caso evidente do Holocausto, serem mais mediáticas em países como a Ale-
manha, é admissível a criminalização das teses negacionistas noutros países pela 
via da imperativa necessidade de se colocar um ponto final nas práticas discri-
minatórias e xenófobas que podem colocar, novamente, em causa a paz mundial. 
O Holocausto não foi apenas uma barbárie para o povo e honra germânica. Foi 
igualmente um brutal e cruel período histórico para toda a humanidade, motivo 
pelo qual a sua repulsa deve ser um imperativo de todas as nações civilizadas.

Porque o Estado português é um Estado de direito democrático, o qual tem na 
dignidade da pessoa humana o seu principal vértice orientador, é de todo lógico 
que em Portugal existam normas legais, de natureza penal, prontas a evitar tais si-
tuações. É necessário que o ordenamento jurídico português, e mais propriamente 
o ramo do direito penal, contemple a previsão destes factos para que seja possível 
agir nos casos mais aberrantes, motivo pelo qual assumimos como necessária 
a menção expressa, na al. b), do n.º 2, do artigo 240.º, à negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade. Ficar alheio a esta realidade ou deixar de 
lado a preocupação com problemas desta ordem não seria, com certeza, a melhor 
solução a adotadar.

Ainda dentro do tipo objetivo importa analisar os elementos normativos e 
descritivos constantes neste tipo de ilícito e que não foram analisados aquando o 
estudo do tipo objetivo do n.º 1.

Por reunião pública entende-se que seja o “agrupamento, convocado ou es-
pontâneo, de pelo menos três pessoas com uma finalidade comum e em lugar 
público ou privado, mas em qualquer caso aberto a terceiros”, valendo para a 

586 Como afirma o STJ, “é legítimo concluir que não contem o vício da inconstitucionalidade a penalização de 
condutas que, embora não sejam claramente idóneas para incitar directamente à comissão dos delitos contra 
o direito dos povos como o genocídio, supõem uma incitação indirecta ao mesmo ou provocam, de modo 
mediato a discriminação, o ódio ou a violência que é precisamente que permite em termos constitucionais 
o estabelecimento do tipo legal do artigo 240.º 2 b) do Código Penal”. Ainda para mais, segundo este 
Tribunal, além da criminalização ser “o instrumento eleito para tutelar a dignidade, e a não discriminação 
ofendida pela negação”, não se “vislumbra razão para suscitar a questão da constitucionalidade do preceito 
incriminador.” – Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, disponível no local citado.
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publicidade o disposto no artigo 183.º587. Daqui se infere que estão excluídos 
da qualidade de reunião pública os casos de junção de apenas duas pessoas em 
local público, uma vez que tal junção é considerada como encontro público e não 
reunião pública.

O meio de comunicação social trata-se de um “meio de difusão de informa-
ção a um número alargado de pessoas, como a imprensa, a televisão, o rádio, 
[e] a internet”. Outros meios como o graffiti, o correio e as redes de telecomu-
nicações, como sejam o telefone, o telemóvel ou o telégrafo, não são meios de 
comunicação social, apenas existindo espaço para que sejam considerados como 
meio de publicidade588. 

Neste campo da publicidade importa ainda ter em consideração o disposto 
na al. d), do n.º 2, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro589 
(Código da Publicidade), onde se proibe a publicidade que contenha qualquer 
discriminação em relação à raça, língua, território de origem, religião ou sexo, 
existindo lugar para a aplicação de sanções de natureza meramente ordenacional 
em caso de violação da mencionada disposição legal. Apesar do elenco presente 
neste normativo ser substancialmente reduzido quando comparado com aquele 
presente no artigo 240.º, o facto de se estar perante uma cláusula aberta leva a que 
todas as outras formas de discriminação se devam considerar em pé de igualdade 
com as constantes na referida redacção do artigo 7.º, n.º 2, al. d), do Código da 
Publicidade590.

Por escrito destinado a divulgação defende ANDRÉ LAMAS LEITE que ao 
material escrito deve equiparar-se “«os meios audiovisuais [gravações sonoras e 
audiovisuais], os meios de armazenamento de dados, ilustrações e outras repre-
sentações», assim se abrangendo, p. ex., os desenhos e caricaturas”591. 

587 Sobre o alcance de publicidade vide ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 
577.

588 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 577.
589 Publicado no DR I Série n.º 245/90.
590 Apesar de não ter sido ainda aprovado, o projeto para o novo Código da Publicidade prevê no seu artigo 

10.º, n.º 2, al. d), um catálogo mais extenso comparativamente com aquele que se encontra atualmente em 
vigor. Dispõe esse preceito: Contenha qualquer discriminação em razão de ascendência, sexo, raça, língua, 
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição 
social ou orientação sexual. Este projeto do novo Código da Publicidade encontra-se disponível no sitio da 
internet http://www.portugal.gov.pt/media/9208182/20150507-me-cons-pub-codigo-publicidade.pdf, aces-
sos em 31 jul 2015.

591 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 896. Como afirma o 
Autor, “não teria sentido que se previsse apenas a palavra escrita e não já o desenho, em todas as suas ma-
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Compreendemos esta equiparação e é percetível as finalidades que se preten-
dem retirar da mesma. A manifestação do pensamento e das ideias que se realiza 
pela via da existência da liberdade de expressão pode assumir diversas formas, 
para além da escrita. Deste modo, pretende o Autor que o escrito destinado a 
divulgação não possa ser entendido como somente os caracteres expressos numa 
folha de papel, ou seja, uma caricatura, por exemplo, não pode deixar de ser 
entendida como um escrito destinado a divulgação uma vez que desse modo se 
pode retirar tantas ou mais conclusões face aos escritos presentes numa simples 
folha de papel. O mesmo se diga a outras formas de ilustração ou representação.

Todavia, consideramos que o escrito para ser entendido tal como consta na 
norma incriminadora, exige palavras. Imagens, cantigas, caricaturas, entre outras 
formas de expressão, não devem ser consideradas como escritos, nem qualquer 
palavra deve ser considerada como escrito. A inclusão das formas de expressão 
apresentadas deve dar-se não pela via da interpretação ou da equiparação – de 
modo a não colocar em causa o respeito pelo princípio da legalidade – mas sim 
pela sua inclusão expressa no tipo de ilícito, retirando, deste modo, dúvidas quan-
to à admissibilidade da utilização desses modelos enquanto modo adequado para 
o preenchimento do tipo de crime. Até então, a interpretação deve restringir-se 
somente ao declarativamente admissível, nunca extravasando o real alcance das 
palavras.

Quanto ao sistema informático, apesar da definição constante na Lei .º 
109/2009, de 15 de Setembro, apenas valer para a presente lei, não podemos 
deixar de a mencionar. 

Assim, por sistema informático entende-se qualquer dispositivo ou conjunto 
de dispositivos interligados ou associados, em que um ou mais de entre eles de-
senvolve, em execução de um programa, o tratamento automatizado de dados in-
formáticos, bem como a rede que suporta a comunicação entre eles e o conjunto 
de dados informáticos armazenados, tratados, recuperados ou transmitidos por 
aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu funcionamento, utilização, 
protecção e manutenção, conforme o disposto na al. a), do artigo 2.º, da referida 
Lei.

nifestações, as quais podem, tantas vezes mais do que a palavra ser violadoras da igualdade erigida em bem 
jurídico protegido”.

 TERESA PIZARRO BELEZA, nos casos de discriminação, refere que a “realização pela caricatura” sem-
pre foi uma arma “utilizada como forma de deslegitimação de pessoas, ideias e movimentos.” – BELEZA, 
Teresa Pizarro, Direito das Mulheres e Igualdade Social, in loc. cit.
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A provocação de violência caracteriza-se por ser a “instigação à prática de 
crimes determinados ou indeterminados contra uma pessoa ou um grupo de pes-
soas por razões discriminatórias”, podendo tais atos de violência ser de ordem 
física ou psíquica, os quais se destinam a colocar em causa bens jurídicos como 
a integridade física e psíquica, liberdade pessoal, liberdade e autodeterminação 
sexual de uma concreta pessoa ou de um grupo de pessoas.

No que se refere à difamação, injúria e ameaça, o seu conteúdo típico é em 
tudo semelhante ao constante nos artigos 180.º, 181.º e 153.º, respetivamente592.

8.3. Tipo subjetivo

No que se refere ao tipo subjetivo de ilícito existem distinções a fazer entre o 
dolo exigido no tipo de ilícito previsto no n.º 1, comparativamente com o tipo de 
ilícito do n.º 2. Enquanto no delito de organização qualquer modalidade do dolo 
é apta para o preenchimento do tipo subjetivo de ilícito, no n.º 2 apenas tem cabi-
mento o dolo direto, com exclusão da possibilidade de se configurar a ocorrência 
do dolo necessário ou do dolo eventual593. Todavia, existe doutrina que considera 

592 “Efectivamente, sob pena de conferir à previsão típica em causa uma abrangência demasiadamente ampla, 
não respeitadora do princípio fundamental da intervenção mínima do Direito Penal, só devem estar incluí-
das no conceito de difamação ou injúria para efeitos do artigo 240.º do Código Penal as condutas que em si 
mesmas analisadas, constituam crime de difamação ou injúria, nos termos do artigo 180.º e 181.º, daquele 
Código.” – Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 216. Solução 
idêntica vale para os casos de ameaça.

593 Neste sentido PEREIRA, Victor de Sá, e LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 684.
 ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que no delito de organização, tendo em conta as suas diferentes moda-

lidades, e quanto ao dolo eventual, que o mesmo só se poderá enquadrar no encorajamento às atividades 
descritas no tipo de ilícito. Em tudo o resto, esta modalidade de dolo encontra-se excluída – LEITE, André 
Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 891. 

 Não concordamos com tal posição, considerando, uma vez que em toda a extensão da norma não se vis-
lumbra qualquer caso que leve a ajuizar excluída a ocorrência do dolo eventual. E esta questão não tem 
apenas importância doutrinária. O facto da intensidade do dolo revelar importância para efeitos de deter-
minação concreta da pena (cfr. artigo 71.º, n.º 2, al. b)), leva-nos a ter alguma atenção quanto aos graus 
de dolo admissíveis. Entendemos como possível que alguém atue da forma descrita na incriminação com 
dolo eventual. Por exemplo, é possível que a convite de um membro de uma organização com propósitos 
discriminatórios um sujeito venha a colaborar, julgando que da sua conduta não irá resultar qualquer efeito 
prático (pode o indivíduo entender que a organização se encontra sem meios ou condições de se chegar a 
fundar ou constituir), mas bem sabendo e conformando-se com o facto de que da sua atuação pode resultar 
o efeito prático. 

 Poderemos ainda apontar outro exemplo. Porque o tipo de ilícito pode preencher-se apenas com a fundação 
ou com a constituição da organização, pode dar-se o caso de um agente pensar que a organização nunca se 
irá constituir e nem por isso deixa de colaborar para o seu efeito, nomeadamente e a título exemplificativo, 
com a entrega de dinheiro para levar a cabo todo o processo de constituição da organização (como por 
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admissível qualquer forma de dolo como aceitável em qualquer um dos tipos de 
crime594, optando, deste modo, por não excluir o enquadramento do dolo necessá-
rio, nem do dolo eventual, do n.º 2, do artigo 240.º.

Somos levados a crer que apenas há lugar ao preenchimento do dolo na sua 
modalidade intencional ou direta em virtude deste tipo de crime compreender 
a necessidade do preenchimento do elemento volitivo específico595. Não conse-
guimos vislumbrar nenhum caso em que o agente atue com dolo necessário ou 
com dolo eventual ao ponto de se conseguir preencher o elemento subjetivo de 
ilicitude específico, que é exigido para o preenchimento de todo o tipo subjetivo 
de ilícito.

De facto, o tipo constante no n.º 2, além do dolo direto exige ainda o preen-
chimento do dolo específico. O dolo do agente terá de revestir a especificidade de 
incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar596. Significa 
que para o preenchimento do tipo subjetivo, na sua totalidade597, não basta que 

exemplo para o arrendamento de um local para reunir, para adquirir símbolos da organização e embelezar 
os local, para adquirir software de base de dados, etc.). Teremos assim, neste caso, dolo eventual de cons-
tituição onde o agente pensa que não há probabilidade de se conseguir constituir a organização. O agente 
supõe que mesmo com a sua participação e ajuda a organização não se irá constituir mas sabe igualmente 
que existe a hipótese de concretização da sua constituição.

 Porque no dolo eventual o agente não deixa de prever o facto como consequência possível e real advinda 
da sua conduta, o qual mesmo assim leva a cabo tal comportamento, conformando-se com a sua realização, 
não podemos deixar de configurar como possível o preenchimento desta modalidade de dolo no tipo subje-
tivo de ilícito do n.º 1. A vontade do agente, nestes casos, não se destina, nem visa no imediato o resultado 
previsível. A vontade apenas existe relativamente ao ato inicial. O resultado final não é visto ou representa-
do como certo, apenas se configurando como possível de concretização.

594 Neste sentido ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense do Código Penal…, p. 577 e BRITO, 
José de Sousa e, “Religion and Criminal Law in Portugal”, in loc. cit., p. 216 e 219.

595 Como refere FIGUEIREDO DIAS, “a intenção pode constituir uma das formas que assume o elemento 
volitivo do dolo, a forma que chamámos de dolo intencional ou dolo directo de primeiro grau. […] [em 
certos] casos, porém, o tipo de ilícito é constituído de tal forma que uma certa intenção surge como uma 
exigência subjectiva que concorre com o dolo do tipo ou a ele se adiciona e dele se autonomiza. Isto sucede 
[…] sempre que a intenção tipicamente requerida tem por objecto uma factualidade que não pertence ao 
tipo objectivo de ilícito.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 380.

596 Cfr. ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p 577. Como já referimos, este dolo específico 
foi introduzido na reforma penal de 1995 (supra p. 83), tendo FIGUEIREDO DIAS, à data, esclarecido 
que se pretendia que “nos actos individuais previstos no n.º 2 o agente [tivesse] que possuir a intenção de 
incitar à discriminação racial” – Acta do projecto de revisão n.º 26, in loc cit., p. 286. Hoje acresce a discri-
minação religiosa e sexual.

597 “O dolo, em geral, não inclui a exigência de um determinado fim subjectivo, para além do próprio facto ilí-
cito. Quando essa exigência seja feita relativamente a certos crimes, aos elementos essenciais gerais do dolo 
acresce então um elemento essencial específico do dolo nesse crime.” – FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, 
Lições de Direito Penal…, p. 299 e 300.

 “Pode, porém, suceder e sucede com frequência que relativamente a certos crimes aos elementos essenciais 
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se verifique a consciência e a vontade do facto. É ainda exigido que a finalidade 
da factualidade discriminatória vise incitar ou encorajar a discriminação racial, 
religiosa ou sexual.

Sobre o incitamento, conforme nos refere ANDRÉ LAMAS LEITE, “deve 
entender-se, mutatis mutandis, aquilo a que a teoria da comparticipação recon-
duz à figura da instigação (artigo 26.º)”598 599.

Já o encorajamento, de onde seguimos de perto as palavras de M. MIGUEZ 
GARCIA e de J. M. CASTELA RIO, “significa, ao cabo das contas, ganhar mais 
um adepto para uma determinada causa, dar-lhe ânimo e confiança”600.

Como afirmam os Autores, “incitar e encorajar convergem em estimular al-
guém a aderir a uma causa, a um ideal ou a um projeto que pode comportar 
algum risco, porque, por exemplo, contraria valores tidos e aceites por funda-
mentais”601. Apesar desta convergência, não podemos deixar de realçar que são 
conceitos distintos. Como afirmou o coletivo do Tribunal Judicial de Paredes602, 
“o legislador terá usado estas duas expressões, não como sinónimos, pois tal 
seria supérfluo e consequentemente má técnica legislativa, mas como dois graus 
diferentes em gravidade, da mesma intenção – sendo o incitamento mais directo, 
no sentido da instigação directa à prática de actos concretos, e encorajamento a 
manifestação de apoio a uma actividade”.

Conforme referimos (supra p. 85 e 89), na primitiva redação desta dis-
posição penal, para o preenchimento do tipo subjetivo não era exigido o dolo 
específico. Foi com a reforma ao Código Penal de 1995 que tal alteração se deu, 
permitindo, deste modo, o afastamento de determinadas condutas da tipicidade 

e gerais do dolo acresça a exigência de um determinado fim subjectivo do agente e nestes casos fala-se em 
dolo específico.” – SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. II, p. 169.

598 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 893. Refere ainda o Autor 
que “nas palavras do BGH, incitar ao ódio significa «(…) uma influência duradoura sobre o significado e 
sentimentos dos outros, com o objectivo de produzir, para além da mera rejeição e do desprezo, também 
hostilidade ou o aumento de hostilidade contra partes relevantes da população»”. Ou seja, “serão as ações 
«que atuam sobre os sentimentos ou o intelecto de outro e que são objectiva e subjectivamente apropriadas 
a gerar ou incrementar um aumento emocional da simples rejeição, do desprezo ou atitude hostil contra uma 
parte relevante da população»”.

599 Ou como afirma M. MIGUEZ GARCIA e J. M. CASTELA RIO, o incitamento “pode criar noutra ou em 
outras pessoas um sentimento de rancor e de repulsa, incompatível com uma sociedade de raízes e vivências 
multiculturais.” – GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981.

600 GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981.
601 GARCIA, M. Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981.
602 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 218.



235

a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

que lhes poderia advir se não fosse a exigência do incitamento ou encorajamento 
de discriminar. 

É o tipo subjetivo com as suas acrescidas exigências que isenta determinadas 
condutas da responsabilidade penal, com todos os convenientes e inconvenientes 
que daqui decorrem. Por esse motivo, a maior complexidade e problemática do 
tipo subjetivo prende-se com o dolo específico exigido pelo n.º 2, motivo pelo 
qual iremos abordar, de seguida, essa problemática com maior detalhe.

8.3.1. A exigência do dolo específico

O quadro legal do crime de discriminação previsto no n.º 2, do artigo 240.º, 
no que importa quanto ao seu tipo subjetivo, sofreu em 1995 uma importante alte-
ração, a qual se mantêm até ao presente: a exigência do dolo específico de incitar 
ou encorajar a discriminação racial, religiosa ou sexual. Estamos assim perante 
um delito de intenção em virtude da exigência deste elemento subjetivo especial, 
independentemente da modalidade típica assumida pelo agente603.

Importa, portanto, verificar se este elemento subjetivo especial e autónomo 
se retrata numa grande inovação ou se acaba por não contribuir com grandes 
alterações práticas. 

Até ao momento da introdução do dolo específico, considerando as causas 
discriminatórias que motivam a proteção penal e desde que preenchidos todos 
os elementos do tipo objetivo, poderia ocorrer uma incriminação por motivos 
discriminatórios sem que para tal fosse relevante o motivo subjacente à específica 
intenção de discriminar. Isto não significa, desde logo, que o preenchimento do 
tipo de ilícito se encontrava mais abreviado. Todavia, o enquadramento legal dos 
factos poderia, em muitos casos, ser, certamente, mais facilmente realizado.

Como nos retrata ANDRÉ LAMAS LEITE, em certa medida, a menção do 
dolo específico acaba por ser “redundante, se não em todas as alíneas do n.º 2, 
pelo menos na sua al. a), uma vez que a própria natureza típica das ações aí 
descritas importa esse elemento subjectivo especial autonomizado”604 e distinto 
do dolo do tipo. Assim, poderá ser defensável que esta adicional exigência, pelo 
menos nalguns casos, acabe por perder um pouco o seu sentido, uma vez que não 

603 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 902.
604 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 902.
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existe outra forma de incitar ou encorajar à discriminação senão como aquela já 
se encontrava contemplada no tipo de ilícito605 antes da reforma penal de 1995. 
Porém, não podemos esquecer que o dolo específico, ao contrário do dolo geral, 
não se refere a elementos do tipo objetivo de ilícito606. O dolo específico, enquan-
to elemento subjetivo da ilicitude, faz parte do tipo subjetivo de crime, distin-
guindo-se, por completo, do dolo geral, ocupando um lugar distinto no momento 
do enquadramento fáctico e das suas motivações na norma incriminadora.

Ao mesmo tempo esta inovação não introduz só alterações ao nível do enqua-
dramento fáctico, como também introduz alterações no âmbito da proteção penal. 
Como afirma FRANCISCA VAN DUNEM, “esta solução [da exigência do dolo 
específico], que se diferencia da primitiva, desloca o âmbito da protecção penal 
do interesse do indivíduo para o Estado, privilegiando o interesse deste na não 
disseminação de comportamentos susceptíveis de dar causa ou de acentuar a 
discriminação racial [religiosa ou sexual]”607.

Assim, a autonomização do dolo específico acarreta sempre consequências 
práticas. Não se pode crer que a expressa exigência do elemento subjetivo espe-
cial tenha os mesmos efeitos práticos que teria caso não estivesse tipificada tal 
referência. É certo que com a necessidade do preenchimento do dolo específico 
existem diversas práticas discriminatórias que poderiam ser punidas e que não 
o são em função da não presença de todos os elementos constitutivos do tipo 
subjetivo de ilícito, muito por causa da exigência do dolo específico608. São prá-

605 Cfr. LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 902.
606 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 379.
607 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 950.
608 A título de exemplo poderemos relatar o episódio presente no Parecer da PGR n.º P000832005.
 Em 2005 foi realizada uma manifestação pública, em Lisboa, promovida pela organização denominada 

“Frente Nacional” – uma organização com um cunho racial bastante vincado e cujos alguns elementos che-
garam a ser condenados pela prática de crimes de discriminação (infra p. 273). Perante o perigo imediato da 
possibilidade de serem praticados crimes de discriminação nesta e noutras manifestações foi pedido parecer 
à PGR relativamente a esta e outras questões que no caso concreto não importam. A esta problemática 
responde a PGR que “a prática desse crime do decurso de uma manifestação apenas será concebível nas 
hipóteses delineadas no n.º 2 do artigo 240.º, enquanto se refere a uma actuação desenvolvida «em reunião 
pública» (e com eventual divulgação na comunicação social), que consistirá, em regra, na verbalização de 
uma mensagem discriminatória, através da difamação ou injúria de pessoa ou pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica […]. Mas não bastará essa mera exteriorização de difamações ou injúrias (i. e., com 
dolo), já que ao nível do tipo subjectivo de ilícito, «estamos perante um crime de intenção de incitar à dis-
criminação racial ou religiosa ou de a encorajar (dolo específico)» – o que suscita especiais exigências em 
matéria de prova, no plano subjectivo”. Ou seja, “uma previsão segura de verificação de um crime, se pode-
rá ser possível com alguns tipos legais de subsunção mais linear, vem a mostrar-se mais improvável quando 
esteja em causa a eventual prática do crime do artigo 240.º do Código Penal, atenta a aludida dificuldade na 
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ticas discriminatórias que ficam impunes609. Determinante será desvendar se tais 
práticas deveriam ser punidas – como seriam se não houvesse a necessidade do 
preenchimento do elemento volitivo específico – ou se a atual opção legislativa 
é a mais assertiva.

Perante este panorama legislativo existem duas considerações a ter em linha 
de conta: os compromissos internacionais assumidos, nomeadamente os constan-
tes na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação Racial encontram-se assegurados, uma vez que o direito penal, enquanto 
ultima ratio deve “pautar-se por critérios de absoluta necessidade e estrita ade-
quação”610. O direito europeu, nomeadamente as diretivas existentes, nesta maté-
ria, também não sugerem que se aplique o dolo específico, dando larga medida da 
sua aplicação ao legislador ordinário, tanto dentro como fora do ramo do direito 
penal. E, por outro lado, apesar do legislador ordinário considerar como assegu-
radas as exigências de prevenção, repressão dos crimes de cariz discriminatório, 
bem como a proteção, quer da vítima e da sociedade, como do delinquente, resta 
saber se esta opção legislativa não coloca de parte determinadas ocorrências que 
podem ser aptas a criar situações de perigo para determinados indivíduos e para a 
sociedade, que poderiam ser combatidas caso a norma penal, no seu n.º 2, não ti-
vesse a necessidade do preenchimento do dolo específico. Isto porque com o dolo 
específico o fim da atuação do agente terá obrigatoriamente de ser a incitação ou 
o encorajamento da discriminação. Todas as outras  discriminações que não com-
portem esta especial intenção ficam de fora da factualidade típica.

demonstração do preenchimento do tipo legal, no plano subjectivo” – Parecer da PGR n.º P000832005, dis-
ponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/6be0039071f61a61802568c000407128/871ab8a-
d04a0b1648025703f0035b104?OpenDocument, acessos em 14 dez 2014.

 Deste modo, dificilmente a autoridade restringe o direito de manifestação ou procede às diligências tidas 
como necessárias de forma que sejam instaurados os devidos processos-crime. Este exemplo demonstra 
claramente que práticas discriminatórias – muitas das quais suficientes para configurar crime, mas de difícil 
prova – acabam por não preencher o tipo subjetivo de ilícito na sua plenitude. O dolo específico veio, sem 
dúvida, colocar dificuldades no momento da tipificação dos factos.

609 “Ficarão, consequentemente, de fora todas as situações que, envolvendo embora a emissão de juízos públi-
cos de desvalor ou de menor dignidade social de pessoas ou grupos com fundamento em preconceito racial 
[religioso ou sexual] não reúnam o requisito adicional imposto […]: a intenção de incitar à discriminação 
[…] ou de a encorajar” – DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in 
loc. cit., p. 950.

 É certo que nada obsta a que os atos em causa onde não se verifique a contemplação do dolo específico não 
possam cair no âmbito de aplicação das disposições penais gerais, como por exemplo nos crimes contra 
a honra. Neste sentido encontramos DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei 
penal”, in loc. cit., p. 950.

610 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 950.
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Por outro lado, não podemos esquecer que esta solução acaba por não res-
tringir tanto a liberdade de expressão, o que aconteceria com maior incidência 
caso não se exigisse o dolo específico, além de ainda existirem os ilícitos de mera 
ordenação social. Poderemos afirmar que a liberdade de expressão ganha assim 
maior espaço, já que determinadas expressões e exteriorizações do pensamento, 
independentemente da forma assumida, não serão criminalizadas nos casos em 
que o autor do facto discriminatório não tenha subjacente a intenção de incitar, 
nem de encorajar, à discriminação racial, religiosa ou sexual. Assim e atendendo 
aos confrontos existentes entre direitos fundamentais quando estão em causa atos 
discriminatórios (supra p. 163) estamos, de facto, perante uma solução legisla-
tiva que tenta equilibrar as balanças da liberdade de expressão, por um lado, e de 
outros direitos fundamentais violentados com a discriminação, por outro lado.

Porém, tal não significa, desde logo, que a opção assumida desde 1995 seja a 
melhor. Existem alguns dados que nos podem demonstrar que tal opção legislati-
va pode não assegurar a punição e proteção contra certos problemas desencadea-
dos pela discriminação. Como nos indica FRANCISCA VAN DUNEM, grande 
parte das práticas discriminatórias existentes são, sobretudo, psicológicas. São 
agressões verbais que vivem “quer da agressão típica da pressão urbana, quer 
do pior sentido do entretenimento e opera tanto pela grosseria óbvia como pela 
insídia”611. 

Ora, a exigência do dolo específico origina um tombo em grande parta das 
eventuais criminalizações que poderiam ocorrer caso não se exigisse o dolo es-
pecífico. Tal opção legislativa leva a que graves ofensas, como é o caso da injúria 
e da difamação, sejam somente tuteladas pelos tipos de ilícitos previstos para 
proteger a honra. O mesmo se diga relativamente aos casos de ameaça ou de 
violência.

Para melhor se compreender a problemática atendemos ao seguinte exemplo: 
supomos que um indivíduo numa conferência sobre a multiculturalidade aberta a 
toda a população afirma que o mundo seria bem melhor e a humanidade viveria 
em plena paz se não existissem quaisquer pessoas de raça negra e cigana e que o 
seu desejo é que um dia o mundo exista sem estes seres. Afirma igualmente que 
nada tem contra esses cidadãos, que nada vai fazer para os prejudicar, nem quer 
que alguém o faça por si, mas que mesmo assim não pode deixar de afirmar que 

611 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 944.
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os indivíduos referidos não deveriam existir e que Portugal seria sem quaisquer 
dúvidas um melhor país se se livrasse dos ciganos e dos negros. 

Se alguém proferir uma afirmação deste género não a podemos deixar de con-
siderar como altamente difamatória e discriminatória no campo racial. Também 
não podemos esquecer que a mesma foi proferida publicamente. Por outro lado, 
também não se pode deixar de atender que o dolo geral facilmente seria preen-
chido. Ou seja, o elemento subjetivo ficaria preenchido, uma vez que o agente 
conhece e quer que os elementos objetivos do tipo de ilícito sejam preenchidos.

O problema surge no momento da configuração do elemento subjetivo es-
pecífico. Este indivíduo do exemplo acima exposto afirma perentoriamente que 
nada vai fazer para prejudicar aqueles pelos quais nutre um grande ódio e nem 
quer que alguém o faça por si. Ou seja, limita-se apenas a manifestar o seu pen-
samento e aquilo que gostaria de ver implementado na sociedade, sem que queira 
ou force alguém a levar a cabo as suas convicções. Perante este cenário dificil-
mente se pode considerar que esta difamação pública de pessoas por motivos ra-
ciais se encontra envolvida por uma intenção de incitar à discriminação racial, ou 
de a encorajar. Deste modo, esta seria uma grave discriminação que se encontra 
a salvo da censura penal. O ódio e a aversão pela diferença são as causas do ato 
praticado, mas o mesmo não se encontra revestido por propósitos de incitamento 
ou encorajamento à discriminação racial, uma vez que o orador não pretende que 
o seu ódio passe para outras pessoas. Apenas afirma as suas convicções, por mais 
bárbaras que sejam.

Em nossa opinião, uma discriminação como aquela que agora aqui referimos 
nunca deveria passar impune. O direito penal não se deve abster de criminalizar 
comportamentos discriminatórios desta dimensão.

Por outro lado, a impunidade – uma das consequências desta opção legislati-
va – reside no facto do impulso processual, nestes casos, se encontrar a cargo das 
vítimas da discriminação – a vítima da discriminação têm de apresentar queixa, 
constituir-se enquanto assistente e deduzir a devida acusação particular (cfr. arti-
gos 68.º .º 1 al. a) e b), 246.º n.º 4 e 285.º do CPP e 113.º, 117.º, 153.º n.º 2 e 188.º 
do CP) –, as quais raramente fazem uso desta faculdade devido muitas das vezes 
a dificuldades económicas, bem como pelo hábito de se sujeitarem ao papel de 
vítimas de discriminação, o qual acabam por aceitar. 

Porque se está perante casos onde o impulso processual está a cargo do ofen-
dido, o direito a apresentar queixa também se extingue, nos termos do artigo 
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115.º, ao contrário dos crimes públicos onde apenas opera a prescrição. Assim, 
além de o Direito se manter alheio a tais acontecimentos, ocorrências deste nível 
podem causar tensões entre diversas comunidades, podendo gerar situações de 
conflito.

Em nosso entender, nestes casos o impulso processual deveria estar igual-
mente a cargo do Estado, evitando que determinados comportamentos continuas-
sem a sair impunes612, com todas as consequências que daí poderão advir.

Não se pode negar que esta solução traga algumas vantagens, o que não obsta 
a que haja espaço para progressos. Como já se afirmou (supra p. 197), numa 
sociedade democrática e tolerante deverá existir sempre um espaço de debate e 
troca de ideias. Neste sentido e para dar cobertura a esta ideia é de todo lógico que 
não se possa criminalizar todo e qualquer ato só porque o mesmo assume contor-
nos discriminatórios. O dolo específico poderá assumir aqui a importante tarefa 
de selecionar a matéria discriminatória que nada mais é do que a manifestação 
de ideias, dogmas ou simples pensamentos, daqueles atos que se traduzem em 
puras práticas discriminatórias com finalidades incompatíveis com a tolerância e 
que colocam em causa a igualdade de todos os cidadãos. Portanto, a introdução 
do elemento volitivo especial poderá ocupar um papel importante nesta matéria.

 Por outro lado, todas as restantes manifestações discriminatórias que não 
tem cabimento no tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 240.º, poderão recair noutros 
tipos de ilícito. Assim, quem provocar atos de violência contra pessoa ou grupo 
de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, 
orientação sexual ou identidade de género; ou difamar ou injuriar pessoa ou 
grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
sexo, orientação sexual ou identidade de género, nomeadamente através da ne-
gação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou ameaçar pessoa 
ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, 

612 Com exceção dos comportamentos que originam ofensas à integridade física e à vida, são escassas as de-
cisões jurisprudências que se conhecem o que demonstra, desde logo, que tais problemas ocorrem sem que 
lhe daí surja qualquer consequência para o infrator. – Vide DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em 
função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 952.

 Por tudo isto damos grande sentido às palavras de FRANCISCA VAN DUNEM quando afirma que “a in-
sensibilidade, desinteresse e por vezes, até mesmo mau estar, sentidos na abordagem destas questões, a qua-
se inexistência de tratamento doutrinário e jurisprudencial, são tudo factores que, contribuindo para manter 
a obscuridade esta problemática, condicionam negativamente as opções legislativas”. Não poderíamos estar 
mais de acordo. – Vide DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. 
cit., p. 952.
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 religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género; sem que para tal tenha 
a intenção de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encora-
jar, independentemente do método utilizado para a projeção da manifestação do 
pensamento – não importa verificar se a mesma foi atestada em reunião pública, 
por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 
social ou sistema informático destinado à divulgação – poderá ser punido pelos 
tipos gerais de crimes constantes no Código Penal (cfr. artigos 143.º, 153.º, 180.º 
e 181.º). Porém, nestes casos o impulso processual está a cargo do ofendido, com 
todos os inconvenientes já referidos. Também nesta parte o dolo específico coloca 
grandes entraves.

Somos da opinião que a discriminação deveria ter um tratamento diferente 
nesta matéria, já que estamos perante condutas humanas bastante lesivas para os 
direitos fundamentais das vítimas e, por isso mesmo, poderá haver lugar ao acres-
centar de outro tipo de ilícito contra condutas discriminatórias, tendo sempre em 
conta a necessidade de salvaguardar o Código Penal da introdução de normas 
desproporcionadas que se possam traduzir na introdução de pequenos anexos 
neste código, distorcendo a sua estrutura e sistemática. Será sempre necessário 
não contribuir para a introdução de uma arquitetura estranha no Código Penal, 
evitando assim contribuir para a transformação deste diploma numa verdadeira 
manta de retalhos legislativa devido às constantes e sucessivas emendas que lhe 
são impostas. Todavia, existe a possibilidade de alterar a estrutura normativa sem 
que para tal se desvirtue a função do direito penal no combate à discriminação.

Para melhor demonstrar as nossas preocupações, poderemos dar a título de 
exemplo alguns excessos cometidos nos desportos, nomeadamente no futebol. 
Quando um adepto profere expressões discriminatórias, muita das vezes com 
uma carga valorativa racista, não o faz com o propósito de incitar ou encorajar 
a discriminação. Fá-lo por motivos incompreensíveis mas que são insuficientes 
para preencher o tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 240.º. Todavia esse ato não 
deveria passar impune. E certamente o mesmo vai passar impune, em virtude do 
visado pelos actos discriminatórios não apresentar queixa junto das autoridades 
competentes. É por este e por outros motivos que consideramos que o impulso 
processual deveria estar igualmente a cargo do Estado, com vista a colocar um 
ponto final neste tipo de atitudes. É certo que a Lei n.º 39/2009, de 30 de Julho613, 

613 Publicada no DR I Série n.º 124/2009.
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com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de Novem-
bro614 e pela Lei n.º 52/2013, de 25 de Julho615 (Lei relativa ao combate à violên-
cia, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos), ocupa 
um importante papel nesta matéria, o qual continua a ser insuficiente. Basta ter 
em consideração que a prática de atos ou o incitamento à violência, ao racismo, 
à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos encontra-se inserida na 
parte do ilícito de mera ordenação social, nos termos do artigo 39.º, n.º 1, al. d). 
Ainda para mais, o exemplo que apresentamos não é caso único, existindo situa-
ções semelhantes fora do mundo desportivo e que continuam a ser inadmissíveis 
pela carga discriminatória que comportam.

Como exemplo podemos referir a notícia transmitida em canal aberto616 na 
qual um líder de um partido político – partido esse apoiado por indivíduos que 
pertencem a organizações envolvidas em vários casos de discriminação, onde al-
guns dos próprios membros já foram punidos pela prática de crimes de discrimi-
nação (infra p. 273) –, o qual se candidata a presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, afirma numa manifestação que é contra as políticas dirigidas aos homos-
sexuais e que no caso dos destinos da autarquia ficarem nas suas mãos, não irá 
despender qualquer valor monetário em benefício dos homossexuais, utilizando 
expressões que podem ser consideradas como ofensivas para os homossexuais. 
Nessa mesma manifestação, um outro participante afirma, perante as câmaras 
televisivas, que os homossexuais são estrume. Destes factos não resulta qual-
quer intenção de incitar ou encorajar à discriminação contra os homossexuais ou 
dificilmente se conseguirá demostrar esse dolo em sede de prova. Todavia, não 
podemos deixar de considerar que estas expressões são um insulto para qualquer 
individuo homossexual, colocando em causa a sua honra. Por outro lado, ma-
nifestações e afirmações deste tipo podem influenciar a comunidade, ou alguns 
sujeitos, a pautar o seu comportamento pela via da discriminação contra estas 
pessoas. 

Porque dificilmente se consegue preencher todo o tipo subjectivo de ilícito, 
estamos, assim, perante mais um caso de discriminação que atenta contra os di-
reitos fundamentais das vítimas, ao qual o direito penal é alheio.

614 Publicado no DR I Série n.º 230/2011.
615 Publicada no DR I Série n.º 142/2013.
616 Disponível no sitio da internet https://www.youtube.com/watch?v=-hkoZFTyUPg, acessos em 30 abr 2014.
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Deste modo, mesmo que se entenda que a exigência do dolo específico, para 
que todo o tipo de ilícito se encontre preenchido, se traduz numa solução jurídi-
co-penal mais benéfica para o encontro de melhores equilíbrios jurídicos no con-
fronto entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, tal solução 
acaba por dar um duro golpe na proteção das vítimas.

Deste modo, a manter a solução assumida desde 1995, dever-se-á encontrar 
outra opção, nomeadamente com a inclusão de um novo tipo de ilícito, com vis-
ta ao reforço da proteção das vítimas de discriminação. É de todo notório que, 
mantendo-se a tipificação penal anti discriminação tal como se encontra, as víti-
mas de discriminação poderão continuar a sofrer inadmissíveis ofensas aos seus 
direitos, situação inaceitável num Estado de direito democrático, no qual existe 
uma dimensão social, bem como o reconhecimento do primado absoluto da pes-
soa humana, onde a sua dignidade assume o traço distintivo das opções políticas 
e jurídicas que podem e devem ser assumidas, de foma a respeitar imperativos 
constitucionais como a igualdade, a diversidade e a não discriminação. Urge, 
deste modo, dar uma resposta jurídico-penal válida e eficaz na defesa dos direitos 
de todo o ser humano que é vítima de discriminações.

8.4. Comparticipação

No campo da comparticipação existem algumas importantes considerações a 
ter em linha de conta. Estamos perante uma norma penal onde existem, em de-
terminados aspetos, alguns desvios ao regime geral da comparticipação, os quais 
merecem um tratamento no presente trabalho.

Analisando o artigo 240.º em toda a sua extensão, podemos afirmar que esta-
mos perante um crime comum, onde a exigência de qualquer qualidade por parte 
do agente não tem cabimento, podendo o crime ser praticado em comparticipa-
ção, aplicando-se, nestes casos, as regras gerais da comparticipação previstas nos 
artigos 25.º a 29.º617.

No entanto, e analisando somente o delito de organização existem importan-
tes desvios a ter em consideração.

O nosso Código Penal contempla delitos onde existe uma comparticipação 
necessária, entre os quais poderemos apontar, a título de exemplo, o artigo 299.

617 Cfr. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 729.
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º618 619. O mesmo ocorre com o delito de discriminação previsto no n.º 1, do artigo 
240.º. Não é possível fundar ou constituir uma organização, nem tão pouco de-
senvolver atividades de propaganda organizada se não existir uma concentração 
de esforços entre vários indivíduos. 

Assim, esta pluralidade de agentes, que têm efetivamente de existir para que 
seja possível o preenchimento do tipo objetivo do n.º 1, do artigo 240.º, leva a que 
este delito seja um crime de participação necessária. Dentro desta pluralidade de 
agentes verificar-se-á ainda uma unilateralidade ou convergência entre todos os 
agentes, já que os mesmos têm um fim comum a atingir.

Uma vez que estamos perante um crime onde existe a participação de diver-
sos agentes, importa definir a que título os mesmos atuam e a que título deverão 
ser punidos.

Uma organização ou o desenvolver de propaganda de forma organizada pode 
depender de diversas formas de atuação, por parte dos seus intervenientes. Para 
levar a bom porto os objetivos propostos, os agentes poderão atuar de diversos 
modos. Podemos estar perante, a título de exemplo, de agentes que têm como fun-
ções delinear estratégias e criar o ânimo de atuação delituosa nos outros agentes, 
o que leva a que se enquadrem na figura do instigador. Nos termos do artigo 26.º, 
a instigação é punida a título de autoria, o que não levanta dificuldades de maior 
no problema em análise. A questão mais complexa prende-se quando estamos pe-
rante agentes que somente prestam assistência – como é o caso do financiamento 
e o qual se encontra tipificado na al. b) do delito de organização – à organização 
ou às suas atividades e que por isso são cúmplices materiais, os quais nos termos 
gerais do artigo 27.º deveriam ser punidos a título de cúmplice.

Porém, no delito de organização todas as formas de participação são punidas 
a título de autoria, o que nos leva a estar perante um desvio às regras gerais da 
comparticipação. Este desvio não significa que não se justifique um tratamento 
diferenciado. Como já se afirmou anteriormente (supra p. 221, nota de roda-
pé n.º 564) o financiamento pode ser entendido como a modalidade mais grave 
de alguém colaborar com a organização ou com as formas de atividade propa-
gandística organizada que se desenvolva no seio ou fora de uma organização.  

618 FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 502.
619 M. MIGUEZ GARCIA e J. M. CASTELA RIO referem quem “a autoria exprime-se em termos substancial-

mente idênticos aos que concorrem para formam uma associação criminosa (art. 299.º).” – GARCIA, M. 
Miguez e RIO, J. M. Castela, Código Penal Anotado…, p. 981.
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Esta gravidade leva a que determinadas formas de cumplicidade possam ser 
configuradas como formas de participação delituosa que merecem maior cen-
sura penal comparativamente às modalidades de autoria existentes. Observando 
o disposto no n.º 2, do artigo 27.º, se estamos perante práticas discriminatórias 
que apesar de abstratamente serem configuradas como cumplicidade material são 
consideradas mais gravosas que outras formas de participação, nomeadamente 
a título de autoria, é de todo lógico que as regras gerais para a comparticipação 
sofram um importante desvio quanto aos crimes de discriminação presentes no 
n.º 1, do artigo 240.º.

O legislador ordinário teve em atenção que a atenuação especial da pena para 
os casos de cumplicidade poderia levar a que formas de discriminação fossem 
indevidamente atenuadas no momento da determinação da pena a aplicar aos 
agentes. Perante esta eventualidade, a opção recaiu sobre a introdução do desvio 
às regras gerais da comparticipação, onde todas as formas de participação são 
punidas a título de autoria. 

Assim, no n.º 1, apenas abstratamente assistimos a figuras de participação 
como a cumplicidade, seja ela material ou moral. Na prática, estas formas são pu-
nidas a título de autoria, já que foi esta a opção tomada pelo legislador ordinário, 
o qual foi sensível ao facto de nos casos de discriminação existirem formas de 
participação bastante gravosas que poderiam ser enquadradas na modalidade de 
participação da cumplicidade e por isso merecer da indevida especial atenuação 
da pena.

Quanto ao nº 2, nada de relevante existe a considerar. Para este tipo de ilícito 
valem as regras gerais da comparticipação. Neste tipo de crime, ao contrário do 
que ocorre no delito de organização, é possível que um agente seja punido a tí-
tulo de cumplicidade620. Poderemos referir o seguinte exemplo: vamos supor um 
caso em que o agente A pretende, numa reunião pública, ameaçar individuos que 
estão nessa mesma reunião, em virtude de se tratar de individuos de nacionali-
dade estrangeira, existindo e dando-se por provado a existência da intenção de, 

620 Apontamos aqui o exemplo referido por BRUNO MONTEIRO: “é necessário distinguir […] duas situa-
ções, nomeadamente quando o agente responsável pela disseminação também é o autor do material racista 
ou xenófobo ou, quando este apenas tratou da sua divulgação. Se o agente reunir em si também a qualidade 
de autor, este será responsabilizado segundo al. b) do n.º 2 do Artigo 240.º. Se pelo contrário, o agente 
apenas interveio na divulgação do material, este também será responsabilizado, mas apenas a título de 
cúmplice, já que o seu auxílio material está a contribuir para que o material racista ou xenófobo atinja um 
grande número de pessoas.” – MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. 
cit., p. 27.
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pelo menos, o agente A encorajar à discriminação racial. Para levar a bom porto 
o seu objectivo, o agente A usa o equipamento de som que lhe é emprestado pelo 
agente B, o qual sabe para que fins se destina tal empréstimo e contempla com 
alguma satisfação tal actividade, de modo a que as ameaças possam ser ouvidas 
em todo o perímetro da reunião. Num caso semelhante ao agora retratado, o agen-
te B presta auxílio material ao agente A. Sem este auxílio, este agente não teria 
o destaque necessário, nem a atenção pretendida, onde, muito dificilmente, a sua 
conduta não passaria da tentativa de discriminar. Perante este cenário, o agente B 
seria punido pelo crime de discriminação, nos termos da al. c), do n.º 2, a título 
de cumplicidade.

8.5. Consumação e tentativa: penas aplicáveis

Relativamente à pena prevista para os tipos de ilícito plasmados no artigo 
240.º pouco mais existe a acrescentar. Conforme referimos (supra p. 84), as 
penas estipuladas para os delitos de discriminação sofreram somente uma alte-
ração com a reforma do Código Penal de 1995, mantendo-se inalteradas até ao 
momento, contemplando o n.º 1 uma pena de prisão de 1 a 8 anos, enquanto o n.º 
2 estipula uma pena de prisão de 6 meses a 5 anos.

Nos casos onde não ocorra a consumação do crime, por força do estipulado 
nos artigos 23.º, 41.º, n.º 1 e 73.º, continua a existir lugar à responsabilidade 
criminal na sua forma tentada uma vez que a tentativa, tanto nos casos previstos 
no n.º 1, como nos previstos no n.º 2, é punível621. Assim, em caso de tentativa, 
aplica-se no n.º 1 uma pena de prisão de 1 mês no seu limite mínimo, a 5 anos e 4 
meses no seu limite máximo, ao passo que no n.º 2 a pena de prisão corresponde 
a 1 mês no seu limite mínimo e 3 anos e 4 meses no seu limite máximo.

Atendendo à moldura penal, principalmente a prevista no n.º 1, verifica-se 
que os delitos de discriminação são considerados como graves622, motivo pelo 
qual a lei não prevê pena de multa como alternativa.

621 Cfr. ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p 578. No mesmo sentido, ALBUQUERQUE, 
Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 729.

622 Sobre a pena prevista no n.º 1 afirma ANDRÉ LAMAS LEITE que “a pena estabelecida demonstra já es-
tarmos perante um crime grave, atendendo ao limite máximo da moldura penal abstrata.” – LEITE, André 
Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 894.
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Apesar de não existir um critério uniforme quanto à aplicação da pena de 
multa a determinados delitos, com exclusão de outros, torna-se evidente que 
esta pena, bastante mais leve comparativamente com a pena de prisão, deve ser 
excluída dos crimes mais graves623, como é o caso. A natureza dos delitos de 
discriminação, bem como a relevância e impacto que a discriminação pode de-
sencadear, são fundamentos mais que suficientes para não existir a possibilidade 
de substituir a pena de prisão por multa. Como refere AUGUSTO SILVA DIAS, 
“a prisão foi pensada para seres que prezam a liberdade como um valor funda-
mental e a multa foi concebida para quem necessita de bens patrimoniais para 
se realizar individual e socialmente”624. Perante esta premissa e considerando as 
lesões resultantes de condutas discriminatórias, bem como as limitações que a 
discriminação causa em qualquer ser humano, só a pena de prisão pode ser apta à 
reparação dos danos provenientes da discriminação.

8.6. Concurso de crimes e concurso de normas

No mundo jurídico – e no que nos toca relativamente ao direito penal –, uma 
conduta humana pode desencadear processos simples de aplicação de normas ju-
rídicas ou processos bastante mais complexos. A conduta humana, independente-
mente da sua dimensão, bem como da sua forma, quando é apta a ser enquadrada 
nas normas jurídico-penais pode revestir duas formas: poderemos estar perante 
factos que dão origem a um único crime ou poderemos estar perante casos que se 
traduzem numa pluralidade de crimes. Quando estamos perante um único crime a 
solução tende a ser simplificada, por si só. Quando a hipótese se traduz numa plu-
ralidade de crimes é exigido um tratamento jurídico-normativo apto a desvendar 
a solução jurídica determinada para o caso concreto. Neste campo, revela a sua 
importância as formas especiais do crime, das quais serão tratadas aquelas que 
intimamente estejam relacionadas com o tema em estudo.

623 A pena de multa deverá ser empregue “para fazer frente quer à criminalidade menos grave, quer à de im-
portância média.” – LEAL-HENRIQUES, Manuel de Oliveira e SANTOS, Manuel José Carrilho de Simas, 
Noções de Direito Penal, 4.ª Edição, Editora Rei dos Livros, 2011, p. 187.

 Como estamos perante delitos de elevada gravidade, a pena privativa da liberdade apenas poderá ser a única 
a aplicar nos crimes de discriminação.

624 DIAS, Augusto Silva, “Os criminosos são pessoas? Eficácia e garantias no combate ao crime organizado”, 
in Que Futuro Para o Direito Processual Penal – Simpósio em Homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, 
por ocasião dos 20 anos Código de Processo Penal Português, org. Mário Ferreira Monte [et al.], Coimbra 
Editora, 2009, p. 688.
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Assim, no que toca a casos de discriminação que venham a originar ilícitos 
típicos poderemos ter um concurso, que poderá consistir numa de duas soluções: 
poderemos estar perante um concurso de crimes efetivo, puro ou próprio ou pe-
rante um concurso de crimes aparente, impuro ou impróprio625 626. 

Quando estamos perante um concurso de normas627 (concurso aparente) im-
porta verificar se a convergência de normas resulta de uma relação de especiali-
dade, de subsidiariedade ou de consumpção628, sendo certo que o resultado final 
será sempre o mesmo: apenas se aplicará uma norma – a norma prevalecente –, 
uma vez que existe unidade do facto ilícito. Por outras palavras, em determina-
dos casos pode o aplicador do direito deparar-se perante uma convergência de 
tipos incriminadores sobre a mesma situação de facto – a factualidade típica – da 
qual se tem que retirar a solução sobre a aplicabilidade das normas convergentes. 

625 No que respeita à distinção jurídico-penal da unidade e da pluralidade de crimes, FIGUEIREDO DIAS 
aponta duas vias fundamentais: “a de atender prioritariamente à unidade ou pluralidade de crimes violados; 
ou a de conferir relevo decisivo à unidade ou pluralidade de acções praticadas pelo agente”, afirmando o 
Autor que a primeira solução apontada foi a adotada pelo legislador ordinário. Isto porque segundo o mes-
mo Autor, “de acordo com o disposto no art. 30.º-1 não parece pois haver espaço para a distinção germânica 
entre um “concurso real” e um “concurso ideal”: no ordenamento jurídico-penal português ou existe um 
concurso efectivo ou verdadeiro (hoc sensu, se quisermos, “real”), ou há unidade do facto punível e, por 
conseguinte, de crime.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 981 e 982.

626 A configuração encontrada para o caso concreto, quando haja lugar a esta forma especial de crimes, tem 
relevância penal em toda a sua extensão, incluindo na punição. Como refere FIGUEIREDO DIAS, teremos 
de ter em atenção o seguinte: “(a) o caso (“normal”) em que os crimes em concurso são na verdade recon-
dutíveis a uma pluralidade de sentidos sociais autónomos de ilícitos-típicos cometidos e, deste ponto de 
vista, a uma pluralidade de factos puníveis – hipóteses que chamaremos de concurso efectivo (art. 30.º-1), 
próprio ou puro; (b) e o caso em que, apesar do concurso de tipos legais efectivamente preenchidos pelo 
comportamento global, se deva ainda afirmar que aquele comportamento é dominado por um único sentido 
autónomo de ilicitude, que a ele corresponde uma predominante e fundamental unidade de sentido dos 
concretos ilícitos-típos praticados – hipóteses que chamaremos de concurso aparente, impróprio ou impuro. 
Com a consequência de que só para o primeiro grupo de hipóteses deverá ter lugar uma punição nos termos 
do art. 77.º, enquanto para o segundo deverá intervir uma punição encontrada na moldura penal cabida 
ao tipo legal que incorpora o sentido dominante do ilícito e na qual se considerará o ilícito excedente em 
termos de medida (concreta) da pena.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 990.

627 Muitas das vezes designado como concurso aparente ou concurso aparente de crimes – vide, entre outros, 
FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 529. Sobre este concurso refere o mesmo 
Autor (in loc. cit., p. 525) que “o concurso aparente de crimes constitui uma delimitação negativa do pró-
prio concurso; é aparente porque, efectivamente, não há concurso de crimes e é, em geral, tratado como 
concurso de normas, no qual se fundamenta a exclusão de qualquer espécie de concurso de crimes”.

 Já GERMANO MARQUES DA SILVA refere que “das várias normas aparentemente aplicáveis a um mes-
mo facto, por este realizar a previsão de todas elas, só uma é realmente aplicável, ou seja, só a uma deve 
atender-se para a regulamentação do facto. Não há verdadeiramente concurso de normas, porque só uma 
delas é aplicável, há conflito e por isso o concurso é só aparente.” – SILVA, Germano Marques, Direito 
Penal Português…, Vol. I, p. 326 e 327.

628 Sobre estas três categorias vide DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 993 e ss.
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Desta convergência retira-se uma de duas soluções: a aplicabilidade conjunta das 
normas ou a exclusão da aplicabilidade das normas convergentes.

Existe ainda uma referência a ter em linha de conta. Importante será sempre 
ter o cuidado de ter em atenção que não se pode nunca verificar a punição de uma 
situação de concurso tão só aparente como se de concurso efetivo se tratasse. Isto 
representaria uma violação clara de princípios constitucionais, por desrespeito do 
princípio ne bis in idem (cfr. artigo 29.º, n.º 5, da CRP)629.

8.6.1. Concurso de crimes

De um modo resumido e como nos aponta FIGUEIREDO DIAS, o concurso 
de crimes630 “existe sempre que no mesmo processo penal (ou em processo penal 
posterior destinado ao conhecimento de um concurso superveniente) o compor-
tamento global imputado ao agente – traduza-se ele numa unidade ou plurali-
dade de acções – preenche mais que um tipo legal de crime, previsto em mais 
que uma norma concretamente aplicável, ou preenche várias vezes o mesmo tipo 
legal de crime previsto pela mesma norma concretamente aplicável”631, impor-
tando para o caso o disposto no n.º 1, do artigo 30.º.

No tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 240.º, de acordo com a posição defendida 
por MARIA JOÃO ANTUNES, poder-se-á dar o caso de “ser preenchido auto-
nomamente outro tipo legal de crime”632, exemplificando com a possibilidade de 

629 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 978 e SILVA, Germano Marques, Direito 
Penal Português…, Vol. I, p. 325 e 326.

630 O qual pode ser um concurso homogéneo (violação da mesma norma incriminadora várias vezes por um só 
facto, ou seja, da conduta do agente resulta a violação da mesma norma por diversas vezes) ou heterogéneo 
(violação de diferentes normas incriminadoras por um só facto, ou seja, da conduta do agente resulta a vio-
lação de diversas normas incriminadoras) – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 
981, SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 327, FERREIRA, Manuel Cavaleiro 
de, Lições de Direito Penal…, p. 520 e CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Vol. II, Almedina, 1971, p. 
198.

631 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 1005.
632 ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p. 577. Acrescenta ainda a Autora que se pode 

verificar o concurso efectivo de crimes “por o bem jurídico protegido no art. 240.º assumir contornos que 
o diferenciam claramente do bem jurídico tutelado noutros preceitos. Contornos estes que decorrem funda-
mentalmente da exigência de o agente actuar com a intenção específica”. Também VITOR DE SÁ PEREI-
RA e ALEXANDRE LAFAYETTE comungam da opinião de que é possível ocorrer casos de concursos 
efetivos entre o crime de discriminação e outros delitos quando os atos de violência, difamação, injúrias 
e ameaças não se esgotam por completo no tipo de ilícito da discriminação – PEREIRA, Victor de Sá, e 
LAFAYETTE, Alexandre, Código Penal…, p. 684.
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existir, nomeadamente, concurso efetivo entre o crime de discriminação do n.º 2 
com o crime de difamação (artigo 180.º) ou com o crime de injúrias (artigo 181.º).

Por outro lado, PAULO PINTO DE ALBURQUERQUE entende que se pode 
verificar concurso efetivo de crimes nos casos entre o crime de discriminação e 
os crimes de “ofensas corporais ou outros crimes contra as pessoas que tenham 
sido provocados com intenção discriminatória”633. Esta posição, com algumas 
semelhanças na posição partilhada por VITOR DE SÁ PEREIRA e ALEXAN-
DRE LAFAYETTE, vai de encontro ao nosso entendimento, onde apenas deverá 
haver concurso efetivo sempre que se ultrapasse o alcance conferido pela norma 
anti discriminatória. É de todo evidente que tal possibilidade seja mais facilmente 
alcançável nos casos de ofensas corporais, comparativamente com os casos de 
injúrias, difamações ou ameaças, o que não leva a que se descarte, desde logo, 
que não se possa verificar um concurso de crimes entre o tipo de ilícito do n.º 2 
e as normas incriminadoras que tutelam diretamente os bens jurídicos honra e 
liberdade individual.

Em todo o caso, porque consideramos que os bens jurídicos tutelados em 
determinados tipos de ilícito gerais, como é o caso das normas penais relativas 
à incriminação das difamações e das injúrias, encontram proteção jurídico-pe-
nal dentro do preceituado no artigo 240.º, não deverá operar o concurso efetivo, 
exceto nos casos onde os atos extravasem o alcance conferido pelo tipo incrimi-
nador anti discriminação. Será sempre esta a orientação que se deve seguir, com 
vista, fundamentalmente, a evitar casos de dupla incriminação. Porque a nossa 
orientação vai no sentido da proteção típica conferida pelo artigo 240.º abranger 
a proteção de um bem jurídico complexo, somos levados a crer que a ocorrência 
de um concurso efetivo de crimes apenas terá lugar em casos muito específicos. 

8.6.2. Concurso de normas

Por vezes o aplicador do Direito tem em mãos matéria de facto que é valorada 
por diversos tipos incriminadores, dos quais um irá prevalecer. Nestes casos, uma 
norma será aplicável, a outra tão-somente se aplica de forma aparente. 

No que toca aos delitos de discriminação, existe a possibilidade de se verificar 
um concurso aparente de crimes, o qual só não terá lugar se houver motivos para 
que o artigo 240.º não esgote por completo, no caso concreto, a sua aplicação.

633 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 729.
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Para aqueles, como PAULO PINTO DE ALBURQUERQUE, que defendem 
um bem jurídico complexo, posição por nós igualmente assumida, poderá existir, 
sem grandes dificuldades, lugar a concurso de normas, visto que a conduta do 
agente apenas preenche vários tipos de ilícito de forma abstrata. Certo é que “a 
concorrência (lógica) de normas só deve falar-se quando no caso a subsumir 
se verifiquem todos os pressupostos materiais de punibilidade em relação aos 
vários tipos legais de crime em abstracto aplicáveis”634. Pela via da interpretação 
torna-se possível descortinar que o conteúdo de uma das normas consegue abran-
ger todas as outras, verificando-se apenas uma convergência de normas para o 
mesmo facto. Por esta via, entende este Autor que na hora de determinar a norma 
aplicável, com exclusão de todas as restantes, quando estiver em causa o crime de 
discriminação a convergência das normas dar-se-á pela via da especialidade635. É 
assim entendido que o artigo 240.º, no seu n.º 2, contempla um crime especial em 
relação aos crimes de difamação, injúria e ameaça.

Assim, poder-se-á acrescentar, a título de exemplo e quanto à difamação, que 
“a difamação discriminatória não é um alluid em relação à difamação, antes se 
trata da mesma lesão do bem jurídico da honra agravada pela intenção discri-
minatória”636. 

Como nos indica FIGUEIREDO DIAS, “uma relação de especialidade entre 
normas típicas abstractamente aplicáveis a um facto existe sempre que um dos 
tipos legais (lex secialis) integra todos os elementos de um outro tipo legal (lex 
generalis) e só dele se distingue porque contém um qualquer elemento adicional, 
seja relativo à ilicitude ou à culpa”637.

Ora, nos casos previstos nos delitos discriminatórios o elemento adicional 
traduz-se na vontade de discriminar e nos meios empregues para praticar atos 
discriminatórios. O agente não pretende somente agredir – ou tentar agredir – a 
honra, a integridade física ou a liberdade individual de outra pessoa. O agente 

634 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 1003.
635 Também ANDRÉ LAMAS LEITE, no que se relaciona com as als. b) e c), do n.º 2, considera que poderá 

haver um concurso de especialidade – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, 
in loc. cit., p. 902.

636 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal…, p. 729. O Autor dá ainda um exemplo, 
que pela sua importância aqui o enunciamos: “a difamação cometida através dos meios de comunicação 
social (artigo 183.º, n.º 2) é punível com pena máxima de 2 anos de prisão. Se for ainda cometida com in-
tenção discriminatória essa difamação é punível com pena até 5 anos de prisão, sendo, portanto, a diferença 
de 3 anos de prisão devida apenas ao elemento subjectivo típico (intenção discriminatória)”.

637 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 994.
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pretende ainda discriminar e fá-lo por intermédio dos canais previstos no n.º 2, do 
artigo 240.º, motivo pelo qual estamos perante relações de especialidade.

Assim, quando o crime de discriminação assinalado não se consiga consumar 
por falta de um dos seus elementos que não faz parte dos restantes tipos de ilícito 
– como pode ser o caso do preenchimento do elemento subjetivo especial, de di-
fícil prova –, é possível que a ação discriminatória possa ser punida por outro ou 
outros tipos legais de crime. Nestes casos, não opera a relação de especialidade, 
ficando, desde logo, o artigo 240.º excluído da relação entre normas638.

Além dos casos de especialidade referidos, a convergência de normas pode 
ainda resultar de uma relação de consumpção. Assim, da relação entre si de tipos 
incriminadores poderá verificar-se um caso de consumpção639 entre o crime de 
discriminação e o crime de instigação pública a um crime, previsto e punido pelo 
artigo 297.º640. Nestes casos, o crime de discriminação prevalece perante o crime 
de instigação pública, uma vez que a norma penal anti discriminação é suficien-
temente própria a tutelar os interesses presentes e protegidos pelo referido artigo 
297.º.

8.6.3. Concurso entre os tipos de ilícito do n.º 1 e do n.º 2, do artigo 240.º

Apesar deste ponto poder ser entendido como desnecessário, consideramos 
que poderá ter interesse apontar alguns casos hipotéticos susceptíveis de poder ge-
rar ocorrências de concurso de crimes, bem como outros casos onde pode resultar 
o preenchimento de ambos os tipos de ilícito discriminatórios sem que para tal o 
agente seja punido em concurso efetivo. Uma vez que a abrangência dos tipos de 
crime do artigo 240.º é distinta, poder-se-á verificar ambas as situações referidas.

As soluções aqui apontadas poderiam ser referidas nos últimos pontos tratados. 
No entanto, consideramos que podemos aqui mencionar, de forma breve e mais 
clara, casos de concurso entre os tipos de ilícito do n.º 1 e do n.º 2, do artigo 240.º.

Entendemos que no caso de concurso aparente de normas entre o n.º 1 e o n.º 
2, do artigo 240.º, o delito de organização será aquele que prevalecerá, tendo em 

638 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 996.
639 Dá-se a consumpção quando “o conteúdo de um ilícito-típico inclui em regra o de outro facto, de tal modo 

que, em perspectiva jurídico-normativa, a condenação pelo ilícito-típico mais grave exprime já de forma 
bastante o desvalor de todo o comportamento.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, 
p. 1000 e 1001.

640 LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit, p. 902.
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conta os dois tipos objetivos de ilícito, bem como as molduras penais dos dois 
crimes. Um exemplo será suficiente para demonstrar esta evidência.

Imaginemos que cinco indivíduos constituem uma organização com o fim de 
discriminar os homossexuais, delimitando planos de ação, mas porque são pou-
cos e querem que os seus atos se propaguem o mais rápido possível decidem agir 
individualmente. Assim, no dia seguinte, cada um destes cinco sujeitos, num bair-
ro específico, distribui um documento com escritos no qual afirmam que todos 
aqueles que se assumam como homossexuais serão agredidos na sua integridade 
física, uma vez que os homossexuais são seres que colocam em causa os bons 
costumes do bairro, por isso o melhor que tem a fazer será mudar de residência 
ou ocultar a sua orientação sexual, caso contrário seriam severamente agredidos.

Uma vez que estamos perante um sujeito que constitui com outros indivíduos 
uma organização com o propósito de discriminar pessoas com base na orientação 
sexual, a al. a), do n.º 1, encontra-se preenchida. Ao mesmo tempo, estamos pe-
rante cinco agentes que por meio de um escrito destinado à divulgação ameaçam 
pessoas por causa da sua orientação sexual com a intenção de incitar à discri-
minação sexual. Deste modo, a al. c), do n.º 2, também se encontra preenchida. 
Apesar do preenchimento dois tipos de ilícito, os factos são relacionáveis entre 
si. A conduta que preenche o n.º 2 apenas foi executada porque anteriormente foi 
delineada no seio da organização constituída pelos agentes. A ação da distribui-
ção dos escritos só não foi levada a cabo conjuntamente porque os agentes, no seu 
plano, viram este meio de ação individual como aquele que melhor vem executar 
os planos da organização à qual pertencem. Deste modo, o tipo de ilícito do n.º 2, 
na sua al. c), apenas se encontra preenchido abstratamente, dando somente lugar 
a um concurso de normas. Cada um dos agentes apenas será punido pelo crime de 
discriminação previsto no artigo 240.º, n.º 1, al. a).

Todavia um concurso de crimes também é possível de considerar. Supomos 
que um indivíduo decide participar ativamente junto de uma organização que 
tem como propósito discriminar contra todos os indivíduos que sejam de pele 
negra. Este sujeito começa assim por participar numa atividade que tem em vista 
o preparar de textos e cartazes de propaganda e acaba ainda por dispor de alguns 
fundos para levar por diante tal iniciativa. Sem que esteja relacionado com esta 
atividade discriminatória, este mesmo indivíduo decide por sua conta e risco, sem 
que os seus colegas saibam ou aprovem tal ato, colocar em circulação na sua área 
de residência um escrito onde difama todos os indivíduos de cor negra, incluindo 
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todos aqueles que vivem na sua área de residência, afirmando que estes são aque-
les que mais repugnância lhe causam por saber da sua existência.

Perante este cenário, ambos os tipos de ilícito são facilmente preenchidos, 
nomeadamente a al. b), do n.º 1 e a al. b), do n.º 2. Estas duas ações são distintas 
entre si, apesar de haver algo em comum: o propósito de levar a cabo uma campa-
nha discriminatória por meio da divulgação de escritos contra indivíduos de cor 
negra, com o propósito de incitar à violência contra tais pessoas. 

No entanto as ações tem origens distintas e nada mais há que as relacione. O 
mesmo indivíduo participa nas atividades da organização e decide sozinho levar 
a cabo, por meio de um escrito destinado à divulgação, uma campanha de difa-
mação contra pessoas por motivos da sua cor, com a intenção de incitar à discri-
minação racial. Assim, é de todo lógico que este agente seja punido em concurso 
real por dois crimes de discriminação nos termos do n.º 1, al. b) e nos termos do 
n.º 2, al. b), ambos do artigo 240.º.

8.7. Os regimes sancionatórios de natureza contraordenacional

No que toca a matérias discriminatórias e à aplicação de sanções, não só o 
direito penal se ocupa com essa tarefa, existindo outros ramos do direito que se 
ocupam de matérias de cariz discriminatório e da aplicação de sanções quando 
infringidas determinadas regras jurídicas. Praticamente todos os ramos do direito 
contemplam normas referentes à discriminação, uma vez que existe a imposição 
constitucional da não discriminação, importando, no presente trabalho, focar al-
guns aspetos relacionados com as contraordenações.

Assim, e no que se refere à aplicação de sanções, o nosso ordenamento ju-
rídico encontra-se apetrechado por legislação de mera ordenação social, a qual 
pertence a um “ramo do direito punitivo autónomo e distinto do direito penal”641, 
que se aplica a casos de discriminação. O surgir desta legislação deve-se, como 
refere JOSÉ LEITÃO, ao facto de se “verificarem práticas discriminatórias que 
deviam ser sancionadas mas que por não reunirem todos os elementos constitu-
tivos do tipo objectivo de ilícito”642 saiam impunes.

A tutela e aplicação de tais sanções teve o seu início com o surgimento da Lei 

641 FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 108.
642 LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 531.
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n.º 134/99643, de 28 de Agosto, a qual foi regulamentada pelo DL n.º 111/2000644, 
de 4 de Julho. Esta Lei, como afirma JOSÉ LEITÃO:

“tem por objectivo prevenir e proibir a discriminação racial sob todas 
as formas e sancionar a prática de actos que se traduzam na violação 
de quaisquer direitos fundamentais ou na recusa ou condicionamento 
do exercício de quaisquer direitos económicos, sociais ou culturais, por 
quaisquer pessoas, em razão da sua pertença a determinada raça, cor, 
nacionalidade ou origem étnica”645 646.

Assim, com estes dois diplomas legais, estabeleceu-se no ordenamento jurí-
dico português um conjunto de infrações de natureza contraordenacional de onde 
resulta a aplicação de coimas647 pela via da sanção pecuniária648, não estando 
estipulado a aplicação de outras sanções de maior gravidade como poderia ser 
o caso de aplicação de sanções disciplinares e/ou sanções de natureza penal649 
650. Em todo o caso, nos termos do artigo 11.º651, da Lei n.º 134/99, nos casos 

643 Publicada no DR I-A Série n.º 201/99.
 Esta Lei nasce por iniciativa de um conjunto de deputados do Partido Socialista, tendo sido aprovada por 

unanimidade – vide o sitio da internet www.parlamento.pt/actividadeparlamentar/paginas/detalheiniciativa.
aspx?bid=4493, acessos em 28 dez. 2014.

644 Publicado no DR I-A Série n.º 152/2000.
645 LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 532.
646 Numa decisão judicial afirmou-se que esta Lei é uma lei regulamentadora da Convenção Internacional so-

bre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, devendo as condutas enquadráveis nesta Lei 
ser analisadas à luz dos conceitos contidos na Convenção – Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 
2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 219 e 220.

647 Sobre a quantificação e definição das coimas a aplicar vide GOUVEIA, Jorge Bacelar, “A Lei da Anti-dis-
criminação Racial…”, in loc. cit., p. 40 e 41.

648 “As sanções aplicadas às contra-ordenações em concurso são sempre cumuladas materialmente” – LEI-
TÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 531.

649 Apenas poderá haver lugar a aplicação de penas acessórias nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 134/99 e do 
artigo 4.º do DL n.º 111/2000.

650 JORGE BACELAR GOUVEIA concorda com a solução apresentada pela Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto, 
afirmando que “essa foi uma orientação certa na medida em que não seria avisado avançar logo com uma 
estrutura sancionatória extremamente forte. Não porque não se estivesse perante a violação de valores 
relevantíssimos do ordenamento jurídico, como decerto acontecerá com o valor da igualdade social, nesta 
veste da igualdade racial. Simplesmente, dada a maior amplitude das normas proibitivas estabelecidas, sem 
esquecer, por outra parte, o carácter pedagógico que hoje em dia é mister reconhecer a estas normas, seria 
de todo em todo inconveniente aplicar um conjunto de sanções excessivamente pesadas e que sobretudo 
correriam o risco de não sortir o efeito de mudar mentalidades e comportamentos.” – GOUVEIA, Jorge 
Bacelar, “A Lei da Anti-discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 39 e 40.

651 Segue a regra prevista no artigo 20.º do regime do Ilícito de Mera Ordenação Social, aprovado pelo Decre-
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de factos que constituam, simultaneamente, ilícito penal e contraordenacional, o 
agente será sempre punido a título penal652, excluindo-se a sanção advinda do re-
gime contraordenacional653. Deste modo, nos termos do regime do ilícito de mera 
ordenação social, conforme o disposto no artigo 40.º, no seu n.º 1, a autoridade 
administrativa competente remeterá o processo ao Ministério Público sempre 
que considere que a infração constitui crime. No seu n.º 2 encontra-se plasmado 
que nos casos em que o Ministério Público considere que não há lugar a respon-
sabilidade criminal, devolverá o processo à mesma autoridade.

Daqui se conclui que a decisão final sobre a determinação se certo facto cons-
titui crime ou contraordenação cabe ao Ministério Público, apenas competindo a 
autoridade administrativa acatar a decisão e, nos casos onde não há lugar a res-
ponsabilidade criminal, dar seguimento ao processo de contraordenação.

Posteriormente, pela Lei n.º 18/2004, de 11 de Maio654 655, a qual transpôs 
para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.º 2000/43/CE, de 29 de Junho de 
2000, do Conselho656 657, estabeleceu-se um “quadro jurídico para o combate à 

to-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, publicado no DR I Série nº 249/1982.
652 Nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do Ilícito de Mera Ordenação Social, o tribunal não está sujeito à apre-

ciação do facto como contra-ordenação, podendo, oficiosamente ou a requerimento do Ministério Público, 
converter o processo em processo criminal.

653 Por outras palavras, sempre que se verifique um concurso de crime e de contraordenação ou nos casos em 
que pela prática do mesmo facto o agente se encontra sujeito a responsabilidade criminal e contraordena-
cional, ambos os processos serão analisados pelo Ministério Público – entidade responsável pela promoção 
do inquérito crime, no respeito pelo disposto no artigo 48.º do CPP – sendo que o agente apenas responderá 
a título de crime.

654 Publicada no DR I Série-A n.º 110/2004.
655 Esta Lei não revogou a Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto, em virtude da mesma, em alguns aspectos, ser mais 

ampla que a Directiva 2000/43/CE. Vide BRITO, José de Sousa e, “Portugal”, in Religion and Driscimi-
nation Law in the European Union. La Discrimination en matière Religieuse dans L’Union Européenne, 
Institute for European Constitutional Law, 2012, p. 272.

 Sobre os principais pontos de abordagem desta Directiva vide JERÓNIMO, Patrícia, “Notas sobre a Discri-
minação Racial…”, in loc. cit., p. 789 e ss.

656 Directiva esta que se dedica a aplicar o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção 
de origem racial ou étnica, a qual teve por base jurídica o artigo 13.º do Tratado da Comunidade Europeia na 
sua redacção do Tratado de Amesterdão. Vide DUARTE, Maria Luísa, “O Estatuto de Cidadão da União e a 
(não) Discriminação em razão da orientação sexual”, in Estudos em Memória do Professor Doutor António 
Marques dos Santos, coord. Jorge Miranda, Luís de Lima Pinheiro e Dário Moura Vicente, Almedina, p. 
372 a 374.

 Sobre esta Directiva vide LOPES, Dulce e SILVA, Lucinda Dias da, “Xadrez Policromo: a Directiva 
2000/43/CE do Conselho”, in Estudos Dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida Costa, 2002, p. 
393 a 437

657 Esta directiva “foi «parcialmente» transposta pela Lei n.º 18/2004, de 11 de Maio” e “tem por escopo 
a consagração do princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial 
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discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica”, conforme dispõe 
o artigo 1.º desta Lei. 

Os factos discriminatórios constantes no artigo 3.º, da supramencionada Lei, 
são passíveis de aplicação de contraordenações, nos termos do artigo 10.º, exis-
tindo ainda a possibilidade da aplicação de penas acessórias, nos termos do dis-
posto no seu artigo 11.º.

Porém, qualquer um dos diplomas referidos apenas abrange discriminações 
de ordem racial – raça, cor, nacionalidade ou origem étnica –, conforme o dispos-
to nos artigos 1.º da Lei n.º 134/99, no artigo 1.º do DL n.º 111/2000 e no artigo 3.º 
da Lei n.º 18/2004. Ora, em nosso entendimento, também deveriam ser contem-
plados casos de discriminação religiosa e sexual658, os quais seriam sancionados 
de forma idêntica aos casos de discriminação racial. 

É certo que tais matérias foram incluídas no Código do Trabalho, no qual 
houve a implementação das Diretivas 2000/43/CE e 2000/78/CE659. Deste modo, 
no Código do Trabalho passa a constar a contemplação da proibição da discri-
minação nas relações laborais baseada na ascendência, idade, sexo, orientação 
sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou 
condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiên-
cia, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 
língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, conforme 
o disposto no artigo 24.º, n.º 1, do Código do Trabalho, as quais, nos termos do 
n.º 5, do mesmo artigo, são consideradas discriminações passíveis de constituir 
contraordenação muito grave.

ou étnica” – Ac.TRG de 03 de Maio de 2011, Proc. 3056/10.4TBBCL.G1, relator Desembargador Paulo 
Fernandes da Silva, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579e-
c004d3832/9acfdc7850e7622c802578a20038df40?OpenDocument&Highlight=0,3056%2F10.4TBBCL.
G1, acessos em 5 dez. 2014.

658 Com entendimento semelhante, apenas focando os casos de discriminação sexual, encontramos BELEZA, 
Teresa Pizarro e MELO, Helena Pereira de, “Discriminação e contra-discriminação…”, in loc. cit., p. 22. 
Pelas Autoras é defendido que “com efeito, à semelhança da raça, a orientação sexual pode revelar-se 
imutável para o indivíduo ao longo da sua vida. E, à semelhança da nacionalidade, pode ser invisível aos 
olhos de terceiros. Tal como todos os factores de discriminação referidos naqueles textos legais, pode estar 
na origem de situações de discriminação gravemente atentatórias da dignidade e dos direitos fundamentais 
do ser humano. É, pois, essencial preveni-la. O referido alargamento permitiria ajudar a combater eficaz-
mente a discriminação de que são alvo os membros das minorias sexuais nos mais variados campos: saúde, 
educação, acesso a bens e serviços”. Os mesmos argumentos serão validamente aplicados nos casos de 
discriminação religiosa, com as necessárias adaptações.

659 BRITO, José de Sousa e, “Portugal”, in loc. cit., p. 272.
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Contudo, entendemos que deixar de fora do regime contraordenacional anti 
discriminatório a previsão de sanções para as modalidades de cariz religioso e 
sexual não pode deixar de ser uma grave falha por parte do legislador ordinário, 
que desde 1999 até aos dias de hoje ainda não alterou tal situação, optando por 
deixar este regime sancionatório tal como se encontra estabelecido desde o início 
da sua vigência. 

A uniformidade do regime de matérias de contraordenações, por motivos de 
discriminação, num único texto legislativo poderia ser uma melhor solução, com-
parativamente com a atual. Um diploma ou um conjunto de diplomas legais espe-
cíficos, nos quais se encontraria estabelecido um regime de contraordenações por 
motivos de discriminação seria, sem dúvida, uma solução que poderia contribuir 
para uma melhor aplicação dos imperativos legais e sancionatórios aos casos de 
discriminação existentes, com benefícios claros para todas as entidades e interve-
nientes envolvidos nos processos660.

Apesar de se tratar apenas de um regime dirigido a casos de discriminação 
racial, as infrações em causa abrangem diversos comportamentos661 dos quais 
destacamos a produção de publicidade discriminatória, a recusa de acesso a lo-
cais públicos por motivos discriminatórios ou casos de recusa de celebração de 
contratos de arrendamento por motivos de ordem discriminatória662. De referir 
ainda que nos encontramos perante um regime contraordenacional onde se con-
templa um catálogo de infrações que podem ser cometidas, as quais são me-
ramente exemplificativas, existindo a possibilidade de existir outras formas de 
discriminação que não sejam aquelas enunciadas nestes diplomas. Em quaisquer 
dos casos – infrações previstas ou não previstas nestes catálogos – existe lugar 
a aplicação da sanção pecuniária. No fundo, o que se regista é a contemplação 
de um variado conjunto de comportamentos (ativos ou omissivos), com carácter 
meramente exemplificativo, de atos e práticas discriminatórias sobre os quais 

660 De acordo com o “inquérito EU-MIDIS levado a cabo em 2010 pela Agência de Direitos Fundamentais, só 
25% dos inquiridos afirmam conhecer a legislação antidiscriminação em vigor” – Relatório da Comissão 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2014)2 final), Bruxelas, 17/01/2014, p. 5.

 É certo que estamos perante dados estatísticos a nível europeu. Porém, o caso português não deve ser muito 
diferente, motivo pelo qual a defesa por um regime uniforme e de legislação mais compacta e específica 
poderia levar a que o conhecimento de tais imperativos legais fosse do conhecimento da maior parte da 
população e, por sua vez, o desrespeito e não cumprimento de tais imposições legais seriam verificados em 
menor escala.

661 Vide artigo 4.º da Lei n.º 134/99, artigo 2.º do DL n.º 111/2000 e artigo 3.º da Lei n.º 18/2004.
662 Vide, GOUVEIA, Jorge Bacelar, “A Lei da Anti-discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 32 e 33.
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recai a aplicação de coimas e, eventualmente, sanções acessórias, quer se trate de 
pessoa singular ou coletiva.

Já no que se relaciona com a discriminação positiva, não existe qualquer in-
terferência por parte destes diplomas legais, uma vez que a ampliação da fruição 
de direitos não deve ser posta em causa, visto que, por vezes, existe a tendência 
de estrangular alguns direitos por razões discriminatórias. O que se pretende será 
sempre o combate pelas desigualdades e não o asfixiar da criação de condições 
de maior igualdade entre todos os cidadãos, mesmo que para tal se tenha que dis-
criminar de forma positiva. O fim social da nossa Constituição assim o exige663.

Porque se trata de contraordenações, não há lugar a intervenção de um tri-
bunal, exceptuando aqueles casos onde exista recurso664. A decisão e apreciação 
da prática de actos discriminatórios, da sanção a aplicar, bem como o avaliar das 
provas apresentadas, encontra-se a cargo de entidades (autoridades) administra-
tivas, nomeadamente o Alto Comissário para a Emigração e Minorias Étnicas, 
coadjuvado por dois membros da Comissão para a Igualdade e contra a Discrimi-
nação Racial665, os quais são eleitos de entre todos os membros desta Comissão.

Quanto à definição da medida das sanções e a sua aplicação é competente o 
Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, de acordo com o DL n.º 
111/2000 e de acordo com o disposto no artigo 13.º, da Lei n.º 18/ 2004, após a 
audição da comissão permanente que existe dentro da Comissão para a Igualdade 
e Contra a Discriminação Racial, composta pelo seu presidente e por dois mem-
bros eleitos pelos seus semelhantes.

663 O nosso Estado, além de ser um Estado de direito democrático, é, igualmente, um Estado de direito social. 
A nossa Constituição é uma Constituição democrática e social, onde se encontra a efetiva consagração de 
variados direitos fundamentais, incluíndo aqueles de carácter económico, social e cultural. Deste modo, é 
possível que exista lugar à discriminação positiva, em determinados casos, para que toda a pessoa humana, 
na sua dignidade, se possa valer dos seus direitos.

664 As infracções ficam sujeitas aos princípios gerais do direito criminal ou do direito de mera ordenação social, 
só podendo ser julgadas respectivamente pelos tribunais judiciais quanto aos comportamentos de natureza 
criminal ou por entidade administrativa independente quanto a ilícitos de mera ordenação social […]. Proí-
be-se assim um direito penal de excepção, quer quanto ao seu regime (sem prejuízo de qualificações), quer 
quanto aos tribunais competentes […]. Os «princípios gerais de direito criminal» são, naturalmente, não 
apenas os princípios constitucionalmente garantidos – a chamada «constituição penal» (arts. 27.º a 32.º [da 
CRP]) – mas também os contidos na legislação penal comum (designadamente no Cód. Penal).” – CANO-
TILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital, Constituição da República…, p. 575.

665 Este organismo foi criado pela Lei n.º 134/99,de 28 de Agosto.
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Por outro lado, também existe a salvaguarda dos efeitos indemnizatórios, não 
havendo, contudo, nenhuma alusão relativa à disciplina dos seus pressupostos666.

Perante o cenário da existência de sanções de natureza penal e contraordena-
cional para questões de discriminação coloca-se de novo (supra p. 200) a ques-
tão de saber se deveria existir um regime de natureza contraordenacional para 
casos de discriminação, ou se, pelo contrário, deveriam tais práticas ser abran-
gidas pelo direito penal. Somos da opinião que a dualidade sancionatória para 
combater a discriminação é de todo mais eficaz do que a opção por apenas se 
chamar o direito penal a desempenhar tal tarefa. Ainda para mais, seria sempre de 
grande dificuldade a determinação do bem jurídico667 em causa o que, só por si, 
iria desencadear relevantes problemas ao nível da análise e alcance de todo o tipo 
objetivo, bem como poderia levantar problemas ao nível da constitucionalidade 
das normas penais668.

Somos levados a crer que os dois regimes sancionatórios são uma melhor 
solução no combate à discriminação face à opção de repelir toda a matéria para o 
âmbito penal, desde que o regime contraordenacional se afigure como eficaz na 
sua aplicação prática.

Por outro lado o regime de natureza administrativa deve abranger um grande 
leque de causas discriminatórias. Uma vez que o catálogo de causas de discrimi-
nação sujeitas a sanção não é taxativo, poder-se-á pensar que estamos perante um 
regime de grande abrangência. Ainda para mais quando na Lei n.º 134/99, no seu 
artigo 13.º se faz referência expressa à interpretação e integração de lacunas de 

666 Sobre tal problema vide PINTO, Paulo Mota, “Autonomia Privada e Discriminação…”, in loc. cit., p. 331 
e 362.

667 Como refere PEDRO CAEIRO, “a afirmação de que uma conduta atenta contra certo bem jurídico tem de 
resultar de uma avaliação de índole criminológica e político-criminal e não é susceptível de se estabelecer 
por decreto. Se a lei pudesse ordenar a danosidade social de uma conduta, os mandamentos constitucionais 
da dignidade penal e da necessidade da lei penal estariam na inteira disponibilidade do legislador ordinário: 
haveria bem jurídico digno e carecido de protecção penal sempre que o legislador dissesse.” – CAEIRO, 
Pedro, Série Escritos Breves, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2015, 
p. 10.

668 O propósito de punir determinados comportamentos, mediante a concretização de novas incriminações, 
pode violar a Constituição sempre que não exista um bem jurídico perceptivelmente reconhecido e digno 
de proteção penal. Por outras palavras, não se pode punir para proteger bens jurídicos indefinidos. O próprio 
Tribunal Constitucional já declarou a inconstitucionalidade de normas penais em virtude da indefinição 
do bem jurídico tutelado. Vide Ac.TC n.º 179/2012, Proc. n.º 182/12, Relator Conselheiro José da Cunha 
Barbosa, disponível no sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120179.html, 
acessos 15 ags 2015 e Ac.TC n.º 377/2015, Proc. n.º 658/2015, Relator Conselheiro Maria Lúcia Amaral, 
disponível no sitio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150377.html, acessos 15 
ags 2015.



261

a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

harmonia com a DUDH, com a CEDH e com a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Porém, qualquer que 
seja a interpretação hermenêutica levada a cabo, a discriminação religiosa e se-
xual ficam sempre de fora, uma vez que não são modelos discriminatórios que se 
enquadram no elemento finalístico deste regime contraordenacional669.

Assim, além da problemática da divisão de competências entre a lei penal 
e a lei de natureza contraordenacional, levanta-se o problema desta legislação 
não contemplar os casos de discriminação religiosa e sexual, o que deste já se 
pode considerar como uma lacuna inaceitável no direito português, considerando 
as aspirações e exigências constitucionais nesta matéria, bem como as opções 
levadas a cabo pelo legislador ordinário no âmbito da incriminação da discrimi-
nação religiosa e sexual. Somos da opinião que o grande problema se centra neste 
ponto, onde, tal como no campo do direito penal, deveria ter existido um apro-
fundar do âmbito de aplicação deste regime aos casos de discriminação religiosa 
e sexual. Ou seja, em sentido semelhante ao afirmado no momento do estudo da 
inclusão no artigo 240.º da discriminação por motivos religiosos,  poderemos 
estar perante uma inconstitucionalidade por omissão (supra p. 92). A inexistên-
cia da norma670, neste caso, condiciona a consolidação de valores fundamentais 
reconhecidos pela sociedade como o respeito pela igualdade. Deste modo, aos 
órgãos legislativos competentes caberá o dever de assumir a tarefa de colmatar a 
insuficiência legislativa existente neste regime legal.

Outro dos problemas – e este talvez o mais grave de todos os problemas que 
se pode apontar ao regime em análise – prende-se com a ineficácia na aplicação 

669 Sobre a definição de discriminação racial constante na Lei n.º 134/99, JORGE BACELAR GOUVEIA foca 
os seus elementos material e teleológico, referindo no elemento teleológico que esta Lei é determinada 
pelo “objectivo de impor essa discriminação em razão de um conjunto de motivos específicos associados 
a aspectos de raça ou etnia ou a quaisquer outros estritamente conexos com esses.” – GOUVEIA, Jorge 
Bacelar, “A Lei da Anti-discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 29. A discriminação religiosa e a sexual 
não conseguem ter o devido cabimento nesta Lei, o que a torna um tanto ou nada desadequada ou bastante 
incompleta na sua abrangência global.

 Todavia, ANDRÉ LAMAS LEITE afirma que o regime contraordenacional em análise pode ser transponí-
vel para a dimensão religiosa – LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. 
cit., p. 872. Considerando o facto de, por vezes, ser difícil a distinção entre discriminação racial e religiosa 
(supra p. 36, nota de rodapé n.º 43), poderemos aceitar esta opinião. Em todo o caso, dificilmente conse-
guimos aplicar este regime aos casos de discriminação sexual.

670 Expressão usada por GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA. Vide CANOTILHO, J. J. Gomes e MO-
REIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. II, 4.ª Edição revista, Coimbra Editora, 
2010, p. 993.
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das devidas sanções671 672. As dificuldades constantes nas legislações em causa, 
relativas à determinação de qual a entidade competente para instruir o processo673 
pode levar a cair por terra a verificação da aplicação da sanção, o que, desde logo, 
diminui em muito a concreta aplicação desta legislação a casos de discriminação. 
E esta dificuldade nasce, desde logo, no processamento existente, uma vez que 
compete ao Membro do Governo que tenha a seu cargo a área da igualdade, ao 
Alto-comissário para a Imigração e Minorias Étnicas ou à Comissão para a Igual-
dade e Contra a Discriminação Racial proceder à abertura do competente processo 
de contraordenação, o qual, posteriormente, será remetido para a  Inspeção-geral 
competente em razão da matéria – exceto se for esta a entidade que teve conhe-
cimento dos factos –, nos termos do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 111/2000 e nos 
termos do artigo 12.º, da Lei n.º 18/2004, com vista a que a Inspecção-geral com-
petente possa proceder à instrução do processo. No final, nos termos do disposto 
no n.º 1, do artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 111/2000, e nos termos do disposto no 
n.º 1, do artigo 13.º, da Lei n.º 18/2004, a Inspeção-geral irá devolver o processo 

671 Como refere JOSÉ LEITÃO, além das dificuldades em implementar a Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto, 
acrescem ainda outros problemas já que “a lei tem deficiências técnicas resultantes do seu carácter com-
promissório já que resultou da fusão de iniciativas parlamentares diversas, que foram fundidas num único 
diploma ”. Por outro lado, o diploma que veio regulamentar a mencionada Lei, “procurou resolver algumas 
das questões que tinham ficado em aberto, mas consagrou algumas soluções de difícil concretização.” – 
LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 532 e 533.

672 De referir ainda o diminuto número de queixas recebidas pela Comissão para a Igualdade e Contra a Dis-
criminação Racial. Desde 2000 até 2013 esta Comissão apenas recebeu 615 queixas. Os dados relativos às 
queixas apresentadas encontram-se disponíveis no sítio da internet http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/stats/
discrimin/Queixas%20Discriminacao%20Racial%20CICDR%20entre%202000%20e%202013.pdf, aces-
sos em 10 out. 2014.

 Também a nível europeu “todas as informações disponíveis confirmam que só uma pequena parte dos casos 
de discriminação são objecto de denúncia, tanto no que respeita à apresentação da queixa inicial […] como 
no que se refere a acções judiciais. Dados recentes indicam que, no conjunto de todos os grupos étnicos e 
dos migrantes inquiridos, 82% das vítimas de discriminação não apresentaram qualquer queixa.” – Relató-
rio da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2014)2 final), Bruxelas, 17/01/2014, p. 6 e 
7.

673 Sobre as entidades a quem compete instruir o processo e as suas dificuldades e deficiências vide LEITÃO, 
José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. cit., p. 531 e ss, em especial 
a p. 535 e ss.

 Também no Terceiro (2006) e Quarto (2013) Relatório Sobre Portugal, da Comissão Europeia Contra o Ra-
cismo e a Intolerância, afirma-se pela necessidade de alterar o procedimento de sanções administrativas por 
discriminação racial, de modo a torná-lo mais eficaz, apontando-se algumas soluções. Do mesmo modo, é 
referido nestes relatórios alguns dados estatísticos sobre a aplicação das normas anti discriminatórias, com 
ênfase para o facto da ineficácia da aplicação de tais regimes, nomeadamente ao nível da aplicação da san-
ção. Relatórios disponíveis no sítio da internet http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-coun-
try/portugal/PRT-CbC-III-2007-4-PRT.pdf e, acessos em 23 set 2014, e no local citado, respetivamente.
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à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, acompanhado de 
um relatório final, com vista a que se seja proferida uma decisão final.

Todo este desenrolar do processo contraordenacional e, por vezes, a dificul-
dade em determinar qual a Inspeção-geral competente, faz cair por terra todo 
o processo de contraordenação, e, por sua vez, comportamentos discriminató-
rios não consentidos no nosso ordenamento jurídico ocorrem sem que advenha a 
aplicação da devida sanção. A ineficácia na aplicação das sanções só demonstra 
que estamos perante um regime legal obsoleto, do qual dificilmente poderá surtir 
algum efeito dissuasor contra a discriminação.

É certo que a Lei n.º 86/2005, de 2 de Maio674, ao consagrar no seu artigo 1.º 
que os conflitos, positivos ou negativos, de atribuições emergentes da aplicação 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2004, de 11 de Maio, 
quanto à actuação das inspecções-gerais, são resolvidos por despacho do mem-
bro do Governo responsável pela área das minorias étnicas, veio apaziguar este 
problema. No entanto, todo este desenrolar processual bastante atabalhuado e 
cheio de percalços não contribui para que da sanção que deva ser aplicada resulte 
o efeito devido. Esta solução consagrada na Lei n.º 86/2005, de 2 de Maio, apenas 
pode ser entendida como uma solução de recurso que em nada altera as debilida-
des deste regime sancionatório de natureza contraordenacional.

Circunstâncias desta natureza leva-nos a crer que o atual regime sanciona-
tório de natureza contraordenacional de aplicação nos casos de discriminação 
é de todo insuficiente para que se consiga levar a cabo um verdadeiro e eficaz 
combate à discriminação675, o que nos leva a considerar que, nesta matéria, ainda 
existe um longo caminho a percorrer, devendo o legislador ordinário, no respeito 
pelos mais altos valores da nossa sociedade e tendo como farol de orientação a 
necessidade da diminuição e irradiação da discriminação, optar por rever todo o 
regime de natureza contraordenacional vigente no nosso ordenamento jurídico e 
respeitante a combater práticas discriminatórias, com o propósito de o adequar à 
realidade social, bem como, com o fim de melhorar a eficácia e eficiência da sua 
aplicação. Até que seja desencadeado o debate político com o objectivo de deter-
minar qual o caminho que deverá ser trilhado e habilitado ao aflorar de um novo 
protótipo de modelo contraordenacional, para infrações de natureza discriminató-

674 Publicada no DR I-A Série n.º 84/2005.
675 Neste sentido LEITÃO, José, “A Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial…”, in loc. 

cit., p. 531.
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ria, apenas poderemos depositar alguma confiança no direito penal, motivo pelo 
qual, no presente trabalho, dirigimos todas as atenções para o artigo 240.º. A 
impossibilidade de nos ocuparmos do regime contraordenacional com a devida 
profundidade e seriedade que tal matéria merece, leva-nos apenas a focar os mais 
elementares problemas deste regime, não existindo a possibilidade de aprofundar 
o estudo sobre as matérias de natureza contraordenacional dedicadas aos casos 
de discriminação.

8.8. A pena acessória de privação de direitos políticos 

Além das penas de prisão previstas para os tipos de ilícito do n.º 1 e do n.º 
2, do artigo 240.º, poder-se-á assistir à aplicação de uma pena acessória nos pre-
cisos termos do disposto no artigo 246.º (supra p. 85, nota de rodapé n.º 233) 
– respeitando ainda nesta matéria o disposto nos artigos 65.º a 68.º –, acrescendo 
esta condenação à pena de prisão concretamente apurada, caso se verifiquem os 
pressupostos dos quais depende esta pena acessória676.

Todavia, apesar de existir a possibilidade de responsabilizar criminalmen-
te pessoas coletivas pela prática de crimes de discriminação (supra p.220 e p. 
225), a aplicação de uma pena acessória, prevista no artigo 246.º, somente se 
destina a pessoas singulares.

Esta pena acessória “assenta materialmente num específico conteúdo de cen-
sura do facto, que por seu turno permite a necessária ligação à culpa do agente 
e faz dela uma verdadeira pena vocacionada para uma função preventiva adju-
vante da pena principal”677.

A incapacidade eleitoral que poderá ser lançada ao agente assume a sua forma 
ativa e passiva, podendo ser aplicada a qualquer indivíduo que pratique e seja 

676 De referir que nos termos do disposto no artigo 65.º, do Código Penal e do artigo 30.º, n.º 4, da CRP, ne-
nhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. 
Vide VELOSO, José António, “Pena Criminal”, disponível no sitio da internet http://www.oa.pt/upl/%7B-
f3bb7391-309a-43ef-80c1-ef82fda18761%7D.pdf, acessos em 12 dez. 2014.

 Deste modo, esta pena acessória nunca poderia ser de aplicação automática em caso de condenação pela 
prática de crimes de discriminação.

677 ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p 596.
 Como refere a Autora, por outras palavras, “estão aqui em causa verdadeiras penas: ligam-se, necessaria-

mente, à culpa do agente; justificam-se de um ponto preventivo; e são determinadas concretamente em fun-
ção dos critérios gerais de determinação da medida da pena previstos no artigo 71.º do CP, a partir de uma 
moldura que estabelece o limite mínimo e máximo de duração.” – ANTUNES, Maria João, Consequências 
Jurídicas do Crime, Coimbra, 2010-2011, p. 24.
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condenado pelo delito previsto no n.º 1 ou no n.º 2, do artigo 240.º, não importan-
do no momento da condenação a verificação da capacidade eleitoral678.

A aplicação desta pena acessória introduzida pela revisão de 1995 do Código 
Penal carece do pressuposto formal da condenação principal679, independente-
mente da pena de prisão concretamente apurada, bem como da sua substituição 
por outras medidas legalmente admissíveis, como se dá no caso da execução da 
pena de prisão, nos termos do artigo 50.º e seguintes. Materialmente, a aplicação 
desta pena carece do apuramento da concreta gravidade do facto praticado pelo 
delinquente, bem como da sua influência na idoneidade cívica, devendo aplicar-
se esta pena acessória, que poderá estender-se por um período de 2 a 10 anos, ape-
nas nos casos onde se verifique a existência destes dois pressupostos materiais680.

Esta sanção adicional, por se tratar de uma pena, encontra-se limitada e de-
finida temporalmente, como assim o exige a Constituição da República no seu 
artigo 30.º, n.º 1.

Importa ainda referir que a incapacidade pode recair na incapacidade eleitoral 
ativa do agente, na incapacidade passiva do agente ou na incapacidade para ser 
jurado, de forma autónoma, ou seja, a decretação de uma das incapacidades não 
pressupõe que as não decretadas se verifiquem de forma automática.

Tratando-se de incapacidade eleitoral, a mesma, nos termos do disposto do n.º 
4, do artigo 499.º, do CPP, é comunicada à comissão de recenseamento eleitoral 
na qual o condenado se encontra inscrito ou, caso não esteja inscrito, na qual deva 
fazer a inscrição.

678 Neste sentido ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p 596 e 597, onde se refere, a título 
de exemplo, os casos de indivíduos com menos de 18 anos (idade mínima nos termos do disposto no artigo 
49.º da CRP para ter direito de sufrágio) e aqueles com idade inferior a 35 anos (idade mínima para se poder 
ser eleito Presidente da República, conforme o previsto no artigo 122.º da CRP), como pressupostos não 
impeditivos da aplicação desta pena acessória.

679 As penas acessórias “só podem ser pronunciadas na sentença condenatória conjuntamente com uma pena 
principal.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal Português II – As Consequências Jurídicas do Cri-
me, 1.ª Edição, 4.ª Reimpressão,Coimbra Editora, 2013, p. 93.

680 Neste sentido, ANTUNES, Maria João, Comentário Conimbricense…, p 597.
 ANDRÉ LAMAS LEITE, perante o elevado espaço temporal em que se pode traduzir a incapacidade, para 

o qual revela a razão da gravidade concreta do facto e a sua projeção na idoneidade cívica do agente, 
afirma que tal significa que “embora sempre mediado por um juízo do magistrado, ao menos em abstrato o 
legislador não pretende – e bem – que os titulares de órgãos de soberania, de uma instituição da União Euro-
peia (Parlamento Europeu), de órgãos próprios de governo das Regiões Autónomas e das autarquias locais 
sejam pessoas que hajam exteriorizado condutas discriminatórias. Visa-se que a espiral seja quebrada, ou 
seja, seria expectável que, máxime aqueles que exerçam a função legislativa, pudessem aprovar normas 
elas próprias discriminatórias, em contradição com o crime que originou a aplicação da pena principal.” – 
LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 903.



266

joel belchior da silva

9. Alguns aspetos de Direito Processual Penal

Também no campo do direito processual penal existem algumas observações 
que importa referir em virtude de determinadas particularidades dos crimes de 
discriminação, tendo em atenção que tais crimes são de natureza pública.

Tratando-se de um crime de natureza pública, como é o caso, determinadas 
faculdades como a constituição de assistente não são admitidas quando os inte-
resses a proteger pelo tipo de ilícito sejam exclusivamente públicos.

Porque no crime de discriminação racial, religiosa ou sexual, a par do inte-
resse público de salvaguarda da humanidade contra a discriminação, existem 
outros interesses protegidos, estes de cariz particular, por parte do sujeito discri-
minado, seja ele injuriado, difamado ou alvo de outra qualquer fúria enquadrável 
no tipo de ilícito, é possível a sua constituição enquanto assistente em processo-
crime pela prática do crime de discriminação681. O próprio CPP prevê no seu arti-
go 68.º, n.º 1, al. e)682, que qualquer pessoa se possa constituir como assistente em 
processo penal nos casos de crime de discriminação683. Se qualquer indivíduo tem 
ao seu dispor a faculdade de se constituir como assistente, ainda maior legitimi-
dade recai sob aquele que se encontra na posição de vítima de discriminação para 
se constituir como assistente no processo penal que diretamente lhe diz respeito.

Também as associações de comunidades de imigrantes, antirracistas ou de-
fensoras dos direitos humanos podem constituir-se assistentes684, com exceção 

681 Neste sentido encontramos o Ac.TRL, de 18 de Julho de 1996, disponível no local citado.
682 Pela alteração ao CPP operada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, foi acrescentado na al. e), do n.º 1, os 

casos de crimes contra a paz e humanidade. Porque tal referência a crimes contra a paz e humanidade foi 
posteriormente retirada do Código Penal, faria sentido alterar a sua referência no CPP. No entanto, tal lapso 
legislativo não coloca em causa a continuidade da pretensão do legislador ordinário em permitir a consti-
tuição de assistente de qualquer indivíduo nos casos de crimes de discriminação. 

683 AUGUSTO SILVA DIAS refere que “o que a al. e) pretende é possibilitar a constituição de Assistente a 
qualquer pessoa nos crimes ali indicados. As razões desta extensão […] [tem a ver] com uma maior trans-
parência na administração da justiça e um combate mais eficaz a certas formas de criminalidade.” – DIAS, 
Augusto Silva, “A Tutela do Ofendido e a Posição do Assistente”, in Jornadas de Direito Processual Penal 
e Direitos Fundamentais, Coord. Maria Fernanda Palma, 2004, p. 62.

 O Supremo Tribunal de Justiça tem semelhante entendimento ao afirmar que o “alargamento do conceito 
de ofendido mais justificado pelo desejo de uma colaboração de todos os participantes na detecção e pro-
cessamento desses crimes indicados do que pela consideração de que então qualquer cidadão é particular e 
imediatamente ofendido pela infracção.” – Ac.STJ, de 16 de Janeiro de 2003, Proc. 609/2002, relator Con-
selheiro Manuel José Carrilho de Simas Santos, disponível no sitio da internet https://dre.pt/application/dir/
pdf1sdip/2003/02/049A00/14091419.pdf, acessos em 12 dez. 2014.

684 Porém, essas associações, às quais é permitido intervir no processo-crime enquanto assistentes, raramente 
o fazem. Neste sentido, Terceiro Relatório sobre Portugal, da Comissão Europeia Contra o Racismo e a 
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dos casos onde exista expressa oposição do ofendido, independentemente de este 
ser assistente nesse mesmo processo ou de não fazer uso deste direito que lhe 
assiste. Tal possibilidade, destas associações se poderem constituir como assis-
tentes, decorre da Lei n.º 20/96, de 6 de Julho685 686, as quais estão isentas do 
pagamento de taxa de justiça conforme dispõe o n.º 2, do artigo único, desta Lei. 
No entanto, de acordo com o seu n.º 1, apenas se admite esta faculdade para os 
casos de discriminação de ordem racial ou nacional. Em nossa opinião tal limi-
tação aos casos de discriminação racial ou nacional não deveria decorrer de lei. 
A lei, neste caso, não deveria operar no sentido de criar uma distinção entre os 
motivos discriminatórios capazes de levar a cabo o uso desta faculdade687. Deve 
sim, colocá-los todos no mesmo patamar, onde a raça e a nacionalidade apenas 
são alguns de entre todos os motivos discriminatórios que permitem o recurso 
ao direito de constituição de assistente em processo penal onde estão em causa 
crimes de discriminação.

Outra das particularidades dos processos-crime de discriminação consiste na 
possibilidade do MP, arguido ou assistente, ao abrigo do disposto no artigo 13.º, 
n.º 1, do CPP, requererem a intervenção do tribunal de júri para o julgamento. 
Em todo o caso, e não existindo o requerer da intervenção do tribunal de júri, 
o tribunal competente será o coletivo, nos termos do artigo. 14.º, n.º 1, do CPP. 
Tratando-se de um delito grave, como é o caso, haverá sempre a necessidade da 
intervenção de um coletivo de juízes. Ainda para mais este delito choca frontal-
mente com direitos fundamentais (supra p. 165), motivo pelo qual ainda mais se 
justifica que seja um coletivo a julgar casos de crimes de discriminação.

Ainda relativamente à possibilidade da intervenção de tribunal de júri, é na-
tural que seja dada a possibilidade de intervenção deste tribunal já que estamos 
perante delitos graves, os quais colocam em causa valores essenciais e estruturais 
de qualquer Estado de direito democrático. Por esta via, e visto que estão em 
causa valores intrínsecos a todos os cidadãos, não é de estranhar que exista a 
possibilidade de dar uma maior amplitude ao julgamento destes crimes, mediante 

Intolerância, disponível no local citado.
685 Publicada no DR I Série-A n.º 155/1996.
686 A aplicabilidade desta Lei remete-se “tão-só a «crimes» e no âmbito do «processo penal».” – Ac.TRG de 03 

de Maio de 2011, Proc. 3056/10.4TBBCL.G1, relator Desembargador Paulo Fernandes da Silva, disponível 
no local citado.

687 No mesmo sentido, em referência aos casos de discriminação religiosa, encontramos LEITE, André Lamas, 
“Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 903.
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a intervenção do elemento popular. Assim, para este delito de elevada gravidade, 
suscetível de ferir os mais elementares valores da sociedade, existe a porta aberta 
à “participação popular na administração da justiça”688 concebida para definir a 
culpa e a sanção a aplicar ao agente do crime689.

10. Outras disposições penais relevantes ao nível da discriminação

Quanto a este ponto importa, desde já, referir que o mesmo não será alvo de 
um minucioso detalhe no presente de trabalho. As particularidades necessárias 
para uma boa análise poderia levar-nos à exaustão e a desviar-nos do caminho 
traçado para o desenvolvimento do tema aqui proposto. Porém, tal não significa 
que não se deva fazer uma breve referência a outras disposições legais onde a 
prática discriminatória possa ser a base para uma incriminação ou agravação de 
uma incriminação690.

Desde logo, nos casos de homicídio, conforme dispõe a al. f), do n.º 2, do 
artigo 132.º, quando um crime de homicídio seja cometido por aquele que se viu 
determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica 
ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de género da 
vítima, pode ser motivo para a qualificação do crime, desde que se verifique a es-
pecial censurabilidade ou perversidade advinda da intolerância e desrespeito pela 
diferença. Estes são motivos propícios ou indiciadores da especial perversidade 
ou censurabilidade, a qual terá de ser analisada casuisticamente691.

Este preceito sofreu algumas alterações, nomeadamente em 1995 com o adi-
tamento da referência ao ódio político e em 2007, num momento em que se “alar-
gou o teor do exemplo-padrão, parecendo procurar alinhá-lo pela nova redacção 

688 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Nota prévia ao artigo 13.º, Comentário do Código de Processo Penal à 
luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª edição, Universi-
dade Católica Editora, 2011, p. 81.

689 “No novo direito português, o tribunal de júri é composto por três juízes togados e quatro jurados efectivos, 
todos decidindo conjuntamente da questão da culpa e da questão da sanção, com o que se alcançou uma 
solução de equilíbrio.” – ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Nota prévia ao artigo 13.º, Comentário do 
Código de Processo Penal…, p. 82.

690 Do mesmo modo não podemos esquecer que factos discriminatórios podem ser enquadrados em determina-
dos tipos de crime genéricos quando não são aptos a integrar o tipo de ilícito do n.º 2, do artigo 240.º, como 
é o caso dos crimes de ameaça, coação, difamação, injúria, entre outros.

691 Cfr. PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 146 e 147.
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dada aos tipos legais de crime de discriminação racial, religiosa ou sexual”692. 
Pela Lei n.º 19/2013, de 21 de Fevereiro procedeu-se a nova alteração com o 
acrescentar da identidade de género.

O mesmo acontece nas ofensas à integridade física. Os pressupostos acima 
mencionados são próprios para qualificar as ofensas à integridade física, sejam 
elas simples ou graves, desde que revelem a especial censurabilidade ou perver-
sidade, conforme o disposto no artigo 145.º.

Estas disposições legais resultam, em parte, da Convenção Internacional so-
bre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, uma vez que “os 
actos constitutivos de discriminação, tal como configurados na Convenção, são 
susceptíveis de integrar as disposições gerais do Código Penal em matéria de 
atentados à vida, à integridade física”, pelo que determinados motivos serão 
suscetíveis de desencadear o agravar dos crimes de homicídio e ofensas à integri-
dade física. A discriminação poderá ser o motivo da qualificação693.

Por outro lado, no respeitante aos sentimentos religiosos, os artigos 251.º e 
252.º tutelam o “bem jurídico paz pública quando indivíduos exprimem senti-
mentos religiosos” publicamente e de forma ofensiva nos quais se poderá integrar 
formas de blasfémia694, apesar de “a noção de blasfémia não esta[r] legalmente 
consagrada”695. 

A proteção de sentimentos religiosos prevista nestas duas disposições penais 
“pode consubstanciar também um crime contra a honra de outrem”696.

692 DIAS, Jorge de Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte 
Especial, Tomo I, dirg. Jorge de Figueiredo Dias, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2012, p. 64. Sobre esta 
redacção referem os Autores: “Intervenção que em parte se mostrava desnecessária, nomeadamente, na 
referência ao ódio gerado pela cor, origem étnica ou nacional […]. Menção redundante e como tal supérflua 
e desaconselhável num regime de exemplos-padrão por já encontrar respaldo no conteúdo anterior da alí-
nea, quer de forma directa – como acontece de modo claro com o homicídio fundado em ódio gerado pela 
cor da vítima, já antes englobado no ódio racial –, quer através de uma equivalência estabelecida com base 
na identidade ou similitude da sua estrutura valorativa com a dos ódios racial e político. Alargamento que 
é tanto mais criticável quanto não encontra justificação numa qualquer corrente jurisprudencial ou sequer 
em pontuais casos de espécie de recusa da qualificação em homicídios motivados por ódio gerado pela cor, 
origem étnica ou nacional da vítima.”

693 DUNEM, Francisca Van, “A Discriminação em função da raça na lei penal”, in loc. cit., p. 943.
694 O crime de blasfémia com origem nos tempos medievais não tem hoje lugar no ordenamento jurídico por-

tuguês. A respeito do crime de blasfémia e o direito penal português vide DUARTE, Luís Miguel, “«A Boca 
do Diabo» – A blasfémia e o direito penal português da Baixa Idade Média”, disponível no sítio da internet 
repositório.ucp.pt/bitsream/10400.14/4865/1/LS_S2_04_LuisMDuarte.pdf, acessos em 20 dez. 2014.

695 MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 13.
696 CUNHA, J. M. Damião, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial, Tomo II, dirig. 

Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 1999, p. 641.
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Perante a existência de normas específicas quanto aos sentimentos religiosos, 
no que respeita à discriminação é preciso atender às palavras de BRUNO MON-
TEIRO, o qual separa de forma exemplar as suas distinções face ao artigo 240.º:

“é possível fazer a distinção entre os atos que ponham em causa sen-
timentos religiosos (Artigos 251.º e 252.º do CP) – atos que poderão 
integrar o conceito de blasfémia segundo a jurisprudência do TEDH – 
e formas de expressão que implicarão a violação do princípio da igual-
dade entre todos os indivíduos do mundo (Artigo 240.º do CP) e que in-
tegram o conceito de discurso de ódio. Não só o bem jurídico tutelado 
por estas normas é diferente, mas também o dolo com que tais crimes 
devem ser praticados não coincide. De facto, ainda que uma pessoa 
seja alvo de insulto, ameaça ou violência no exercício legítimo de culto 
religioso, o dolo do agente pode não ter como intenção discriminação 
ou a estigmatização da vítima, mas sim atingir de forma grave o núcleo 
de valores em que a instituição religiosa se funda. O preenchimento 
dos elementos constitutivos do tipo legal do Artigo 240.º depende da 
verificação em concreto de um dolo dirigido à discriminação ou estig-
matização de uma pessoa, ou grupo de pessoas, que pertencem a uma 
religião em específico, desejando que esta ou estas não gozem dos mes-
mos direitos e liberdades de qualquer outra pessoa na sociedade”697. 

Deste modo, os crimes previstos nos artigos 251.º e 252.º cumprem uma fun-
ção distinta, no seio do ordenamento jurídico português, daquela que se encontra 
presente no artigo 240.º.

Pela Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho698, os programas televisivos e os serviços 
audiovisuais a pedido que se caracterizem por incitar ao ódio racial, religioso 
ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual 
constam como limites à liberdade de programação nos termos do n.º 2, do artigo 
27.º. Deste modo, e nos termos do n.º 1, do artigo 71.º, da mesma Lei, os actos ou 
comportamentos lesivos de interesses jurídico-penalmente protegidos perpetra-

 O Autor afirma que “com efeito, neste caso, a ofensa à honra (religiosamente motivada) não pode ser uma 
qualquer, mas uma que atinja tão gravemente os fundamentos (aspectos essenciais) da crença religiosa que 
seja susceptível de perturbar a paz pública. Isto significa claramente que haverá outras ofensas, religiosa-
mente motivadas, que podem constituir crime contra a honra, mas não sejam subsumíveis a este tipo legal 
(exactamente por não atingirem aspectos essenciais da crença em causa)”.

697 MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 14.
698 Lei da Televisão, publicada no DR I Série, n.º 145/2007 e que diz respeito à regulação do acesso à activida-

de televisiva e o seu exercício.
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dos através de serviços de programas televisivos ou de serviços audiovisuais a 
pedido são punidos nos termos gerais, com as adaptações constantes dos núme-
ros seguintes, sendo que nos casos de declarações correctamente reproduzidas 
ou de intervenções de opinião prestadas por pessoas devidamente identificadas, 
só estas podem ser responsabilizadas, salvo quando o seu teor constitua incita-
mento ao ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou 
nacional, pelo sexo ou pela orientação sexual, ou à pratica de um crime, e a sua 
transmissão não possa ser justificada por critérios jornalísticos, tal como consta 
no n.º 4, do mesmo artigo699.

Nesta norma, tratam-se os casos de discriminação racial, religiosa e sexual 
com especial cuidado ao ponto de não se excluir a responsabilidade penal daque-
les que levam a cabo a publicidade e difusão dos conteúdos com carga discrimi-
natória e sem qualquer fundamento jornalístico. Deste modo, não só aqueles que 
dão corpo às ações discriminatórias podem ser alvo de censura penal, podendo 
outros agentes ser punidos, em virtude da permissão na divulgação das condutas 
discriminatórias pelos meios televisivos, o que demonstra algumas preocupações 
em conter casos de discriminação que poderiam ser divulgados, através dos ca-
nais televisivos, se não existisse esta intimidação penal. Considerando o grande 
impacto que a televisão tem junto da sociedade, esta norma acaba por ter um 
papel decisivo e bastante importante na tentativa de acabar com a discriminação.

Também na Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho, a qual adapta a legislação penal 
portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as condutas 
que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário, existem 
tipificações que se relacionam, em parte, com a discriminação. Todavia, no pre-
sente trabalho, tais tipos de crime já foram expostos, pelo que remetemos o seu 
estudo para o ponto onde tais ilícitos foram tratados (supra p. 122).

No nosso ordenamento jurídico são estas as principais normas incriminado-
ras anti discriminação que encorporam um conjunto de delitos discriminatórios 

699 Os anteriores regimes jurídicos relativos a matéria de transmissão televisiva consagravam semelhantes 
normas. O propósito sempre foi “impedir que, ao abrigo do direito à liberdade de expressão, se produ-
zam e difundam programas que, pela sua arquitectura, se revelem como atentatórios dos direitos funda-
mentais dos cidadãos. Assim, v.g., serão programas claramente infractores […] aqueles cujos conteúdos 
se dirijam à lesão dos referidos direitos, v.g., programas de pendor racista ou xenófobo ou apologéticos 
de ideologia negatória do direito à liberdade.” – Ac.TRL, de 24 de Janeiro de 2007, Proc. 8065/2006-3, 
relator Desembargador Ricardo Silva, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc-
732316039802565fa00497eec/03d4626afb6efead8025729c003c8ad3?OpenDocument, acessos em 21 dez. 
2014.
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conjuntamente com o artigo 240.º. O âmbito de proteção jurídico-penal de todos 
estes tipos de ilícito convergem na necessidade de irradiar a discriminação e de 
respeitar a igualdade de todos os cidadãos do mundo. Deste modo, o artigo 240.º 
acaba por ser a pedra angular no combate do direito penal contra a discriminação 
mas sem que isso retire a devida importância de todos os preceitos penais anti 
discriminação agora referidos. 

11. Decisões da jurisprudência nacional

No presente estudo importa analisar o tratamento da jurisprudência relativa-
mente a casos de discriminação, o que, desde logo, não se afigura uma tarefa fácil 
pela quase inexistência de processos-crime onde esteja em causa factos puníveis 
ao abrigo do disposto no artigo 240.º700. São parcas as decisões jurisprudenciais 
relativas a crimes praticados com base no preenchimento dos tipos de ilícitos 
previstos no referido artigo701, o que não significa, desde logo, que não existam 
práticas discriminatórias suscetíveis de enquadramento legal nos precisos termos 
do disposto no n.º 1 e no n.º 2, do artigo 240.º. Pelo contrário, práticas discrimi-
natórias suficientemente graves ao ponto de se subsumirem nos referidos tipos de 
ilícito sempre existiram702 e continuam a despontar nos tempos presentes, só que 

700 Observando o segundo (2002), terceiro (2006) e quarto (2013) Relatório sobre Portugal, da Comissão Euro-
peia Contra o Racismo e a Intolerância, verifica-se, logo no primeiro Relatório, que o artigo 240.º nos anos 
1998 e 1999 não foi “objecto de qualquer aplicação” e desde 2000 até 2002, conforme refere o segundo 
Relatório, apenas foram instaurados dez processos com base nas incriminações constantes no artigo 240.º. 
Neste Relatório constam igualmente os números de casos de discriminação participados nos anos de 2002, 
2003 e 2004, os quais se resumem a quatro participações, três participações e quatro participações, respeti-
vamente. Pelo terceiro Relatório é dado conhecimento que até aquele momento apenas houve lugar à apli-
cação deste preceito em dois processos-crime, sendo que a primeira aplicação do preceito data de 2001, e a 
segunda data de 2005. Já o terceiro relatório informa que em 2010 e 2011 nenhum processo-crime existiu 
com base no artigo 240.º e em 2012, até ao momento da elaboração do Relatório, estariam dois processos 
a correr termos. Verifica-se, deste modo, que o artigo 240.º raramente é aplicado a casos de discriminação 
existentes, motivo pelo qual se torna normal que as condenações baseadas no artigo 240.º sejam bastante 
escassas.

 Os mencionados Relatórios encontram-se disponíveis nos sítios da internet já mencionados e http://direi-
toshumanos.gddc.pt/pdf/relatorios-ce/CBCRelatorioPortugal_2002.pdf, acessos em 23 set 2014.

701 Cfr. BELEZA, Teresa Pizarro, ECRI’S ROUNDTABLE IN PORTUGA…, in loc. cit., MONTEIRO, Bru-
no Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 9 e MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à 
liberdade de expressão…” in loc. cit.

702 A título de exemplo podemos referir os casos de organização com propósitos discriminatórios bem como 
das ações violentas levadas a cabo por elementos dessa organização e com finalidades discriminatórias 
ao nível racial presentes no Ac.TC n.º 17/94, Proc. n.º 364/91, Relator Conselheiro José Manuel Cardoso 
da Costa, disponível no sítio da internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19940017.html, 
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as mesmas raramente chegam à alçada do Tribunal. Na generalidade dos casos 
estão em causa discriminações de ordem racial, as quais raramente são alvo de 
censura, pelos motivos já referidos. Já nos casos onde existe matéria suficiente 
para o caso ser levado a julgamento, poucos são os que terminam com uma con-
denação703 704. Os motivos assinalados para a inexistência de decisões trasitadas 
em julgado com condenações por prática de discriminação não são os únicos705, 
porém, são as principais causas.

Apesar de escassas, existem algumas decisões jurisprudenciais que importam 
ser analisadas. Desde logo, encontramos um acórdão do Tribunal Colectivo da 
2.ª Vara Criminal de Lisboa706, processo no qual estão em causa, entre outros 
delitos, vários crimes de discriminação previstos e punidos pelo n.º 1, do artigo 

acessos em 17 Ags 2014. Neste acórdão não se discute os atos discriminatórios em si. Apesar disso, os mes-
mos são referidos e desenvolvidos desde 1985, o que vem comprovar que ações discriminatórias sempre 
foram desenvolvidas apesar das poucas decisões jurisprudenciais existentes.

 Todavia, em democracia, desde 1974 até aos dias atuais, sempre existiram grupos neofascistas, alguns até 
ligados a organizações ou militantes de partidos políticos que perfilham ideológias enquadráveis no espec-
tro político como de extrema direita, os quais reuniam, organizavam manifestações, praticavam atos de 
violência discriminatória, distribuiam propaganda política discriminatória, etc., e, no entanto, poucos foram 
aqueles que foram levados a julgamento pela prática de crimes de discriminação. Poucos são os elementos 
destes grupos que viram os seus atos serem censurados pela justiça penal. 

 Sobre um estudo e discrição dos movimentos da extrema direita e dos grupos neonazis operantes em Portu-
gal no pós- 25 de Abril vide ALMEIDA, Fábio Chang de, “A Direita Radical no Portugal Democrático: Os 
Rumos após a Revolução dos Cravos (1974-2012)”, p. 170 e ss, disponível no sitio da internet http://www.
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/114413/000953077.pdf?sequence=1, acessos em 5 jul. 2015; ou, de 
forma mais resumida, ALMEIDA, Fábio Chang de, “A “Nova” Extrema-Direita: O carácter grupuscular 
das organizações neofascistas em Portugal e na Argentina”, p. 197 e ss, disponível no sitio da internet 
http://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus/article/viewFile/1995/1440, acessos em 5 jul. 2015.

703 “Os poucos casos publicamente conhecidos de acusação penal por discriminação racial ou terminaram em 
absolvição dada a falta de prova de “intenção de incitar à discriminação”, ou levaram à aplicação de uma 
pena meramente simbólica.” – BELEZA, Teresa Pizarro, ECRI’S ROUNDTABLE IN PORTUGAL…, in 
loc. cit. “Uma das questões mais complicadas nos processos que envolvem uma acusação de discriminação 
racial é a questão da prova.” – “O Racismo e Xenofobia em Portugal (2001-2007)”, NÚMENA, Centro de 
Investigação em Ciências Sociais e Humanas, p. 18.

704 Vide COSTA, Carla Susana Silva, A Discriminação Racial, p. 24 e ss, disponível no sitio da internet http://
www.verbojuridico.net/doutrina/outros/discriminacao_racial.html, acessos em 11 out 2015. Como se veri-
fica nesta obra, muitos processos judiciais de casos de discriminação terminam com o seu arquivamento.

705 A falta ou inexistência de prova é um dos motivos que levam a que muitos processos-crime de discrimi-
nação não terminem em condenação mas sim no seu arquivamento. Vide “Discurso do racismo em Portu-
gal – Essencialismo e Inferiorização nas trocas coloquiais sobre categorias minoritárias”, Observatório da 
Imigração, n.º 44, 2011, p. 85, disponível no sítio da internet http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Estudos_OI/
Estudo44_Web.pdf, acessos em 22 dez. 2014.

 Sobre outros motivos vide segundo, terceiro e quarto Relatório sobre Portugal, da Comissão Europeia 
Contra o Racismo e a Intolerância, disponíveis nos sítios da internet já anteriormente mencionados.

706 Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, Juiz Presidente JOÃO FELGAR, in loc. cit., p. 255 e ss.
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240.º, encontrando-se em vigor à data dos factos o artigo 240.º na redação dada 
pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro (supra p. 89). Resumidamente707, neste 
processo estão envolvidos vários arguidos que, de forma organizada, desejam e 
levam a cabo condutas discriminatórias, praticadas no seio de um movimento de-
nominado Ordem Lusa, como é o caso da divulgação de autocolantes com frases 
de cariz racista envolvendo expressões como: se és preto o Estado dá-te! Se és 
branco pede ao banco; e Portugal não é uma colónia africana. Assim, e de modo 
a desenvolver as atividades do grupo, um dos arguidos, com o consentimento dos 
restantes, arrenda um armazém onde decidem instalar a Skinhouse com vista à 
realização de encontros, recolha de fundos, venda de propaganda nazi e de ma-
terial de divulgação da ideologia do grupo, onde se incluía a venda de camisolas 
com símbolos nazis e com expressões estampadas a referir as palavras Ódio, 
Morte aos Traidores, entre outras. Alguns dos arguidos em causa eram membros 
de uma banda musical neonazi designada por Ódio, na qual se elaboravam faixas 
musicais com propósitos racistas, o que é visível, desde logo, pelos seus títulos, 
como é o caso das faixas O Horrível Judeu e NS – o nosso Ideal. A organização 
contava ainda com um sítio na internet, com alojamento nos EUA708, além dos 
inúmeros blogs que tinham e onde divulgavam propaganda nazi e faziam apelos 
ao ódio, o qual existia com a finalidade de “divulgar e difundir mensagens com 
conteúdo racista e xenófobo, bem como mensagens contendo apelos à prática 
de agressões contra minorias étnicas, membros de correntes político-ideológico 
anti racistas e homossexuais”, o que efetivamente veio a acontecer. Assim, pro-
cediam alguns dos arguidos à difusão de mensagens com a finalidade de instigar 
à prática de agressões e ações violentas contra os indivíduos acima referidos. 

Estamos assim perante um grupo com propósitos nacionalistas e de purifi-
cação da raça, dirigindo as suas atuações contra minorias, ao ponto de existirem 
arguidos que contestavam o Estado de direito democrático, bem como os partidos 
políticos com representação parlamentar e aqueles que seguem doutrinas ditas 
de esquerda, visto que tais partidos, no entendimento destes agentes, defendem 
as minorias étnicas e os judeus. Conjuntamente, neste processo também estão 

707 Para um conhecimento mais profundo dos factos vide Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal 
de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., p. 271 a 302.

708 A proteção conferida à liberdade de expressão em alguns países como os EUA permite, com uma maior 
facilidade, a divulgação de conteúdos digitais de cariz discriminatório, motivo pelo qual não estranhamos 
que este e outros sites portugueses se encontrassem alojados nos EUA.
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em causa episódios de agressões movidas pelo ódio racial e outras movidas pelo 
ódio político709. Estamos assim, perante um grupo organizado que existe e tem 
como finalidade desenvolver práticas discriminatórias, principalmente ao nível 
racial. O movimento ao qual pertencem tem como única finalidade o propósito de 
discriminar cidadãos em função das suas características, nomeadamente, raciais, 
incitando outros à prática de tais actos.

Num primeiro momento importa referir que este Tribunal defende que o bem 
jurídico em causa é a igualdade entre todos os cidadãos, tendo por base o artigo 
1.º, n.º 1 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial710, o que leva, desde logo, este coletivo a considerar e a 
excluir diversos atos que apesar de serem manifestamente discriminatórios não 
se podem considerar como ilícitos por não se encontrar em causa a igualdade 
entre cidadãos. Entre outros, aponta o Tribunal que ser apologista do nacionalis-
mo, exibir símbolos nazi ou associados ao nacional-socialismo, tal como exibir 
tatuagens, peças de roupa ou outros objetos associados ao nazismo e ao nacional-
socialismo, bem como executar a saudação nazi ou participar em homenagens a 
figuras do nacional-socialismo ou em manifestações nacionalistas não são atos 
ou práticas suscetíveis de, só por si, colocarem em causa a igualdade entre cida-
dãos, apesar de se saber que na base de toda esta envolvência está uma postura 
marcadamente desigual ou defensora da superioridade de alguns seres humanos 
face a outros711.

709 Também houve a ocorrência de episódios movidos por razões sexuais. Porém, à data dos factos a redação 
da Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, era a que estava em vigor, motivo pelo qual “não estando tais formas 
de discriminação tipificadas como crime, não seriam as mesmas punidas, em obediência aos princípios 
da legalidade e da tipicidade (nullum crimen sine lege), previsto no art. 1.º, n.º 1 do Código Penal, com 
consagração constitucional no art. 29.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa (CRP), e decorrente 
do disposto no art. 11.º, n.º 2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem” – Acórdão do Tribunal 
Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., p. 305 e 306.

710 Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., p. 
307.

711 Vide Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., 
p. 315 a 319. Por considerarmos como importante, colocamos aqui o seguinte excerto: “A apologia do na-
cional-socialismo (desde que não sob a forma de associação, pois a tal impede o art. 46.º da CRP), ainda que 
sendo objecto de propaganda, enquanto tal, não é susceptível de constituir um acto de discriminação racial: 
ainda que se saiba que tal ideologia, na sua expressão prática alemã, passou pela defesa da supremacia da 
raça ariana e, no seu extremo, conduziu à perseguição e ao extermínio de milhares ou milhões de pessoas 
pelo facto de serem judeus, a verdade é que, muitas outras ideologias com cabimento no espectro político, 
em algumas das suas expressões práticas, serviram de justificação para a perseguição de grupos raciais, 
étnicos ou nacionais, e práticas de genocídio. Por maioria de razão, a apologia do nacionalismo enquanto 
corrente ideológica, também não o poderá ser, desde que não assuma o etnocentrismo por paradigma e 
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Perante este cenário, cumpriu ao coletivo determinar se os factos em causa 
eram enquadrados no tipo de ilícito do n.º 1, do artigo 240.º, existindo deter-
minados factos que não foram alvo de censura penal por falta de prova. Desde 
logo a pertença às organizações Hammerskin e Frente Nacional não são factos 
 suscetíveis do preenchimento do tipo de ilícito do artigo 240.º, n.º 1, por “falta 
de prova sobre as suas finalidades e objectivos”, o que não significa, desde logo, 
que estas organizações não sejam organizações perfeitamente enquadráveis na 
tipicidade da referida norma712. Devido à falta de prova, quanto a esta parte dos 
factos, o Tribunal apenas conseguiu firmar as suas convicções quanto à existência 
de atos discriminatórios suscetíveis de constituir crimes com base nas afirmações 
extremamente racistas e difamatórias que se encontravam difundidas pela inter-
net Assim, entendeu o Tribunal que “a punição não incidirá sobre toda e qual-
quer forma de participação no fórum, mas apenas sobre aquelas que em concre-
to, assumam natureza discriminatória, sendo que por elas só respondem os seus 
autores e não qualquer outro terceiro que inadvertidamente tenha consultado o 
fórum, ou aí tenha colocado mensagens isentas de conteúdo discriminatório”. E 
assim o é porque os arguidos “fizeram uso do fórum para difundir a organização 
de manifestações com conteúdo racista”713.

Entendemos como razoável a forma como o Tribunal firmou a sua convicção 
perante os factos dados como provados. Existindo grande dificuldade em reunir 
prova suficiente para incriminar os arguidos pela prática de quaisquer crimes de 

como justificação de exclusão de outros grupos […]. A exibição de símbolos nazis ou associados ao nacio-
nal-socialismo, seja em bandeiras, tatuagens, peças de roupa, objectos ou qualquer forma de manifestação 
estética (no que se inclui a forma de saudação empregue) também não é susceptível de constituir um acto 
discriminatório. Entende-se também que a venda de objectos contendo tal simbologia não constitui um acto 
de propaganda discriminatória. A participação e presença em actos de homenagem a figuras do nacional-so-
cialismo, em encontros associados ao nacional-socialismo, em manifestações nacionalistas, ou outra forma 
de manifestação de um conceito ideológico, não constituem, em nosso entender, actos de discriminação 
racial […]. A posse de literatura associada ao nacionalismo e ao nacional-socialismo, por razões óbvias, 
que nos escusamos de explicar, também não é susceptível de constituir um acto de discriminação racial. Já 
a difusão de tal literatura, desde que esta assuma um conteúdo discriminatório, poderá sê-lo, na vertente da 
propaganda de incitamento, tudo dependendo do seu conteúdo. A posse e difusão de material de propagan-
da do Partido Nacionalista Renovador, estando tal partido validamente constituído e admitido a concorrer 
a eleições, não pode constituir um acto de discriminação, a menos que, pela análise do seu conteúdo, se 
conclua que tal material assume uma função discriminatória.”

712 Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., p. 
329.

713 Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in loc. cit., p. 
330.
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discriminação, é de todo natural que os arguidos sejam absolvidos relativamente 
a alguns delitos que se prendem com os factos que carecem da devida prova.

Também é notório o motivo que levou o legislador ordinário em 2007 a de-
terminar a possibilidade do delito previsto no n.º 2, do artigo 240.º, ser praticado 
mediante um sistema informático (supra p. 95). Se não estivessem em causa 
delitos de organização, mas sim condutas discriminatórias com enquadramento 
legal no tipo de crime do n.º 2, porque à data dos factos não existia a referência 
ao sistema informáticos como um dos modos de levar a cabo a discriminação, os 
factos delituosos, muito provavelmente, poderiam passar impunes.

Quanto às molduras penais concretamente apuradas, não podemos deixar de 
fazer algumas considerações. Perante as penas aplicadas concedemos, assim, eco 
às palavras de TERESA PIZARRO BELEZA quando afirma que nos casos de 
condenação as penas aplicadas aos arguidos são meramente simbólicas (supra p. 
273, nota de rodapé n.º 703). Atendendo aos factos provados, verifica-se que os 
arguidos têm um pleno desrespeito por cidadãos com características diferentes 
das suas, manifestando um profundo asco por estes seres humanos, bem como 
incitando sempre à violência contra tais indivíduos. Em suma, os arguidos não se 
privam de discriminar, bem sabendo o alcance das suas ações e bem sabendo qual 
o resultado que gostariam de ver realizado. Estamos assim perante indivíduos que 
não respeitam as mais elementares regras da sociedade e que, por isso, são um 
evidente perigo para a mesma. 

Perante esta realidade, não entendemos como as penas de prisão concreta-
mente apuradas, considerando a moldura penal que varia entre um a oito anos de 
prisão, podem ser tão diminutas. Poderemos apontar o caso do arguido que fazia 
parte da banda musical na qual se enaltecia, em faixas musicais, nomeadamente, 
o ódio contra o povo judeu na faixa O Horrível Judeu. O Tribunal entendeu que 
“o grau de participação deste arguido tem, ao nível do desvalor do resultado, um 
grau consideravelmente superior ao de muitos outros”714 e nem por isso a pena 
revelou esse mesmo desvalor do resultado consideravelmente superior, visto que 

714 Prossegue o Tribunal afirmando que “o arguido usava a música que tocava com uma banda para difundir 
letras de conteúdo muito violento, incitando à violência contra judeus, nomeadamente. As letras destas 
músicas circulavam na Internet, bem como os vídeos de algumas delas, sendo que os lucros das vendas dos 
CDs revertiam para a “causa nacionalista”. Entende-se por isso, que a sua participação, para efeitos da con-
sumação da intenção criminosa, é mais relevante, que a mera aposição de mensagens com conteúdo racista 
no fórum.” – Acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara Criminal de Lisboa, Proc. n.º 1706/04.0PTLSB, in 
loc. cit., p. 354.
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a pena aplicada foi de dois anos de prisão. Não entendemos como pode o Tribunal 
aplicar uma pena de prisão próxima da moldura mínima, quando o mesmo enten-
de que este caso de discriminação é especialmente grave.

Poderemos igualmente apontar o exemplo do arguido que foi “um dos ele-
mentos fulcrais da organização” e esteve na “origem da formação do site Fórum 
Nacional, sendo um dos seus administradores”, o qual, em vez de evitar que o 
fórum fosse usado para causas discriminatórias, “era responsável pela coloca-
ção dos tópicos de discussão, muitos deles eivados de considerações racistas ou 
discriminatórias”, dispondo igualmente de um blog, “no qual colocou textos de 
conteúdo racista ou discriminatório”, bem como várias mensagens com a inten-
ção de “passar a ideia da necessidade de uma guerra racial como forma de reso-
lução de vários problemas da sociedade actual”, acabando mesmo por aconselhar 
à compra de armas para tal fim e ainda “colocou à disposição dos internautas que 
o lessem, vários textos sobre tácticas de guerrilha, elaboração de engenhos explo-
sivos, etc.”. Ainda para mais o arguido chegou mesmo a participar em entrevistas 
televisivas onde apelou a esta luta armada. Além disso, este arguido “foi também o 
impulsionador, organizador e participante no único acto concreto de discrimina-
ção étnica dado por provado”. Somente não foi imputado ao arguido que o mesmo 
“tenha praticado qualquer acto violento sob motivação discriminatória, ou que 
qualquer outro arguido o tenha feito na sequência das mensagens que o arguido 
difundiu”, o que no entanto, em nosso entender, não é motivo para que a pena de 
prisão fosse fixada nos dois anos e seis meses de prisão, a pena de prisão mais 
elevada, concretamente apurada neste processo para os casos de discriminação.

Relativamente a este processo existe outro fator que deve ser mencionado. 
No Quarto Relatório sobre Portugal, da Comissão Europeia Contra o Racismo e 
a Intolerância715, foi mencionado que na sequência destas condenações, as quais 
envolveram a condenação de indivíduos que ocupavam lugares de chefia junto do 
principal grupo neonazi português, levou a que as atividades neonazis e ultrana-
cionalistas diminuíssem ao ponto de atingir um número mínimo.

O facto de um dos arguidos ser o principal líder do grupo neonazi de ski-
nheads e o facto de estar envolvido com a justiça neste e noutros processos-crime 
levou à extinção da organização por si liderada716. A difusão do pensamento neo-

715 Vide Quarto Relatório sobre Portugal, in loc. cit.
716 Vide Ac.TRL, Proc. 5759/07.1TDLSB.L1-3, relator Desembargador Maria José Costa Pinto, disponível no 

local citado.
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nazi sofreu, assim, um abrandar na sua propagação e disseminação pela socieda-
de. Por outro lado, o Tribunal demonstrou que estas práticas não são admissíveis 
num regime democrático.

Tal facto é demonstrativo da eficácia repressora da norma penal anti discri-
minação, quando resulta a sua aplicação. Tendo em consideração que muitos fac-
tos discriminatórios passaram impunes, já que este Tribunal considerou que em 
causa está o bem jurídico igualdade entre todos os cidadãos – em vez de um bem 
jurídico composto, como nós o entendemos (supra p. 213 e 215) –, o conside-
rar esses actos como discriminatórios poderia reduzir, ainda mais, a prática da 
discriminação. O facto de não se considerar, nomeadamente, a venda de propa-
ganda nazi e de simbologia desta corrente política como um acto de propaganda 
discriminatória acaba por legitimar todos aqueles que seguem tal doutrina – e 
bem sabemos qual a posição de tais ideólogos quanto ao respeito pela igualdade e 
diginidade de todos os seres humanos – a continuar a sua contenda. Acreditamos 
que se esta factualidade descrita, bem como outras situações marcadamente dis-
criminatórias, fosse considerada como um acto ilícito, as atividades discriminató-
rias poderiam diminuir ainda mais. Deste modo, somos levados a crer que deverá 
operar alguma alteração quanto a esta questão.

Outra das decisões em causa reporta-se a um processo que correu termos 
no Tribunal Judicial de Paredes717, encontrando-se em vigor à data dos factos o 
artigo 240.º na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março (supra 
p. 83), no qual se julga um arguido que na qualidade de Presidente de Junta 
de Freguesia, numa reunião de Assembleia Municipal da qual é membro por ine-
rência, no uso da palavra decide relatar um episódio no qual estava envolvido, 
posteriormente seguindo o mesmo tom junto de um órgão da comunicação social, 
proferindo expressões e juízos de valor como: Não estou contra os ciganos, mas 
contra a maneira de ser deles, mas sei perfeitamente que eles nasceram para rou-
bar quem trabalha; Já fui roubado nem duas, nem três, nem cinco vezes, só tenho 
pena que o senhor doutor um dia não seja roubado por um cigano para saber e 
depois vir-se defender aqui [na Assembleia Municipal]; Alguém que me aponte e 
que me diga onde existe um cigano sério. Dou mil contos a quem me trouxer um 
cigano sério e que o prove; Os que vivem à margem da lei como os ciganos, de-
vem ser vigiados mais amiudadamente718 de molde a dar-lhes condições de vida e 

717 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 209 e ss.
718 Efetivamente tal prática já se verificou no ordenamento jurídico português. Como aponta RUI PEREIRA, 

“como efectivo exemplo de violação do princípio da igualdade em razão da raça pode apontar-se o regime 
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obriga-los a trabalhar, inseri-los na sociedade e fazer tudo para que a população 
confie neles; Se eu estivesse a falar de Lisboa referia-me aos negros, que lá são 
muitos e toda a gente sabe que roubam mais; entre outras719.

Ante este cenário cumpre ao Tribunal decidir se estão em causa crimes de 
discriminação que se enquadrem no artigo 240.º, n.º 2, al. b).

Diante aos factos descritos e subsumindo-os à referida norma penal, entendeu 
o Tribunal que as declarações são públicas em ambos os casos. O agente agiu em 
dois distintos momentos, um junto da Assembleia Municipal, o outro junto de um 
órgão de comunicação social. Assim, “o arguido, actuou em reuniões públicas e 
através de um meio de comunicação social”720, existindo a necessária publicidade 
exigida pelo tipo de ilícito em análise.

A par da publicidade, acresce ainda que as expressões são próprias a encorajar 
um tratamento desigual entre pessoas. Quer o agente que tais expressões sejam 
aptas a desencadear uma desigualdade de tratamento entre pessoas por motivos 
raciais e étnicos. Ainda para mais e porque o fez de forma pública, o agente quis 
que a mensagem e que todo o conteúdo das suas palavras, bem como a sua forma 

consagrado nos artigos 182.º a 185.º do Regulamento para o Serviço Rural da Guarda Nacional Republi-
cada, no qual se previa a vigilância policial reforçada sobre os ciganos e que foi objecto de parecer da Co-
missão Constitucional.” – PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 147. 
Sobre este problema, de uma forma mais desenvolvido, vide COSTA, Carla Susana Silva, A Discriminação 
Racial, p. 21 e ss, in loc. cit.

 No entanto, há quem veja esta como uma prática que deve ser levada a cabo. Em 1998 foi divulgado na 
comunicação social uma circular da PSP com o seguinte teor: “Nas últimas duas semanas, tem-se verificado 
um aumento anormal de roubos a taxistas, no bairro da Pedreira dos Húngaros, em Linda-a-Velha e nas ruas 
contíguas, praticados pelos próprios passageiros, todos eles negros, que, não só não pagam a corrida, como 
também roubam o dinheiro que aqueles possuem. Por desconhecimento ou por excesso de confiança, alguns 
taxistas transportam passageiros negros, de diversas zonas de Lisboa, para o interior do referido bairro, a 
qualquer hora do dia ou da noite. O resultado é previsível. A solução do problema reside no facto de, sempre 
que qualquer taxista transportar indivíduos negros, independentemente da hora, para o bairro da Pedreira 
dos Húngaros ou ruas adjacentes, deverá passar primeiro pela Esquadra de Miraflores, para os passageiros 
serem identificados e ou, eventualmente serem acompanhados ao local. Assim, solicito a V. Exa. que sejam 
tomadas medidas no sentido de este facto ser comunicado à Associação da classe, por forma a que os ta-
xistas da área sejam informados”. Perante um caso destes, como aponta o Provedor de Justiça José Mendes 
Menéres Pimentel, além dos problemas relacionados com o processo penal e com a identificação de cida-
dãos (cfr. artigo 250.º, do CPP), estamos perante um problema maior que se prende com a discriminação 
em função da raça, tendo em conta que só os passageiros negros “passam automaticamente a ser suspeitos”. 
Estamos perante uma “discriminação claramente abusiva”, o que motivou, desde logo, por parte do Prove-
dor de Justiça a recomendação da instauração de procedimento disciplinar, dirigida à entidade competente 
para que fossem apuradas responsabilidades disciplinares por parte dos responsáveis por esta circular. Vide 
Recomendação do Provedor de Justiça n.º 63/A/98, Proc. P-15/98, de 21 de Outubro de 1998, disponível no 
sítio da internet www.provedor-jus.pt/site/public/archive/doc/063A_98.pdf, acessos em 4 dez. 2014.

719 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 210 e 211.
720 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 216.
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de encarar um determinado problema, fosse disseminada por toda a população, o 
que é possível tendo em conta que em causa está um jornal de distribuição a nível 
nacional. Assim, todo e qualquer cidadão pode atender às suas palavras. Ainda 
para mais, as expressões em causa são difamatórias e profundamente discrimi-
natórias. O arguido infama contra os ciganos sem que para tal tenha qualquer 
justificação quanto ao que afirma.

Perante toda a realidade envolvida neste caso, segundo as regras da experiên-
cia, o Tribunal afirma que tais declarações demonstram que “o arguido quis en-
corajar outrem a estabelecer uma distinção com base na raça ou origem étnica, 
entre os ciganos e os não ciganos”. As declarações do arguido foram suficientes 
para convencer o Tribunal de que houve intenção de encorajar a discriminação721.

Uma vez que o arguido discriminou em dois distintos momentos e em cir-
cunstâncias diferentes – uma perante a Assembleia Municipal e a outra através 
dos meios de comunicação social – e porque o fez com a intenção de incitar à 
discriminação racial, o arguido foi punido em concurso real por dois crimes de 
discriminação nos termos do artigo 240.º, n.º 2, al. b).

Apesar de existir a condenação e consequente aplicação de uma pena de nove 
meses de prisão, a qual foi suspensa por um período de dois anos722, existiu por 
parte do Tribunal uma maior dificuldade no momento do preenchimento do tipo 
subjetivo. Refere o Tribunal que não é fácil caracterizar o dolo específico723. Ou 
seja, demonstrar que os factos provados consubstanciam uma especial intenção 
do agente acaba por ser um exercício complexo e de elevada dificuldade, o que 
demonstra, desde logo, que esta parte do normativo – intenção de incitar à discri-
minação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar – implica sérias dificulda-
des aos tribunais no momento do preenchimento de todo tipo subjetivo de ilícito 
e consequentemente desencadear da ação penal.

Perante esta dificuldade, o Tribunal referiu e considerou que houve a inten-
ção de incitar à discriminação racial porque o arguido quis convencer aquela 
Assembleia Municipal daquilo que afirma e também porque o arguido não se 
reporta a um ou alguns concretos indivíduos ciganos mas sim a todos eles. Ainda 
por cima, enquanto pessoa que tem alguma influência na sociedade, uma vez 
que é  Presidente de Junta de Freguesia, tem mais argumentos para que os outros 

721 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 213.
722 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 229 e 230.
723 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 218.
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sigam aquilo que diz. É um líder local o que o transforma também num líder de 
opinião724.

Consideramos como correta esta apreciação dos factos, bem como o preen-
chimento de todo o tipo de ilícito. Tal como afirmamos (supra 239 e 242), 
o preenchimento do tipo subjetivo específico não é uma tarefa fácil. O próprio 
Tribunal assim o entende e no caso concreto, porque estava em causa um titular 
de um órgão autárquico com sérias responsabilidades junto da população local, 
o que leva a pressupor que as suas palavras, ações e convicções são melhor en-
tendidas e aceites pela população, comparativamente a outros indivíduos, levou 
a que o Tribunal tivesse as condições necessárias para firmar a sua convicção no 
preenchimento de todo o tipo subjetivo de ilícito. É este o entendimento do Tri-
bunal, uma vez que afirma que se trata de um líder local e de um líder de opinião. 

Perante este cenário somos levados a perguntar se o preenchimento de todo 
o tipo de ilícito também ocorreria caso não estivesse em causa um membro da 
Assembleia Municipal mas sim um membro do público presente, que no uso da 
palavra proferisse as mesmas expressões, com os mesmos propósitos e com os 
mesmos fins que teve o arguido deste processo. No caso hipotético referido somos 
levados a crer que seria muito mais difícil ao Tribunal manifestar a sua certeza no 
preenchimento do dolo específico. No entanto, não deixávamos de estar perante 
factos discriminatórios, realizados em reunião pública, claramente difamatórios e 
levados a cabo com o propósito de pelo menos encorajar, senão mesmo incitar, à 
discriminação racial. Apesar disso, a dificuldade em provar a existência do dolo 
específico poderia levar a uma absolvição, motivo pelo qual somos forçados a 
colocar a questão de saber se não deveria existir semelhante norma incriminadora 
onde somente se exige o elemento subjetivo geral.

Tal como na decisão anteriormente abordada, também a pena de prisão de-
terminada neste processo foi bastante reduzida, atendendo que estamos perante a 
prática de dois crimes de discriminação. O Tribunal, perante a moldura abstrata 
da pena de prisão variável entre os seis meses e os cinco anos, entendeu que me-
dida concreta da pena no concurso de crimes deveria ser de nove meses de prisão, 
suspensa na sua execução, por um período de dois anos, sendo certo que para 
cada um dos crimes o arguido foi condenado em oito meses de prisão. Quanto 
à pena acessória, prevista no artigo 246.º, não existe nenhuma condenação, nem 

724 Tribunal Judicial de Paredes, Proc. n.º 368/97, 2.º Juízo Criminal, in loc. cit., p. 219 e 220.
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tão-pouco o Tribunal faz alguma referência à sua necessidade ou desadequação 
perante o caso concreto.

Atendendo à pessoa concreta – um Presidente de uma Junta de Freguesia – 
poderia colocar-se a questão de saber se o mesmo não poderia ser condenado na 
pena acessória de privação de direitos políticos, nomeadamente ser declarada a 
incapacidade para ser eleito membro do Parlamento Europeu e membro de au-
tarquia local. Em nosso entender, não seria de estranhar a aplicação desta sanção 
acessória. Não se pode levantar a questão de incapacidade para ser eleito deputa-
do à Assembleia da República, já que no momento dos factos o artigo 246.º não 
previa esta possibilidade, hoje já tipificada. Mas nem por isso podemos deixar de 
dar realce ao artigo 246.º e de afirmar a importância que esta norma tem, nomea-
damente em casos semelhantes ao agora em estudo.

Se os factos que originaram estes dois crimes de discriminação tivessem 
ocorrido após a entrada em vigor da atual redação do artigo 246.º (supra p. 85, 
nota de rodapé n.º 233) seria de todo conveniente a aplicação ao arguido da pena 
acessória de incapacidade para ser deputado à Assembleia da República. Uma 
vez que estamos perante um cidadão com elevada participação cívica e que não 
é caso para estranhar que um presidente de uma Junta de Freguesia possa vir a 
ser igualmente eleito enquanto deputado725, o que, no caso agora conjeturado, 
poderia dar o azo de que tal indivíduo viesse a fazer uso da sua retórica no pró-
prio Parlamento. Apesar da consideração apresentada ser meramente hipotética, 
a mesma poderá ocorrer, existindo, deste modo, um parlamentar condenado ju-
dicialmente pela prática de dois crimes de discriminação que poderia participar 
na votação, discussão e apresentação de propostas legislativas relacionadas com 
matérias intimamente confrontadas com a igualdade entre todos os cidadãos, o 
que seria dramático se tal acontecesse. Seria a intolerância a brotar dentro do 
próprio Parlamento.

Voltando ao processo em análise, somos levados a crer que a pena de prisão 
aplicada é manifestamente diminuta face à gravidade dos factos e perante o cargo 

725 Na XII Legislatura (2011-2015) encontramos Pedro Delegado Alves a exercer ambas as funções de depu-
tado à Assembleia da República, eleito pelo Partido Socialista, e de Presidente da Junta de Freguesia do 
Lumiar, no concelho de Lisboa; Inês Drummond a exercer ambas as funções de deputada à Assembleia da 
República, eleita pelo Partido Socialista, e de Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, no concelho 
de Lisboa e João Figueiredo Antunes a exercer ambas as funções de deputado à Assembleia da República, 
eleito pelo Partido Socialista Democrata, e de Presidente de Junta de Freguesia de Canas de Santa Maria, 
concelho de Tondela.

 Certamente, no passado e muito provavelmente no futuro iremos assistir a casos semelhantes a estes.
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desempenhado pelo arguido, podendo ainda colocar-se a questão da necessidade 
de se aplicar a pena acessória prevista no artigo 246.º.

O Tribunal, em nossa opinião, apenas pecou na pena aplicada. Caso ocorram 
processos semelhantes no futuro, o julgador deverá ser mais severo na aplicação 
da sanção, pautando a sua aplicação de forma a demonstrar que a prática de cri-
mes de discriminação não é sancionada apenas com uma leviana pena de prisão, 
mesmo que seja suspensa na sua execução.

Do Supremo Tribunal de Justiça recolhe-se um acórdão726 relativo ao cum-
primento de um mandato de detenção europeu (pedido de detenção inserido no 
Sistema de Informação Schengen) expedido por um Tribunal germânico, no qual 
ao abrigo da norma do Código Penal Alemão (StGB) § 130 estava em causa uma 
incriminação referente à negação do Holocausto, levada a cabo por um indivíduo 
de nacionalidade alemã727, a qual, segundo a Lei Penal portuguesa, se encontra 
tipificada no artigo 240.º, n.º 2, al. b), como sendo uma negação de um crime 
contra a Humanidade.

Sem atender a toda a problemática presente no acórdão, onde apenas nos 
devemos cindir à questão dos factos suscetíveis de incriminação segundo o nos-
so Código Penal, deparamo-nos com uma conduta onde o agente “desmente os 
crimes do Terceiro Reich contra a população judeia isto é ele minimiza-a e fala 
da maior e mais profitável mentira na história da raça humana”728. Perante este 
argumento, o STJ refere que o agente não se limita a negar factos históricos, que 
no caso em concreto são a negação de um crime contra a Humanidade. O agente 
vai mais além, ao ponto de emitir um “juízo valorativo negativo e ofensivo da 
dignidade das vítimas considerando o mesmo como a maior mentira da história 

726 Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, in loc. cit.
727 Conforme refere o Acórdão, o mandato refere: “O condenado AA, nacional-socialista e, segundo a sua 

própria declaração, “Funcionário do Reich Alemão”, fez declarações em vários artigos na internet e no 
âmbito de um discurso público no período do dia 8 de Maio de 2002 e o dia 11 de Janeiro de 2004 difaman-
do a República Federal da Alemanha, fazendo propaganda contra judeus e estrangeiros afrontando outras 
pessoas: Ele considera o Terceiro Reich como ainda existente e declara a República Federal da Alemanha 
como uma “construção dos ocupantes” e um “regime de vassalos” dos Estados Vencedores da Segunda 
Guerra Mundial. A República Federal da Alemanha era dedicada à decadência e contra a lei internacional; 
ele desmente os crimes do Terceiro Reich contra a população judeia isto é ele minimiza-a e fala da maior e 
mais profitável mentira na história da raça humana; no que diz respeito aos estrangeiros, ele utiliza palavras 
como “negro impertinente”, “misturação das raças”” e “terror multi-cultural”; acusou uma procuradora da 
República da alta traição e da prevaricação”.

728 Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, in loc. cit.
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da humanidade”729. Face à lei penal portuguesa, este Tribunal entende, e a nosso 
ver bem, que a factualidade descrita enquadra-se na tipificação da al. b), do n.º 
2, do artigo 240.º. O comportamento do agente preenche o tipo de ilícito e “im-
plícita em tal posição está também a decisão sobre a circunstância de a conduta 
[…]extravasa[r] a protecção concedida pelo direito constitucional à liberdade 
de expressão”, incorrendo o agente, deste modo, em responsabilidade criminal730.

Em suma, apesar de o Tribunal considerar que a mera negação de factos ocor-
ridos na Segunda Guerra Mundial por si só não são crime se apenas se limitarem 
a justificar uma explicação alternativa ou uma visão diferente dos factos, no caso 
em análise, o arguido teceu juízos de valor negativos com elevada carga discri-
minatória com o propósito de discriminar, o que, desde logo, demonstra que em 
causa estava o uso do discurso do ódio. Os juízos de valor presentes neste caso 
não se enquadram no direito à liberdade de expressão, enquadrando-se, sim, no 
campo da ilicitude.

Perante os factos apontados facilmente se preenche o tipo objetivo e o tipo 
subjetivo do n.º 2, do artigo 240.º. Visto que não competiu ao STJ levar a cabo a 
condenação, nada poderemos referir a este respeito. 

No entanto, esta decisão trás consigo outro ponto fundamental, o qual não 
pode deixar de ser referido. Esta decisão assume primordial importância no apa-
ziguamento e consolidação de uma posição quanto à questão da constitucionali-
dade da tipificação na al. b), do n.º 2, do artigo 240.º, da negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade. Uma vez que a nossa posição quanto a 
esta matéria já se encontra definida (supra p. 228 e 229), apenas podemos exal-
tar esta decisão pelo ânimo que impôs ao referir expressamente que não existem 
motivos para colocar em causa a constitucionalidade desta parte do normativo 
referido, bem como pela evidência dada ao facto de que as condutas que neguem 
a existência de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade não se possam 
considerar como protegidas pela liberdade de expressão.

A 10 de Junho de 1995 deu-se o episódio de discriminação que se pode con-
siderar como o mais violento caso de discriminação731 que ocorreu em  Portugal 

729 Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, in loc. cit.
730 Ac.STJ, de 05 de Julho de 2012, processo n.º 48/12.2YREVR.S1, in loc. cit.
731 Todavia não estão em causa crimes de discriminação mas sim um crime de homicídio e violência física 

levada a cabo devido a motivações raciais. Apesar de não estar em causa crimes punidos pelo artigo 240.º, 
colocamos aqui este acórdão tendo em conta a gravidade do caso, bem como as motivações raciais que lhe 
são subjacentes.
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desde o momento em que a discriminação se configura como crime. Neste pro-
cesso estão em causa arguidos que pertencem a um grupo neonazi, alguns dos 
quais condenados posteriormente pela prática de crimes de discriminação ao abri-
go do processo-crime anteriormente abordado (supra p. 273). 

Neste processo, que chegou até ao Supremo Tribunal de Justiça732, foram con-
denados 15 arguidos pela prática, em coautoria, de diversos crimes de ofensas 
corporais com dolo de perigo733, entre os quais 11 foram igualmente condenados 
pela prática, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado.

Os arguidos condenados e todos os restantes implicados neste processo ti-
nham em comum o facto de estar “ligados ao movimento de “Skinheads” em 
Portugal”, e de praticarem “o culto por determinadas ideias – nacionalismo e 
racismo – com as quais, de uma forma mais ou menos interiorizada, simpati-
zam.”734. O grupo não agia no anonimato, já que “reúnem-se e promovem encon-
tros, por vezes em cafés ou bares, nos quais debatem as suas ideias, formando 
pequenos grupos ou núcleos de acordo com a área geográfica onde vivem”735.

Os elementos deste grupo reunidos no dia 10 de Junho com o propósito de 
comemorar a data que denominam de dia da raça, decidem levar a cabo uma 
campanha de injúrias e agressões físicas a todos os cidadãos de cor negra que en-
contrassem736. Neste propósito são várias as expressões injuriosas que os arguidos 
proferem quando encontram cidadãos de cor negra como “preto vai-te embora”, 

732 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, disponível no sitio 
da internet http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dd1cc4e3936ccd49802568f-
c003b7da0?OpenDocument&Highlight=0,97P1203, acessos em 12 dez. 2014.

733 A data dos factos estava em vigor a redação do Código Penal anterior à reforma de 1995, pelo que este era 
o crime previsto no artigo 144.º, n.º 2.

734 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.
 Refere o Acórdão que os arguidos “exaltam o nacionalismo, o fascismo e o nazismo. Salazar e o seu regime 

são apontados como um modelo a seguir. A vertente racista está sempre presente. Apelam a superioridade 
da raça branca considerando a raça negra como raça inferior. Em termos gerais, de acordo com uma política 
a que chamam “racialismo” não admitem a mistura de raças, são contra a imigração para Portugal de indiví-
duos de raça negra, nomeadamente originários das ex-colónias. Defendem a expulsão do território nacional 
de todos os indivíduos de raça negra e para atingirem esse fim em nome da “Nação” e da “superioridade da 
raça branca” acham legítimas todas as agressões contra esse grupo de indivíduos”.

735 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.
736 Os arguidos agiam “estimulados pelos seus “ideais”, segundo os quais “o negro” é uma raça a expulsar de 

Portugal, assumem uma postura colectiva de exaltação, violência, perseguição e ataque a qualquer indiví-
duo de raça negra e, na prossecução de tal desígnio, a que de uma forma colectiva todos aderiram, resolvem 
percorrer as ruas […], agredindo, de uma forma criteriosa e selectiva, todos os indivíduos de raça negra que 
encontrassem pelo caminho.” – Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro 
Joaquim Dias, in loc. cit.
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“preto cheiras mal”, “este é preto, mata-o”, “vai para a tua terra que isto aqui 
não é lugar para ti”, “preto vai para a tua terra”, “morte aos pretos”, entre 
outras, expressões que foram acompanhadas por atos de violência que atentam 
contra a integridade física dos indivíduos de cor negra.

Como resultado dos confrontos e de violência praticada por este grupo resul-
taram inúmeras ofensas à integridade física, algumas das quais bastante graves, e 
a morte de um cidadão de cor negra.

Perante os factos dado como provados e perante o facto de a esmagadora 
maioria dos arguidos “denota[r] completa ausência de arrependimento”, os ar-
guidos foram condenados com penas bastante elevadas pela prática de variados 
crimes de ofensas corporais com dolo de perigo e um crime de homicídio qualifi-
cado devido, em parte, a motivações relacionadas com o ódio racial737. 

O Tribunal refere mesmo que:

“é dever dos tribunais condenar os ideais racistas, pois eles adminis-
tram a justiça em nome do povo e a nossa sociedade é multirracial. A 
nossa Constituição […] consagra expressamente, designadamente no 
artigo 13.º, o princípio da igualdade racial: todos os cidadãos têm a 
mesma dignidade social e são iguais perante a lei, independentemente 
da sua raça. Se a Lei Fundamental condena o racismo, todos devemos 
condenar o racismo, porque, em democracia, a Constituição é a ex-
pressão da vontade popular. […] A sociedade portuguesa não tolera 
manifestações racistas, e muito menos de tamanha brutalidade”738.

Perante as considerações deste Tribunal da necessidade em condenar os 
ideais racistas não podemos deixar de considerar como um ponto negativo o  facto 

737 Refere a este propósito o Tribunal: “A agressão ao infeliz X foi qualificada pelo acórdão recorrido como 
crime de homicídio qualificado p. e p. pelos artigos 131.º e 132.º n.º 2 alíneas d) e f) do CP82. Com toda 
a correcção. As circunstâncias revelam especial censurabilidade e perversidade, com o tribunal “a quo” 
proficientemente demonstrou: “Para os costumes e tradição do nosso povo e da nossa história, matar um 
homem só porque ele é negro é na verdade particularmente censurável e chocante”. “Onze homens, cinco 
dos quais calçando botas com biqueira de aço, todos ao pontapé e ao murro a um único homem e ainda por 
cima um dos onze pegar na base de cimento de um sinal de trânsito e dar com ele duas vezes na cabeça da 
vítima já agonizante, tudo numa rua que da matéria de facto assente como provada parece deserta e àquela 
hora da noite – isto é na verdade um meio insidioso de dar a morte, o qual revela efectivamente uma espe-
cial censurabilidade e perversidade dos agentes, das quais é emblemática a pose do arguido Martins com a 
sua bota “Senda” em cima da cabeça da presa moribunda e braços erguidos em atitude de caçador triunfante 
[…]”” – Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.

738 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.
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de não existirem mais condenações pela prática de crimes de discriminação. Os 
grupos e indivíduos ligados ao ideal neonazi e aos movimentos skinheads vão 
muito para além dos arguidos implicados neste processo-crime. De facto, existem 
núcleos e células de movimentos racistas, xenófobos, onde o propósito da discri-
minação por motivos raciais se traduz no farol orientador das suas motivações 
a ações. Tanto assim o é que anos mais tarde foram condenados vários arguidos 
por crimes de discriminação, mais propriamente pelo crime previsto no n.º 1, do 
 artigo 240.º – delito de organização –, conforme acórdão já referenciado no pre-
sente trabalho (supra p. 273).

Deste modo, não seria de estranhar se houvesse uma maior intervenção junto 
dos fenómenos criminogénicos discriminatórios logo a seguir a este episódio de 
discriminação racial na qual uma pessoa perdeu a vida. De facto, como é visível 
pela quase ausência de jurisprudência, pouco se fez à data e pouco se faz atual-
mente na criminalização da discriminação.

De relevante neste acórdão está ainda o facto de o MP ter igualmente acusado 
os arguidos envolvidos neste processo pela prática de um crime de genocídio, nos 
termos do primitivo artigo 189.º, n.º 1, al. a) e b). Todavia, o Tribunal não con-
siderou que estivesse em causa a prática deste delito. No acórdão é referido que 
“se é verdade que os arguidos desejavam a expulsão de todos os negros, não o é 
que tenham tentado levar a morte a todos eles. […] Espancar alguns, matar um 
deles, são acções perfeitamente coerentes com a vontade de expulsar os restan-
tes. É próprio de organizações violentas praticar actos daquela natureza a fim de 
conseguirem os seus intentos pela intimidação”739, entendendo o Tribunal, deste 
modo, que não estava em causa o objetivo de “eliminação física”, pressuposto 
necessário para configurar as condutas dos agentes como crime de genocídio.

Perante os factos dado como provados, consideramos o MP em vez de dedu-
zir acusação pela prática de um crime de genocídio deveria ter deduzido acusação 
pela prática de crime de discriminação racial, nos termos no n.º 3, do primitivo 
artigo 189.º. Os arguidos eram membros de uma organização neonazi, e ainda que 
estivesse em causa uma estrutura informal, a mesma teria cabimento no tipo de 
ilícito do delito de organização (supra p. 83). Era notório e foi dado como prova-
do que os arguidos reuniam, incluindo em cafés e restaurantes, com o propósito 
de debater temas relacionados com os seus ideais neonazis, bem como foi dado 

739 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.
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como provado o facto de os arguidos terem traços distintivos como a roupa que 
usam, o corte de cabelo típico dos indivíduos neonazis, as suas roupas e indu-
mentária, bem como a posse de “literatura, manuscritos, autocolantes e outros 
apontamentos alusivos aos ideais que todos os arguidos perfilham e destinados 
à difusão das suas ideias xenófobas e incitamento a actuações de violência co-
lectiva”740. 

Perante a factualidade descrita seria de todo natural que a acusação pública 
recaísse na prática do delito de organização e não no crime de genocídio, exis-
tindo factos suficientes para condenar os arguidos pela prática desse crime, bem 
como poderiam e deveriam ter sido enveredados esforços ao ponto de determinar 
se não estavam em causa mais agentes pertencentes ao grupo, de forma a com-
bater e desmantelar eficazmente todos os focos de grupos e organizações com 
propósitos discriminatórios das quais estes arguidos faziam parte.

Além deste crime de homicídio qualificado em virtude dos arguidos terem 
atuado determinados por motivos raciais, encontramos um acórdão do STJ741 no 
qual ao arguido “é imputada a prática de homicídio qualificado, na forma tentada, 
por virtude de ter actuado determinado por motivo fútil e ódio racial”. O arguido 
em momentos anteriores à data dos factos “referia-se aos cidadãos emigrantes 
de Leste como “kozovares” e “esgrovénicos””, ao ponto de chegar a afirmar que 
“dava um tiro nos cornos de um kozovar”, em dois momentos distintos, sendo 
que no dia seguinte o arguido decide ir ao encontro de um indivíduo ao acaso e 
seu desconhecido ao qual pergunta a sua nacionalidade. Após saber que o indiví-
duo em causa era nacional da Moldávia, o arguido decide fazer uso da pistola da 
qual era portador, disparando e atingindo a sua vítima.

Todavia a qualificação do crime de homicídio não se deu por conta de motiva-
ções relacionadas com questões raciais. Perante os factos dados como provados, 
entendeu o Tribunal:

“A expressão ódio racial há-de ser consubstanciada por algo de mais 
grave e reiterado no tempo de que únicas duas frases que o arguido an-
teriormente proferiu, no fundo ameaçando fazer aquilo que acabou por 
concretizar. Mas o que é certo é que o arguido desferiu o tiro porque 

740 Ac.STJ, de 12 de Novembro de 1997, Proc. 97P1203, relator Conselheiro Joaquim Dias, in loc. cit.
741 Ac.STJ, de 23 de Março de 2004, Proc. 04P2360, relator Conselheiro Santos Carvalho, disponível no sitio 

da internet http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/67ad8c67864b506580256f-
07004d7316?OpenDocument&Highlight=0,04P2360, acessos em 14 dez. 2014.
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a vítima era um cidadão de Leste e, pelos vistos, o arguido sentia-se 
incomodado com isso. Com efeito, as frases anteriormente proferidas 
pelo arguido são demonstrativas de animosidade contra cidadãos de 
Leste, animosidade essa que não atinge o grau de verdadeiro ódio “mi-
litante” e persistente. E que o arguido desferiu o tiro porque a vítima 
era de Leste não restam dúvidas, até porque só o fez depois de lhe ter 
perguntado de que nacionalidade era e ela lhe ter respondido que era 
moldavo. O arguido não conhecia a vítima, a qual teve a infelicidade 
de naquela noite ter deparado com o arguido. […] Face ao exposto, 
entende-se que o arguido agiu determinado por motivo fútil, pois que 
de forma simples o que aconteceu foi: o arguido vê uma pessoa na 
estrada, para o carro pergunta-lhe qual é a nacionalidade e depois de 
saber que era de Leste desfere-lhe um tiro para o matar e segue o seu 
caminho como se nada tivesse acontecido”742.

Não colocamos em causa que a qualificação desde crime seja determinada 
por motivo fútil. Todavia, mais do que um motivo fútil está em causa um motivo 
racial ou, em último caso, nacional. Se o cidadão respondesse que era de nacio-
nalidade portuguesa ou outra contra a qual o arguido não revele tamanha animo-
sidade, muito provavelmente não teria havido qualquer conduta danosa por parte 
do agente. A nacionalidade foi o motivo que levou o arguido a tomar a opção de 
atingir a vítima com um disparo.

A argumentação apresentada pelo STJ demonstra, em parte, que questões dis-
criminatórias não são devidamente tidas em conta pelos tribunais. O descurar, 
perante a factualidade descrita, que o crime foi cometido com motivações raciais, 
ou mais propriamente nacionais, revela que ainda existe um longo percurso a 
percorrer na consciencialização da sociedade para o problema da discriminação.

Esta posição do STJ que acabamos de apresentar não é caso único na juris-
prudência nacional. De facto, existe uma séria dificuldade por parte dos tribunais 
judiciais portugueses em qualificar determinados crimes – como é o caso do ho-
micídio – como crimes praticados por motivos discriminatórios, mesmo quando 
se dá como provado que um arguido agiu com intenção de retirar a vida a outra 
pessoa, impulsionado por propósitos racistas.

Conforme consta no Ac.STJ, de 29/10/1998743, ao arguido foi aplicada uma 

742 Ac.STJ, de 23 de Março de 2004, Proc. 04P2360, relator Conselheiro Santos Carvalho, in loc. cit.
743 Ac.STJ, de 29 de Outubro de 1998, Proc. n.º 672/98, Relator Conselheiro Mota e Costa, disponível no sitio 

da internet http://www.stj.pt/ficheiros/jurisp-sumarios/criminal/criminal1998.pdf, acessos em 15 dez 2014.
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pena de 20 anos de prisão pela prática de um crime de homicídio qualificado. 
Entendeu o Tribunal Coletivo de Caldas da Rainha que a qualificação operou em 
virtude do arguido revelar frieza de ânimo, apesar de ser dado como provado que 
o arguido agiu “movido por propósitos racistas”. Essa convicção do Tribunal 
resulta do facto do arguido se dirigir junto da vítima para lhe dizer “tu estás cá a 
mais neste país. Estás a roubar o pão e o lugar aos brancos. Eu sou branco, tu 
és preto, não és da minha cor, vai para a tua terra” e de seguida o apunhalar no 
peito ao ponto da vítima sucumbir em poucos minutos. 

Perante estes factos o STJ conclui:

“apesar de o arguido ter sido acusado de homicídio qualificado por, 
além do mais, ter agido por motivos de ódio racial, o acórdão enten-
deu não descortinar isso da factualidade apurada. Esta conclusão é 
duvidosa, face aos factos dados como provados no seu conjunto e, em 
especial, quando ficou provado que o arguido agiu “movido por propó-
sitos racistas” […]. Seja como for, o dizer-se que o arguido foi movido 
com propósitos racistas, ajuda a avaliar da sua culpa e, com os demais 
factos apurados, a revelar, sem dúvida nenhuma, especial censurabili-
dade. É que, se não se quer ver na actuação do arguido uma motivação 
clara de ódio racial, não podemos afastar o sentimento de frieza de 
ânimo manifestada pelo mesmo.”

Como é evidente, este crime de homicídio deveria ser qualificado não só por 
causa da frieza de ânimo manifestada mas também por causa das motivações 
raciais. Não é admissível que propósitos raciais sejam considerados como factos 
provados e posteriormente essas motivações não são valoradas no momento da 
qualificação do crime de homicídio como um crime qualificado por motivos ra-
ciais.

Por outro lado, decisões como esta podem ser bastante reveladoras – e servir 
de fundamento – do facto de existirem poucas decisões judiciais onde se pune os 
agentes pela prática de crimes de discriminação, nos termos do artigo 240.º, n.º 
1 ou n.º 2. Consideramos como necessário a plena consciencialização, por parte 
dos tribunais judicias portugueses, da existência de focos discriminatórios na so-
ciedade. O prosseguimento da posição assumida pela jurisprudência e o descurar 
as questões discriminatórias poderá acarretar graves consequências num futuro 
próximo. 
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Deste modo, sempre que aos tribunais – e principalmente às instâncias supe-
riores – cumpra decidir um qualquer caso delituoso relacionado com questões ou 
práticas discriminatórias, no momento da determinação de qual o tipo de crime 
que se encontra preenchido toda a factualidade discriminatória deverá ser atendi-
da ao invés de seguir a via até agora assumida.

12. A problemática de política legislativa e de iure condendo

Não restam dúvidas sobre a primordial função dos tipos incriminadores do 
artigo 240.º: tutelar o bem jurídico igualdade entre todos os cidadãos (supra p. 
211). Apesar de ser nosso entendimento que a tutela de bens jurídicos levada a 
cabo pelo artigo 240.º é mais abrangente, certo é que a proteção da igualdade de 
todos os cidadãos assume-se como o bem jurídico de maior relevo a ser protegi-
do744.

Esta opção, do ponto de vista jurídico-criminal, deve-se ao facto de se aceitar 
como válida a igualdade entre todos os cidadãos resultante dos pontos de vista 
científico, sociológico e político-ideológico, a qual culmina na proteção penal745 
do bem jurídico igualdade entre todos os cidadãos, em virtude do mesmo ter dig-
nidade no plano jurídico-constitucional, bem como devido ao facto da dignidade 
da pessoa humana se encontrar dependente do respeito pela igualdade.

Em qualquer um dos pontos de vista científico, sociológico ou político-ideo-
lógico resultam soluções que apontam para a justificação do tratamento igual de 
todos os seres humanos. Tanto assim o é que a nível internacional todos os trata-
dos internacionais de maior relevo apontam nesse sentido.

Por sua vez, e no seguimento do pensamento contemporâneo, no que toca a 
matérias relacionadas com a discriminação, os valores da nossa sociedade são 

744 O modelo de sociedade no qual estamos inseridos estabelece a liberdade como um dos imperativos para 
o respeito entre todos os homens. Porém, como afirma JOAQUIM CARLOS SALGADO, “direito de li-
berdade e de igualdade complementam-se como direitos básicos, com que se realiza a humanidade dos 
indivíduos” – MARIA INÊS CHAVES DE ANDRADE citando Joaquim Carlos Salgado – ANDRADE, 
Maria Inês Chaves de, A Fraternidade como Direito Fundamental entre o Ser e o Dever Ser na Dialética dos 
Opostos de Hegel, Almedina, 2010, p. 126 –, motivo pelo qual é de todo justificável a existência de normas 
penais que se destinem a tutelar o bem jurídico igualdade entre todos os cidadãos.

745 Como retrata MARCELO REBELO DE SOUSA, “falar de Direito Criminal e de Direito Processual Crimi-
nal, como falar de Direito tout court, é falar de valores, de interesses, de decisões, de realidades normativas. 
Quatro dimensões do jurídico: a axiologia, a sociologia ou estrutural, a do poder decisório e a normativa.” 
– SOUSA, Marcelo Rebelo de, “Política Criminal – Uma Reflexão”, in Modelos de polícia e investigação 
criminal…” in loc. cit., p. 262 e 263.
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incompatíveis com distinções que atentam contra a dignidade da pessoa humana, 
sejam elas baseadas na raça, na religião, no sexo e nas suas opções, ou até outras. 
Nem todas mereceram, até ao momento, de proteção conferida pelo direito penal, 
o que não significa que não seja igualmente importante evitar que o ser humano 
seja submetido a discriminações além daquelas baseadas na raça, na religião e no 
plano sexual. Todos os momentos de continuidade e de rutura da história da nossa 
sociedade, bem como a imposição de forças externas à comunidade, levaram a 
que certos valores sejam aqueles que vigoram atualmente, em detrimento de ou-
tros vigentes no passado. Atualmente, “o indivíduo não existe senão na sociedade 
civil”746, imperando, deste modo, a necessidade de salvaguardar um tratamento 
minimamente igualitário em determinados campos, entre todos os seres humanos.

Por esta via, não existem classes, sejam elas quais forem, que mereçam um 
tratamento diferente ao ponto de prejudicar as restantes, direta ou indiretamente. 
A possibilidade de discriminar com base em pressupostos raciais, religiosos ou 
sexuais não é defensável à luz dos valores que enformam o ordenamento jurídico 
português. 

Porque assim o é, o direito penal assume a tarefa de punir aquelas discrimina-
ções de maior relevo, existindo, mesmo assim, espaço para analisar o que poderia 
ser diferente, do ponto de vista jurídico-criminal, atentas as soluções existentes 
nos diversos ordenamentos jurídicos onde a discriminação é considerada crime. 
E tal espaço existe, visto que ao se atender a necessidade de manter a igualdade 
entre todos os cidadãos e ao se conceber a paz como “um processo não violento 
que visa sobretudo realizar as condições reais de uma coexistência sem tensões 
entre os grupos e os povos”747, sempre que haja alguma grave interferência nestes 
pontos, o direito penal deverá intervir.

Neste sentido, importa analisar, de um modo crítico e na busca de outras 
soluções, as várias opções adotadas até ao momento e que visem a proteção da 
igualdade entre todos os cidadãos, e de outros bens jurídicos colocados em causa 
com a discriminação.

Sempre que existe o debate em torno de um tipo incriminador o bem jurídico 
tutelado deverá ser, com a devida primazia, o farol que guiar-nos-á para a me-
lhor solução. Importa assim reafirmar, desde logo, que em nossa opinião o bem 

746 ANDRADE, Maria Inês Chaves de, A Fraternidade como Direito Fundamental…, p. 158.
747 CANOTILHO, J. J. Gomes, “Dos Direitos Individuais ao Direito à Paz”, in Boletim da Faculdade de Direi-

to, V. 84, 2008, p. 28.
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jurídico tutelado pelo artigo 240.º, além da igualdade entre todos os cidadãos, 
comporta a integridade física e psíquica, a honra e a liberdade de outra pessoa, e 
será este bem jurídico complexo que deverá ser protegido.

Deste modo, toda e qualquer alteração legislativa, que seja mais profunda que 
o alargar do âmbito de aplicação do preceito relativamente a diferentes classes de 
discriminação, deverá ter sempre em atenção que além da igualdade entre todos 
os cidadãos existem outros bens jurídicos a salvaguardar, uma vez que as formas 
assumidas para colocar em causa a igualdade acabam por esbarrar, num primeiro 
momento, em bens jurídicos como a integridade física e psíquica, a honra ou a 
liberdade de outra pessoa. 

Será este bem jurídico complexo que iremos ter em consideração no momen-
to da determinação da melhor solução para o proteger no plano jurídico-penal.

Por outro lado, o nosso propósito prende-se com a necessidade de dotar o 
direito penal de todos os meios necessários para banir qualquer foco discrimina-
tório que possa, lentamente, desencadear processos discriminatórios que trilhem 
um caminho próximo ou semelhante ao adotado pelos regimes ditos fascistas. 
Como indica ROB RIEMEN748:

“o bacilo fascista estará sempre presente no corpo da democracia de 
massas. Negar este facto ou dar outro nome ao bacilo não nos torna-
rá resistentes a ele. Pelo contrário. Se queremos combatê-lo eficaz-
mente, teremos de começar por admitir que está novamente prestes a 
contaminar a nossa sociedade, teremos de o chamar pelo seu nome: 
«fascismo». Além disso, o fascismo nunca é um desafio, é sempre um 
grave problema porque desemboca inevitavelmente no despotismo e na 
violência.”

Não queremos com isto afirmar ou demonstrar que neste momento forças 
políticas ou quaisquer outro tipo de grupos pretende fazer uso das políticas fas-
cistas, ao ponto de devastar o nosso Estado de direito democrático. Apenas pre-
tendemos usar esta argumentação para demonstrar que a discriminação existe 
e é real, mesmo que se tente dizer que em Portugal não se discrimina. Pode até 
estar adormecida ou apenas surgir esporadicamente, mas existe. Por outro lado, 

748 RIEMEN, Rob, O Eterno Retorno do Fascismo, trad. Maria Carvalho, Editorial Bizâncio, 2012, p. 13.
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“a falta de memória histórica leva-nos pelos caminhos da repetição trágica ou 
da violência cega”749. 

Porque tal problema é de todo real e porque a discriminação também desem-
boca inevitavelmente no despotismo e na violência, será sempre imprescindível a 
necessidade de dotar o direito penal de todos os meios necessários e habilitados 
a combater a discriminação, nomeadamente mediante a tipificação legal daqueles 
factos que sejam aptos a gerar sentimentos de ódio e de aversão à diferença.

Tal motivo obriga-nos a olhar para a norma penal anti discriminação de uma 
forma crítica, com o propósito de contribuir para uma solução de carácter mais 
preventivo e interventivo junto de casos de discriminação mais graves e lesivos 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade de todos os cidadãos.

12.1. As matérias de natureza contraordenacional e o enquadramento no 
seio do Direito Penal

Uma alteração legislativa poderia ter em atenção que determinados casos de 
discriminação que são reportados para o direito contraordenacional poderiam ser 
alvo de censura penal. Assim se sucede, nomeadamente, na França e em alguns 
ordenamentos jurídicos dos países lusófonos. 

Todavia, não é essa a tradição do legislador português. Uma alteração deste 
tipo seria uma rutura demasiado brusca, alcançando a norma penal anti discri-
minação uma profundidade excessiva ao ponto de desvirtuar todo o sentido do 
artigo 240.º. Em nosso entender, será sempre preferível manter um regime con-
traordenacional paralelamente à norma penal anti discriminação, o que não signi-
fica, desde logo, que a solução adotada noutros ordenamentos jurídicos se possa 
considerar como uma solução de fraco sentido. 

Dever-se-á, deste modo, evitar mudanças bruscas na estrutura típica da norma 
incriminadora sempre que se proceda à sua alteração, procurando manter uma 
uniformização do tipo incriminador, tal como tem acontecido até ao momento.

749 MARTINS, Guilherme d’Oliveira, “Portugal: memória, património e cidadania” in Identidade Nacional: 
Entre o discurso e a prática, Coord. Maria de Fátima Amante, Fronteira do Caos Editores e CEPESE, 2011, 
p. 24.

 O Autor invoca ainda a necessidade de se criar uma verdadeira “cultura de paz”. Todavia, adverte que “falar 
de “cultura de paz” não pode significar a invocação de uma mera “boa intenção”, trata-se, sim, de criar 
verdadeiros factores de prevenção contra a guerra e a injustiça, contra a discriminação e a violência, contra 
a barbárie e o esquecimento – ligando o saber, a criatividade, a liberdade e a responsabilidade”.
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Atendendo ainda ao disposto no artigo 4.º, da Diretiva 43/2000/CE, somos 
confrontados com a seguinte imposição:

uma diferença de tratamento baseada numa característica relacionada 
com a origem racial ou étnica não constitua discriminação sempre que, 
em virtude da natureza das atividades profissionais específicas em cau-
sa ou do contexto da sua execução, essa característica constitua um re-
quisito genuíno e determinante para o exercício da atividade profissio-
nal, na condição de o objectivo ser legítimo e o requisito proporcional.

Tipificar como ilícitos penais determinadas atuações humanas que atualmente 
se reportam para o direito da mera ordenação social e que em determinados casos, 
como os acima mencionados, podem até consistir na necessidade de permitir que 
haja diferença de tratamento, poderia dar azo ao surgir de novas conflitualidades 
que são de evitar.

Os diplomas legais que sancionam determinadas práticas discriminatórias 
destinam-se a prever discriminações além daquelas relacionadas com as ativida-
des profissionais. Porém, apenas foi feita referência a esta norma constante na Di-
retiva 43/2000/CE para justificar e demonstrar outra razão que deve ser atendida 
no propósito de evitar transformar ilícitos contraordenacionais em ilícitos penais.

Assim, o direito da mera ordenação social existente para os casos de discrimi-
nação deverá continuar a manter o seu espaço, o que não significa que o mesmo 
não deva ser alvo de um profundo debate e de uma profunda reforma no sentido 
de lhe dar uma maior efetividade prática no combate à discriminação. Efetiva-
mente, de pouco serve sustentar pela necessidade da existência de um regime 
sancionatório tal como se encontra erigido o atual regime sancionatório de mera 
ordenação social para os casos de discriminação quando as debilidades presentes 
o tornam bastante inoperante. Perante este reconhecimento geral, deverá ser de-
sencadeado o devido processo da sua revisão de modo a inverter a atual realidade.

12.2. A exigência da publicidade do ato discriminatório

A não exigência da publicidade do ato discriminatório poderia ser uma das 
inovações a ser adaptada na norma penal portuguesa anti discriminação, evitando, 
deste modo a necessidade de publicidade para o preenchimento do tipo objetivo.
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De facto, em países como a França, a Espanha e o Brasil, o preenchimento 
do tipo objetivo não está dependente da publicidade do ato discriminatório. En-
contrando-se em causa a violação de bens jurídicos, como é o caso da igualdade 
entre todos os cidadãos, não se compreende como não é possível que a mesma 
seja colocada em causa através de um ato discriminatório que somente não foi 
publicitado.

Poder-se-á dar o caso, a título de exemplo, de uma discriminação levada a 
cabo por meio de um escrito que não se destinou à divulgação, apenas existindo 
a sua colocação no local de uma mesquita, estando a sua leitura ao alcance de 
quem quer que passe em frente a tal mesquita. Estamos, sem dúvida perante um 
ato discriminatório e vamos supor que o mesmo contém em si expressões de pro-
fundo ódio e frases de encorajamento à discriminação. Não se vê motivos para 
que um ato discriminatório destes não seja apto a incriminar o seu autor só porque 
o requisito da publicidade não se encontra preenchido nos atuais termos do n.º 2, 
do artigo 240.º.

Certo é que a publicidade deve ser encarada como uma forma de agravação 
da pena, sempre que exista. No entanto, não se pode deixar de punir determinadas 
condutas discriminatórias, como atualmente acontece, só porque o requisito de 
publicidade não se encontra preenchido.

Neste ponto poderemos analisar a decisão do Tribunal de Paredes (supra p. 
279), na qual um Presidente de Junta de Freguesia foi condenado por ter pra-
ticado dois crimes de discriminação, um deles por ter discriminado indivíduos 
de etnia cigana numa reunião pública, neste caso, numa reunião da Assembleia 
Municipal. Vamos supor que esse mesmo Presidente da Junta de Freguesia tinha a 
mesma atitude, não na reunião pública do órgão autárquico ao qual pertence, mas 
sim num café da sua área de residência, onde mantém a sua influência. 

Porque o modo de executar o delito não se encontra previsto no n.º 2, do 
artigo 240.º, o tipo objetivo não se preenche e, no entanto, a discriminação não 
deixa de conter uma elevada carga discriminatória movida pelo desrespeito pelas 
diferenças raciais, nem deixa de ser apta a incentivar à discriminação por motivos 
raciais, colocando em causa a igualdade entre todos os cidadãos.

Perante situações semelhantes a esta, urge alterar o corpo do artigo 240.º, 
nomeadamente o seu n.º 2, com vista a que casos destes sejam de possível enqua-
dramento no crime de discriminação.

Por tais motivos, somos a favor que o tipo de ilícito previsto no n.º 2, do 
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artigo 240.º, sofra uma alteração no sentido de dar mais liberdade à forma de exe-
cução do crime, aproximando, por exemplo, a redação deste tipo de crime aquela 
que foi proposta em 1987 pelo então Ministro da Justiça, Mário Raposo (supra p. 
86, nota de rodapé n.º 235), na qual não se exige que o crime fosse executado 
sob determinadas formas como se exige atualmente.

Todavia, devemos atender as palavras de JÓNATAS MACHADO750:

“Refira-se que é duvidoso que o crime de difamação se deva considerar 
preenchido através das simples conversas informais entre indivíduos, 
em que são trocadas impressões sobre situações, coisas e pessoas. Este 
efeito externo, ainda que mediato, do direito fundamental ao bom nome 
e à reputação nas relações entre privados, para além de qualquer in-
teresse específico de natureza social ou económica, constituiria uma 
intromissão desproporcional na autonomia privada, minando a expon-
taneidade da interacção conversacional que os indivíduos estabelecem 
uns com os outros, sendo certo que a esse nível, dizer o que honesta-
mente se pensa sobre os outros é uma dimensão emocional da maior 
importância para os indivíduos, mas que o Direito penal deve conside-
rar como de minimis.”

Perante esta narrativa é de todo compreensível que tenha de existir algum 
sinal de publicidade do acto discriminatório, devendo, o agente, ser incrimina-
do somente nos casos em que existe publicidade, independentemente do modo 
utilizado, ou nos casos onde existe modos de facilitar a divulgação do facto dis-
criminatório. Deverão surgir algumas alterações, mantendo-se, todavia, alguma 
relação com a publicidade.

Prossegue o Autor afirmando751:

“A publicidade da difamação e da injúria prende-se com o facto de a 
mesma ter ocorrido em espaços públicos, em reuniões públicas, embo-
ra mesmo nestes contextos sejam de ponderar as implicações da liber-
dade de expressão em face dos espaços e do tipo de reuniões em causa. 
Assim, a publicidade de uma assembleia geral de uma associação, fun-
dação, sociedade comercial ou de uma reunião de uma confissão reli-
giosa, entre outro casos em que se esteja perante um grupo de pessoas 
unidas por um interesse comum, pode não ser suficientemente pública 

750 MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão, in loc. cit., p. 778, nota de rodapé n.º 1767.
751 MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão, in loc. cit., p. 780, nota de rodapé n.º 1776.
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para instanciar um caso de difamação, particularmente quando a con-
duta expressiva em causa surge directamente relacionada com o objec-
to da reunião. O meio de comunicação utilizado também é relevante 
nesta sede, havendo uma tendência no sentido de tratar de forma mais 
severa a divulgação do conteúdo difamatório em função do universo 
dos destinatários potenciais.”

Não podemos deixar de ter em consideração os argumentos acima referidos. 
Porém, não se pode excluir, à partida, formas de publicitar o ato discriminatório 
que se devam considerar como excluídas da tipicidade. Deverá ser o julgador a 
determinar752, no caso em concreto, perante todos os factos apresentados, se deve-
rá a conduta ser considerada como pública ou se, pelo contrário, não é suficiente 
para preencher esse requisito.

A limitação não deverá partir do legislador, sob pena de beneficiar ou atenuar 
factos discriminatórios socialmente danosos que deveriam, eventualmente, ser 
alvo de censura penal motivada pela necessidade de dar total cobertura à proteção 
dos bens jurídicos atingidos.

Assim, é nosso entendimento que na norma penal anti discriminação, no que 
toca à publicidade do acto discriminatório, merece ser alvo de uma revisão legis-
lativa.

12.3. A possibilidade de acrescentar novas circunstâncias discriminatórias

Em praticamente todas as alterações legislativas, que o preceito penal anti 
discriminação sofreu, desde a reforma penal de 1995, assistiu-se ao alargar da 
abrangência do tipo de ilícito a novas circunstâncias que podem servir de base 
para a discriminação. As referências relacionadas com características raciais dei-
xaram de ser apenas aquelas que se encontravam catalogadas para ser acompa-
nhadas por categorias de ordem religiosa e de ordem sexual. 

Deste modo, é normal que se questione se o tipo objetivo não deveria abarcar 
mais algumas circunstâncias, como poderiam ser, designadamente, o ódio políti-

752 Como afirma CAVALEIRO FERREIRA, “não deve nunca alvidar-se que os conceitos legais são uma sim-
plificação tosca da realidade, e esta é que forma directamente o objecto de apreciação jurídica. À decisão 
judicial cumpre concretizar o direito.” – FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 
301.

 Deste modo, as condutas devem encontrar cabimento no tipo de ilícito, restando apenas ao julgador concre-
tizar pela existência ou não existência de factos que devam ser considerados como ilícitos.
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co, a pertença a um grupo profissional, a doença, a incapacidade, a deficiência, a 
condição social, a idade ou a faixa etária.

Bem sabemos que o ódio político e a sua referência em normas penais, como 
ocorre no crime de homicídio qualificado, previsto na al. f), do n.º 2, do artigo 
132.º, sempre foi alvo de duras críticas753. Mesmo para aqueles que aceitam como 
válidos os argumentos que sejam dirigidos no sentido de todos os indivíduos que 
se sujeitam a estar na vida política poderem ser alvo de alguma fúria, porque 
o  regime democrático assim o permite e porque as decisões políticas afetam a 
vida de muitas pessoas, não podemos deixar de configurar pequenos casos que se 
devem excluir, até mesmo, desta argumentação. Para melhor patentear as nossas 
razões, vamos ilustrar com um exemplo. 

Existem pequenos partidos políticos – como é o caso de alguns partidos am-
bientalistas e de outros defensores dos animais – que são compostos por muito 
poucos cidadãos, os quais não tem meios humanos nem logísticos para poderem 
exercer uma voz ativa na sociedade. São ideias que esbarram no comum dos 
cidadãos. No entanto, um grupo de ambientalistas, a título de exemplo, pode 
vir a ser alvo de injúrias, difamações, ameaças ou até violência, só pelo facto de 
assumirem aquelas posições políticas. São um grupo que se vê discriminado em 
função da pertença aquele partido político e de defender livremente determinadas 
convicções. Perante este cenário, não se pode negar que não possa existir lugar 
a enquadrar esta conduta como uma prática que poderá ser punida em virtude da 
discriminação causada.

O mesmo se diga em relação às circunstâncias da doença, da incapacidade 
e da deficiência. Na doença poderemos apontar a discriminação que poderia ser 
levada a cabo contra pessoas portadoras do vírus SIDA754. Neste ponto pode-
remos atender às Directrizes Internacionais sobre VIH/SIDA e Direitos Huma-
nos755 n.ºs 4 e 5. Enquanto na primeira se refere que “os Estados devem rever e 
alterar a legislação penal e os sistemas correcionais de forma a assegurar a sua 

753 Vide DIAS, Jorge de Figueiredo e BRANDÃO, Nuno, Comentário Conimbricense do Código Penal…, p. 
64.

754 “Constatamos com profunda preocupação o facto de, em muitos países, as pessoas infectadas ou afetadas 
pelo VIH/SIDA, bem como aquelas que se presume estarem infectadas, pertencerem a grupos vulneráveis 
ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância conexa” – Conferência Mundial Contra o 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa, in loc. cit p. 41.

755 Adotadas nas Segundas Consultas Internacionais sobre VIH/SIDA e Direitos Humanos, realizadas em Ge-
nebra de 23 a 25 de Setembro de 1996.
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 compatibilização com as obrigações internacionais de direitos humanos e impe-
dir a sua utilização indevida no contexto do VIH ou contra grupos vulneráveis 
atingidos”; já a segunda afirma que “os Estados devem adoptar ou reforçar le-
gislação de combate à discriminação ou contra legislação que proteja os grupos 
vulneráveis, as pessoas que vivem com VIH e as pessoas com deficiência contra 
a discriminação nos sectores público e privado, que garanta a privacidade, a 
confidencialidade e o respeito de padrões éticos na pesquisa envolvendo seres 
humanos, que privilegie a educação e a conciliação, e que proporcione vias de 
recurso administrativo e civil rápidas e eficazes”.

Também na Declaração de Compromisso sobre VIH/SIDA756 se afirma que 
“constatando ainda que a estigmatização, o silêncio, a discriminação e a ne-
gação, bem como as quebras de confidencialidade, prejudicam os esforços de 
prevenção, prestação de cuidados e tratamento, e aumentam o impacto da epide-
mia nos indivíduos, famílias, comunidades e nações, sendo pois fundamental dar 
também resposta a tais fenómenos”.

Assim, seria um caso a ponderar a inclusão das circunstâncias de doença no 
artigo 240.º, de forma a prever este e outros casos que podem motivar atos dis-
criminatórios.

No caso da incapacidade e da deficiência757, a título de exemplo, podemos 
falar de discriminações movidas contra os trabalhadores de uma fábrica de cal-
çado por serem na sua maioria pessoas com deficiência, alegando aqueles que 
discriminam que quem dá emprego a um deficiente tira o trabalho a uma pessoa 
«normal»; ou discriminar pessoas por serem portadores do Síndrome de Down 
e por esse motivo não deveriam ser considerados como pessoas, nem receber 
quaisquer cuidados médicos, devendo estes serviços estar apenas ao dispor da 
restante população.

É certo que a Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto758, contempla um regime de 
contra ordenações onde se proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência 

756 Adotada pela Resolução S-26/2, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 27 de Julho de 2001.
757 MARIA MARGARIDA SILVA PEREIRA e JOÃO DE LEMOS ESTEVES consideram que o artigo 240.º 

já deveria incluir nos seus tipos de crime a discriminação por deficiência. Vide PEREIRA, Maria Margarida 
Silva e ESTEVES, João de Lemos, “A importância do eleitorado na concretização do processo legislativo: 
o exemplo do tipo de discriminação do artigo 240.º do Código Penal” in Revista Jurídica da Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa – Edição do Centenário – Homenagem ao Prof. Miguel 
Galvão Teles, AAFDL, 2015, p. 87.

758 Publicada no DR I Série n.º 165/2006.
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e da existência de risco agravado de saúde. Todavia, esta legislação não obsta a 
que se criminalize discriminações movidas contra pessoas com incapacidades e 
deficiências, tendo em conta que em causa estão regimes sancionatórios distintos 
e cuja proteção é igualmente diferente, tal como sucede com o regime de contra 
ordenações anteriormente mencionado (supra p. 254)

O facto de se pertencer a um grupo profissional – seja advogados, médi-
cos, árbitros ou outra profissão – pode ser, igualmente, motivo para discriminar. 
Episódios de violência e de difamação ou injúria contra árbitros de futebol são 
uma constante, tal como pode acontecer com outras profissões, motivo pelo qual 
 levantamos a questão de saber se uma norma penal anti discriminação não deverá 
abranger a circunstância de grupo profissional no seio daquelas já existentes.

Também a condição social pode ser motivo para discriminar. O facto, a título 
de exemplo, de existirem sem-abrigo pode ser motivo para que alguém, ou um 
conjunto de pessoas, discrimine estes cidadãos, o que nos leva a considerar que 
esta circunstância também pode ser, eventualmente, incluída no rol de circunstân-
cias presentes no artigo 240.º.

Também a idade759 ou a faixa etária – não podemos esquecer as recentes afir-
mações levadas a cabo por diversos partidos políticos de que em Portugal se es-
tava a criar uma guerra entre gerações por causa da crise e das soluções adotadas 
para a sua resolução – podem ser causas para desencadear atos discriminatórios. 
Assim, também estas circunstâncias devem merecer a nossa atenção no momento 
da decisão sobre se existe efetiva necessidade em configurar novas circunstâncias 
que motivam a discriminação e que deverão ser alvo de censura penal.

Bem sabemos que Portugal é um país civilizado, ao ponto de encerrar em 
si um Estado de direito democrático, e que a esmagadora maioria da população 
portuguesa é respeitadora e sabe lidar com a diferença. Somos um povo extrema-
mente pacífico e os casos apontados dificilmente serão levados a cabo por alguém 
ou por um grupo de pessoas. Não nos parece que tal aconteça. O próprio legisla-
dor ordinário também assim o deve entender, caso contrário o leque de circuns-
tâncias que podem levar à discriminação punível seria certamente mais vasto. No 
entanto, este cenário não nos impede de conjeturar a possibilidade de consagrar 

759 Tal como na deficiência, MARIA MARGARIDA SILVA PEREIRA e JOÃO DE LEMOS ESTEVES con-
sideram que o artigo 240.º já deveria incluir nos seus tipos de crime a discriminação motivada pela idade. 
Vide PEREIRA, Maria Margarida Silva e ESTEVES, João de Lemos, “A importância do eleitorado na 
concretização do processo legislativo…” in loc. cit., p. 87.
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essas circunstâncias na norma penal anti discriminação. Existem normas penais 
– como é o caso mais evidente do crime de propaganda do suicídio, previsto no 
artigo 139.º760 – de escassa aplicação, ou até mesmo inexistente, e nem por isso 
deixam de figurar no Código Penal. São normas penais que ocupam a sua função 
preventiva, neste caso mais de prevenção especial, com vista a prever determina-
dos factos como sendo ilícitos penais, caso sejam praticados. 

Também não podemos esquecer que num processo julgado em Portugal – 
porque a orientação sexual não se encontrava tipificada à data da prática dos fac-
tos, no artigo 240.º –, as práticas discriminatórias relacionadas com a orientação 
sexual, e que foram factos dados como provados, não foram objecto de criminali-
zação pelo simples facto da norma não o prever (supra p. 275, nota de rodapé n.º 
709). Nada nos garante que no futuro não possam surgir casos de discriminação 
de elevada gravidade, relacionados com circunstâncias não tipificadas, os quais, 
perante a sua gravidade, poderiam ser alvo de reprovação social, culminando 
esta censura, eventualmente, numa criminalização de tais factos se os mesmos se 
encontrarem tipificados.

Deste modo, não se pode excluir que o leque de motivos discriminatórios não 
possa sofrer uma alteração de forma a elevar a aplicação da norma a outros casos 
de discriminação que atualmente, se surgissem, não seriam punidos, por força do 
princípio da tipicidade.

12.4. A não exigência do dolo específico e suas consequências práticas

Outra das problemáticas que aqui deve ser discutida prende-se com a exigên-
cia do dolo específico. Numa fase anterior do trabalho (supra p. 235) abordamos 
essa problemática, motivo pelo qual nos abstemos de o fazer novamente, apenas 
existindo lugar para discutir quais os benefícios que se poderiam recolher de 
uma futura alteração legislativa que retirasse, por completo, a exigência do dolo 

760 O preceito em causa segue a formulação do artigo 223.º, n.º 14, do Código Penal Francês – COSTA, José 
Faria da, Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial, Tomo I, dirg. Jorge de Figueiredo 
Dias, 1.ª Edição, Coimbra Editora, 1999, p. 126.

 Esta norma resulta do facto de um indivíduo ter escrito um livro denominado de “Suicídio modo de usar”. 
Por motivos de preocupação o legislador ordinário seguiu, neste ponto, a mesma linha legislativa francesa, 
existindo, deste modo, uma “incriminação, pouco feliz e eficaz, condenada à inaplicabilidade e à impotên-
cia para travar comportamentos como os anunciados”. Sobre esta interpretação do artigo 139.º e as moti-
vações da sua introdução no Código Penal vide SILVA, Fernando, Direito Penal Especial – Crimes Contra 
das Pessoas, 2.ª Edição revista e actualizada, Quid Juris, 2008, p. 168 e 169.
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específico, ou, pelo menos, que abrisse espaço para que em determinados casos 
houvesse o preenchimento do tipo subjetivo sem que tal exigisse o preenchimen-
to do seu elemento específico.

Somos levados a crer que o dolo específico ocupa um papel importante no 
momento da incriminação, o que não invalida que em determinados casos não 
fosse benéfico a não exigibilidade de tal pressuposto para que a incriminação se 
verifique.

Por exemplo, quando estamos perante uma difamação ou uma injúria dirigida 
a um grande grupo – como pode ser uma injúria discriminatória dirigida aos cida-
dãos de cor negra – é importante ter em consideração que quando a discriminação 
se dirige a um grupo destas dimensões, esse mesmo grupo não se encontra muni-
do de personalidade jurídica761 e a concentração de vários membros não possibi-
lita que se possa enquadrar o ato discriminatório no tipo de ilícito da difamação 
ou da injúria762. Ou seja, a discriminação tem lugar, coloca em causa a igualdade 
de todos os cidadãos, mas o infrator não é punido porque não existe a intenção 
específica de incitar ou encorajar a discriminação.

A menção de discriminação em coletivo – já que a norma incriminadora re-
fere pessoa ou grupo de pessoas – e não apenas individual revela uma grande 
importância prática. Na generalidade dos casos, a discriminação não visa agredir 
um concreto indivíduo mas sim um concreto grupo. Este tipo de reação causa da-
nos no status social ou cria uma estigmatização no grupo, o que, por sua vez, vai 
incidir em cada um dos membros individualmente considerados763, deteriorando 
o igual desenvolvimento deste grupo no seio da sociedade por não se respeitar a 
igualdade e a igual dignidade entre todos os homens. Um grupo social, apesar de 
ser uma entidade diversa de cada um dos seus membros, acaba por contribuir de 
forma decisiva para a definição da identidade de cada um dos seus membros indi-
vidualmente considerados. O estatuto e o bem-estar do grupo social e de cada um 
dos seus membros coincidem, existindo uma relação de interdependência. Cada 
um dos indivíduos do grupo em causa, seja ele caracterizado substancialmente 

761 MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberdade de expressão…” in loc. cit.
762 Neste sentido MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 838.
763 MEIRA, Miguel Salgueiro, “Limites à liberdade de expressão…” in loc. cit.
 Refere o Autor, “de facto, os indivíduos nascem, crescem e desenvolvem-se dentro de um determinado 

grupo social adquirindo uma identidade própria associada a esse mesmo grupo. Qualquer lesão no estatuto 
de um determinado grupo e no seu posicionamento no interior da sociedade acabará por afectar os sujeitos 
que o compõe, influenciando o seu próprio estatuto e dignidade individuais”.



305

a discriminação racial, religiosa ou sexual no direito penal português

por motivos de raça, orientação sexual ou religião, vê a sua identidade fortemente 
afetada com o ataque contra o seu próprio estatuto social e dignidade da pessoa 
humana, o que nos leva a considerar que nestas circunstâncias não é pela inexis-
tência de uma discriminação focada num concreto indivíduo que impede que a 
imputação de factos não desencadeie consequências para cada um dos membros 
individualmente considerados desse grupo764.

Outros problemas existem com a exigência do dolo específico, como é o 
próprio caso do seu preenchimento. Passamos, assim, a apresentar um exemplo 
e um argumento que demonstra, convenientemente, que o dolo específico cria 
grandes dificuldades no momento do enquadramento legal dos factos. Atendendo 
novamente à decisão do Tribunal de Paredes (supra p. 279), vamos supor que o 
arguido não é o Presidente da Junta de Freguesia, mas um comum cidadão que 
vai junto do órgão Assembleia Municipal e no usa da palavra profere exatamente 
as mesmas expressões. Todo o tipo objetivo é facilmente preenchido. Porém, os 
argumentos utilizados pelo Tribunal para justificar o preenchimento do tipo sub-
jetivo específico não têm lugar neste exemplo. Não estamos perante uma pessoa 
que possa ser considerada um líder de opinião e que influencie as outras pessoas. 
Estamos perante uma pessoa que não tem grande influência na sociedade, e tudo 
o que este agente faz não passa de uma exposição do seu caso e de demonstrar 
a sua opinião relativamente aos indivíduos de etnia cigana. Não existe qualquer 
intenção de incitar à discriminação racial, ou de a encorajar, pois o mesmo refere 
expressamente que nada tem contra essas pessoas, como o diz o Presidente de 
Junta de Freguesia e está referido na decisão. Apenas diz aquilo que considera 
ser a realidade. 

Deste modo, o agente apenas expõe o caso que lhe diz respeito e tudo aquilo 
que lhe vai na alma, sem qualquer intenção de levar à incitação ou de encorajar 
a discriminação.

Perante este caso dificilmente se pode considerar o elemento subjetivo espe-
cífico como preenchido e, deste modo, perguntamos se deve uma discriminação 
destas passar impune, só porque o dolo específico não se encontra preenchido. 
Somos da opinião que não.

Desta forma, somos levados a crer que apesar da importância do dolo espe-
cífico, deverá ser levada a cabo uma alteração legislativa de forma a considerar, 

764 Cfr. MACHADO, Jónatas, E. M., Liberdade de Expressão…, p. 840.
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em determinados casos, como ilícitas as discriminações que sejam produzidas 
sem que para tal se encontre subjacente a intenção específica de incitar ou en-
corajar à discriminação que atualmente é exigida765. Uma solução desta ordem 
levanta, consequentemente, outros problemas. Não temos a menor dúvida desta 
consequência prática. Todavia, após se alcançar uma possível solução para uma 
nova redação do artigo 240.º, iremos abordar a forma de resolução dos problemas 
envolvidos nesta problemática.

Assim, e caso esta alteração surja, deverá haver lugar a uma atenuação da 
pena prevista para os casos onde não existe especiais intenções por parte do agen-
te. As molduras penais devem, certamente ser diferentes. Todavia, consideramos 
que apenas se deve falar num baixar das molduras das penas de prisão e nunca 
considerar a aplicação de pena de multa. O crime de discriminação, pela sua gra-
vidade, não deve ser punido com uma pena de multa (supra p. 246). Esta sanção 
dever-se-á destinar a outros tipos penais, tal como acontece, ficando de fora dos 
delitos de discriminação, visto que os propósitos da prevenção especial e da pre-
venção geral766 poderiam não ser suficientemente acautelados com a aplicação de 
uma pena de multa.

12.5. Alteração da epígrafe do artigo 240.º

Apesar de ser um ponto sem grande relevância prática, abordamos a questão 
de saber se a epígrafe do artigo 240.º se deve manter tal como está, ou se, pelo 

765 MARIA MARGARIDA SILVA PEREIRA e JOÃO DE LEMOS ESTEVES afirmam que o dolo específico 
“torna-se um obstáculo quase incontornável à subsunção típica de comportamentos de incitamento a dis-
criminação. Bem teriam andado as reformas da lei acaso tivessem expurgado essa intenção específica de 
incitar a discriminação: uma intenção que nenhuma norma ou sugestão internacional impõe.” – PEREIRA, 
Maria Margarida Silva e ESTEVES, João de Lemos, “A importância do eleitorado na concretização do 
processo legislativo…” in loc. cit., p. 88.

 Não vamos tão longe quanto os referidos autores. Consideramos que existe lugar para a configuração de 
tipos de crime de discriminação onde se exiga o preenchimento do tipo subjetivo específico para que haja 
lugar a uma incriminação, tal como acontece desde 1995 até aos dias de hoje, o que não invalida a possibi-
lidade de configuração de um novo tipo de crime onde não se verifique a necessidade do preenchimento das 
especiais intenções.

766 A doutrina dominante entende que a prevenção geral e a prevenção especial são os fins das penas pelos 
quais se rege o direito penal português (cfr. artigo 40.º). Todavia, existe a posição pela qual é igualmente 
referido que os fins das penas também contemplam a retribuição, apesar desta posição ser minoritária. 
Sobre os fins das penas vide BRITO, José de Sousa e, “Os Fins das Penas no Código Penal” in Problemas 
Fundamentais de Direito Penal – Colóquio Internacional de Direito Penal em Homenagem a Claus Roxin, 
Coord. Maria da Conceição Valdágua, Universidade Lusíada Editora, 2002, p. 157 e ss..
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contrário, poderão os delitos de discriminação ser designados somente por «Dis-
criminação».

Esta solução chegou a ser colocada por um grupo parlamentar (supra p. 93, 
nota de rodapé n.º 257), a qual não chegou a ser aceite. Observando o rol de cir-
cunstâncias presentes no n.º 1 e no n.º 2, do artigo 240.º, não é de estranhar que a 
epígrafe deste preceito se designe por «Discriminação racial, religiosa ou sexual». 

Todavia, não seria de excluir, de todo, que a epígrafe fosse designada somente 
por «Discriminação», visto que a mesma, na atual redação, pode ser considerada 
como limitativa nos seus termos767. Certo é que se houver lugar a um acrescentar 
de novas circunstâncias aquelas já existentes e que não se prendam com questões 
raciais, religiosas ou sexuais, a epígrafe deverá ser alterada.

Por outro lado, não podemos esquecer que estamos perante dois tipos de cri-
me distintos. No tratamento dogmático, o facto de ambos os delitos se considera-
rem presos à mesma epígrafe pode levar a que se considere que em causa apenas 
está um tipo de ilícito que se desdobra em dois, quando tal não é a realidade. Esta-
mos perante dois tipos de crime distintos que poderiam ser tratados em separado, 
como já afirmamos (supra p. 209). 

Todavia, e no propósito de não se estar a contribuir para que o Código Penal 
se transforme numa manta de retalhos, como por vezes se torna, perante algu-
mas alterações legislativas que tem sido levadas a cabo, consideramos que deve 
evitar-se o aditamento de novos artigos, motivo pelo qual somos levados a crer 
que deverá manter-se a tipificação de todos os ilícitos penais anti discriminação 
somente num único artigo, como até aqui se tem verificado.

12.6. O enquadramento das motivações discriminatórias enquanto circuns-
tância agravante na determinação da medida da pena

Até ao presente momento apenas apresentamos aquelas que consideramos ser 
as alterações que, no nosso entender, podem e devem ser introduzidas no artigo 
240.º. Todavia, o facto de existirem recomendações para que os motivos discrimi-
natórios sejam considerados como uma circunstância agravante para todos os ti-
pos de crime leva-nos a considerar como necessário configurar o  enquadramento 
de motivações discriminatórias enquanto circunstância agravante na determina-
ção da medida da pena.

767 Cfr. EIRAS, Henrique e FORTES, Guilhermina, Dicionário de Direito Penal e Processo Penal, p. 282.
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Desde logo, na Conferência Europeia Contra o Racismo afirmou-se que se 
deve “assegurar a punição severa dos actos racistas e xenófobos, permitindo 
que a motivação racista ou xenófoba do delinquente seja especialmente tida em 
conta”768. Esta mesma concretização foi apurada na Conferência Mundial Contra 
o Racismo, Xenofobia e Intolerância Conexa, na qual se firmou que devem ser 
adotadas “medidas para que estas motivações sejam consideradas circunstâncias 
agravantes na determinação da pena”769.

Do mesmo modo, no Terceiro Relatório sobre Portugal, a Comissão Euro-
peia Contra o Racismo e a Intolerância “encoraja vivamente as autoridades por-
tuguesas a adoptar uma disposição que considere expressamente a motivação 
racista duma infracção como uma circunstância agravante geral”, devendo essa 
circunstância “aplicar-se a todo o tipo de infracção”770. Do mesmo modo, no 
Quarto Relatório sobre Portugal, desta mesma Comissão, esta recomendação foi 
reforçada, afirmando a Comissão que deve ser adotada “uma disposição fazendo 
expressamente da motivação racista uma circunstância agravante de qualquer 
infracção”771.

Por sua vez, no direito comparado encontramos semelhante norma, nomea-
damente no Código Penal de Timor-Leste e no Anteprojecto do Código Penal de 
Angola. No primeiro caso, nos termos do artigo 52.º, n.º 2, al. e), haverá causas 
“susceptíveis de constituir circunstâncias agravantes gerais” se o crime pratica-
do for “motivado por razões racistas ou qualquer outro sentimento discrimina-
tório por causa do género, ideologia, religião ou crenças da vítima, da etnia, da 
nacionalidade a que pertença, em razão do sexo ou das suas orientações sexuais, 
ou da enfermidade ou diminuição física de que sofra”.

Já no referido Anteprojecto do Código Penal de Angola, de acordo com o dis-
posto no artigo 68.º, n.º 2, al. c), são circunstâncias agravantes e relevantes para 
a determinação da medida da pena aquelas circunstâncias motivadas por razões 
de “discriminação racial, nacional, étnica, ideológica, religiosa, sexual ou de 
orientação sexual, de doença ou deficiência física ou psíquica”.

Todavia, no direito penal português, no artigo 71.º estão presentes as circuns-
tâncias atenuantes e agravantes, sem que qualquer uma dessas circunstâncias se 

768 Conferência Europeia Contra o Racismo, in loc. cit., p. 142.
769 Conferência Mundial Contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância Conexa, in loc. cit., p. 80.
770 Terceiro Relatório sobre Portugal…, in. loc. cit.
771 Quarto Relatório sobre Portugal…, in. loc. cit.
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encontre casuisticamente determinada, ao contrário do que se sucedeu no anterior 
Código Penal772.

Esta opção do legislador ordinário em nada obsta a que, nos casos de dis-
criminação, o julgador tenha em conta as motivações discriminatórias no mo-
mento da determinação da medida da pena, uma vez que nos termos do n.º 2, 
do referido artigo, entre outras causas, o julgador pode atender aos “sentimentos 
 manifestados no cometimento do crime”, bem como aos “fins ou motivos que o 
determinaram”. Também “o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste 
e a gravidade das suas consequências” são outros dos motivos que o julgador 
pode deitar mão no momento de agravar uma pena, seja qual for o crime, quando 
esteja em causa factos praticados por motivações ou intenções discriminatórias.

Ainda para mais, não existindo na nossa lei penal um catálogo, taxativo ou 
não, de causas que sejam consideradas como circunstâncias agravantes para a de-
terminação da medida da pena a aplicar, não deverá o legislador ordinário apenas 
compreender os motivos discriminatórios como uma das causas, ou proceder a 
uma alteração legislativa só para atender a esta recomendação.

Do mesmo modo é necessário ter em consideração, como afirma MAIA 
GONÇALVES, “a não atendibilidade das circunstâncias que fazem parte do tipo 
legal de crime baseia-se no princípio ne bis in idem, pois a lei já as levou em con-
ta ao estabelecer a moldura penal. […] Isso, porém, não obsta a que o julgador 
as considere quando a respectiva intensidade concreta ultrapasse aquela que o 
legislador supôs ao formular o preceito”773.

Por tudo o que referimos não consideramos esta hipótese como exequível, 
tendo em conta que a mesma trará mais inconvenientes do que vantagens. Em todo 
o caso, o regime vigente no Código Penal não impede que o julgador considere as 
motivações discriminatórias, sempre que as mesmas existam, seja qual for o crime 
em causa, o que nos leva a considerar que neste ponto, o atual regime  encontra-se 
perfeitamente estabelecido, não existindo qualquer espaço para uma alteração 
como aquela que é recomendada pelas instâncias internacionais referidas.

772 Cfr. artigos 34.º a 39.º do Código Penal de 1886.
 Sobre uma breve e precisa descrição das circunstâncias agravantes e atenuantes do Código Penal de 1886, 

vide VALLE, Abel Pereira do, Annotações ao livro primeiro do Código Penal Portuguez, Magalhães & 
Moniz Editores, p. 99 e ss.

773 GONÇALVES, M. Maia, Código Penal Português Anotado…, 1998, 247.
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12.7. A destruição e o impedimento do acesso a material de conteúdo discri-
minatório

Os crimes de discriminação podem ser suportados pela presença de material 
cujo conteúdo é marcadamente discriminatório ou ainda sustentados pela existên-
cia de sítios na internet do qual a sua utilização e acesso se resume a um suporte 
para a prática de crimes de discriminação.

Perante esta realidade coloca-se a questão sobre qual o destino que deverá ser 
empregue a tais materiais e conteúdos.

Atendendo ao disposto no n.º 6, do artigo 510.º, do Código Penal espanhol 
(supra p 139, nota de rodapé n.º 379), deparamo-nos com uma fórmula na qual 
se estabelece o poder do julgador em aprovar a destruição, eliminação ou inuti-
lização de livros, registos, documentos, artigos ou outro qualquer objeto relacio-
nado ou que sirva de suporte para a prática de crimes de discriminação. Por outro 
lado, estabelece o mesmo normativo que quando o crime for cometido por meio 
de tecnologias de informação e comunicações, deverá ser acordada a remoção 
dos seus conteúdos e nos casos em que, através de um portal de acesso à internet 
ou serviço da sociedade de informação, se difunda exclusiva ou predominante-
mente conteúdos discriminatórios deverá ser ordenado o bloqueio ao seu acesso 
ou a interrupção da prestação do mesmo. Na ordem penal portuguesa não se vis-
lumbra a existência de semelhante norma. Deste modo, importa atender ao modo 
de lidar com idêntico problema no seio do direito penal português.

O direito processual penal comporta os instrumentos processuais com os 
quais se pode determinar qual o destino que deverá ser atribuído aos materiais 
relacionados e utilizados na prática de crimes de discriminação. A existência de 
livros, registos ou documentos de propaganda, objetos com simbologia, bandei-
ras, peças de roupa ou outras formas de manifestação estética, entre outros ob-
jetos cujo fim se relaciona com a prática de crimes de discriminação, podem ser 
licitamente destruídos, eliminados ou inutilizados, quando tal for ordenado pela 
autoridade judiciária774 por se entender que deverá ser esse o destino dos objetos 
em causa.

Sempre que esteja em curso a investigação de crimes de discriminação e se 
proceda à apreensão de bens, nos termos do disposto nos artigos 178.º e seguintes, 
do CPP, os objetos apreendidos que se relacionem com o delito, neste caso com 

774 Cfr. artigo 268.º, n.º 1, al. e), do CPP.
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o crime de discriminação, “são juntos ao processo ou “confiados à guarda” de 
funcionário judicial ou depositário”775. Através deste meio de obtenção de prova, 
a posse do material de conteúdo discriminatório fica a cargo do Estado, existindo 
a possibilidade de declarar esses objetos como perdidos a favor do Estado, nos 
termos do disposto no n.º 1, do artigo 109.º776 777. Por outro lado, o disposto no 
referido n.º 1 tem lugar ainda que nenhuma pessoa possa ser punida pelo facto, 
conforme plasmado no seu n.º 2, prevendo ainda o n.º 3 que aos objetos perdi-
dos nos termos dos números anteriores, pode o juiz ordenar que sejam total ou 
parcialmente destruídos ou postos fora do comércio, como a título de exemplo 
poderá ser a determinação em entregar tais objetos a um museu ou a um Instituto 
de criminologia778.

Desta forma, a ordem penal e a ordem processual penal contemplam os me-
canismos necessários para que seja ordenada a destruição de bens e materiais de 
cariz discriminatório, a qual só poderá ser levada a cabo após o bem ser declara-
do perdido a favor do Estado, onde “a destruição de objectos que o juiz declara 
perdidos a favor do Estado cabe à secção de processos afecta o juiz e não aos 
serviços do MP”, ao passo que “no inquérito, a destruição de objectos compete 
ao Ministério Público”779 780.

775 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal…, p. 509.
776 Encontramos semelhante norma no artigo 10.º, da Lei do Cibercrime.
 De referir ainda, como aponta FERNANDO GAMA LOBO, “o regime processual das apreensões, está 

intimamente conectado com o regime penal, previsto nos arts. 109.º a 111.º do C.P.” – LOBO, Fernando 
Gama, Código de Processo Penal – Anotado, Almedina, 2015, p. 303.

777 O artigo 109.º, n.º 1, fala em facto ilícito típico e não em crime de forma a afastar a ideia da culpa. Deste 
modo, a mesma medida vale para os inimputáveis e traduz-se numa medida de segurança de aplicação não 
apenas aos crimes mas igualmente a qualquer facto ilícito punível. Vide Acta n.º 10 da Comissão de Revi-
são do Código Penal in Actas e Projecto da Comissão de Revisão do Código Penal, Ministério da Justiça, 
Lisboa, 1993, p. 92.

778 LEAL-HENRIQUES, Manuel de Oliveira e SANTOS, Manuel José Carrilho de Simas, Código Penal Ano-
tado…, p. 1114.

779 ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal…, p. 506.
780 Vide Ac.TRL, de 16 de Setembro de 2006, processo n.º 6187/2006-5, relator Desembargadora Margarida 

Bacelar, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/
4f37cc0e461f268c8025721e003cd64b?OpenDocument, acessos em 21 jul 2015, Ac. TRC, de 15 de Julho 
de 2009, processo n.º 318/08/4GAACB-A.C1, relator Desembargador João Trindade, disponível no sítio da 
internet http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/0/34e6a400fd9098b38025765100329c06?OpenDocument, acessos em 
21 jul 2015, Ac.TRP, de 9 de Junho de 2010, processo n.º 321/07.1EAPRT-A.P1, relator Desembargadora 
Maria Deolinda Dionísio, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e-
80257cda00381fdf/f9143cce212b044980257789004cc6c8?OpenDocument, acessos em 21 jul 2015 e Ac.
TRC, de 12 de Dezembro de 2012, processo n.º 1869/12.1JFLSB.1.C1, relator Desembargador Fernando 
Chaves, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/
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Semelhante solução não ocorre quanto à remoção de conteúdos de sítios da 
internet ou bloqueio do seu acesso. Apesar de Portugal ter ratificado a Convenção 
sobre o Cibercrime – bem como ratificou ainda o Protocolo Adicional à Conven-
ção sobre o Cibercrime Relativo à Incriminação de Atos de Natureza Racista e 
Xenófoba Praticados através de Sistemas Informáticos –, a eficácia na remoção 
ou bloqueio de acesso a conteúdos discriminatórios digitais é colocada em causa, 
senão mesmo limitada, quando estão em causa sites alojados fora do país, so-
bretudo se se tratar de Estados que não ratificaram a referida convenção e o seu 
protocolo adicional. 

Em suma, relativamente aos materiais, objetos e bens físicos e corpóreos, 
existem os instrumentos necessários para que seja decretada a sua destruição, 
eliminação ou inutilização. Deste modo, não existe a necessidade de alterar ou 
estabelecer qualquer nova norma jurídica em virtude da operacionalidade dos 
meios e regimes jurídicos existentes.

Quanto à remoção de conteúdos de sítios da internet ou bloqueio do seu aces-
so, poder-se-á, eventualmente, assistir a algumas alterações sendo certo que parte 
do problema existente reside no facto do alojamento de sites e conteúdos digitais 
poder ser feito em ordenamentos jurídicos onde a Convenção sobre o Cibercrime 
e o seu protocolo adicional relacionado com os crimes do ódio não se encontram 
ratificados. 

Perante os motivos que podem levar a uma alteração legislativa, do artigo 
240.º, consideramos que a não exigência da publicidade dos atos discriminatórios 
e a não exigibilidade da específica intenção de incitar ou encorajar à discrimina-
ção deverão ser os pontos nos quais poderá haver algumas mudanças, não deixan-
do de lado, todavia, que outras inovações possam ser introduzidas.

13. Crime de discriminação – uma proposta de solução

As preocupações com a discriminação foram uma constante ao longo das 
últimas décadas ao ponto de surgir a primeira norma penal relativa a crimes dis-
criminatórios com a entrada em vigor do Código Penal de 1982. Desde esse dia e 
até ao momento sempre existiu vontade de colocar fim a práticas discriminatórias 
e de punir aquelas mais graves, motivo pelo qual o artigo 240.º sofreu constantes 

caaa597a38375cba80257af30050b860?OpenDocument, acessos em 21 jul 2015.
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alterações ao longo das últimas três décadas. Estas preocupações tanto assim o 
são que no respeito pelas diretrizes constantes na Lei Quadro da Política Cri-
minal781, todas as entidades envolvidas no combate à criminalidade devem ter 
preocupações com os crimes de discriminação. 

Só basta, nos objetivos, prioridades e orientações de política criminal para 
o biénio de 2009-2011, de acordo com o disposto na al. c), do n.º 1 do artigo 
3.º e na al. c), do n.º 1, do artigo 4.º, da Lei n.º 38/2009, de 20 de Julho, os deli-
tos discriminatórios são considerados como crimes que merecem uma prevenção 
prioritária e uma investigação prioritária. O mesmo se verificava no biénio de 
2007-2009, onde as preocupações eram exatamente as mesmas, tal como dispõe 
a al. c), do artigo 3.º e al. c), do artigo 4.º, da Lei n.º 51/2007, de 31 de Agosto. 

No biénio de 2015-2017 as preocupações de política criminal com a discri-
minação descem de nível, mantendo-se, todavia, a sua referência. Neste biénio os 
objetivos, prioridades e orientações de política criminal contemplam a necessi-
dade de prevenção da violência desportiva, ao se atestar às forças de segurança a 
necessidade de se desenvolver junto dos promotores de espetáculos desportivos e 
dos proprietários de recintos desportivos, no caso de este espaço não ser da titu-
laridade do promotor do espetáculo desportivo ou do organizador da competição 
desportiva, ações de prevenção e controlo de manifestações de violência, racis-
mo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos, promovendo o respeito 
pelas normas de segurança e utilização dos espaços de acesso público, conforme 
dispõe o artigo 11.º, da Lei n.º 72/2015, de 20 de Junho. Em tudo o resto, os 
crimes de discriminação só serão considerados crimes de prevenção prioritária 
quando esteja em causa criminalidade violenta organizada ou grupal ou crimes de 
discriminação praticados no ciberespaço, nos termos do disposto nas als. b) e m), 

781 Lei n.º 17/2006, de 23 de Maio, publicada no DR I Série-A n.º 99/2006, contempla no seu artigo 7.º, n.º 2, 
o objetivo de existir, a cada dois anos, uma nova lei com os objectivos, prioridades e orientações de política 
criminal, o que só veio efetivamente a ocorrer sem qualquer interrupção em 2007 com a Lei n.º 51/2007, de 
31 de Agosto, publicada no DR I Série n.º 168/2007, para o biénio de 2007-2009 e com a Lei n.º 38/2009, 
de 20 de Julho, publicada no DR I Série n.º 138/2009, para o biénio de 2009-2011. Desde 2011 que o Go-
verno, entidade a quem compete apresentar à Assembleia da República propostas de lei sobre os objetivos, 
prioridades e orientações de política criminal, nos termos do n.º 1, do artigo 7.º, da Lei n.º 17/2006, de 23 
de Maio, que se absteve de o fazer. Todavia, esta suspensão tem o seu termo em 2015. A Lei n.º 72/2015, 
de 20 de Junho, publicada no DR I Série n.º 139/2005, veio definir os objectivos, prioridades e orientações 
de política criminal para o biénio de 2015-2017.

 De referir, sumariamente, que os propósitos da Lei Quadro da Política criminal prende-se, fundamental-
mente, com a prevenção prioritária que deve ser atribuída a determinados bens jurídicos tutelados, pela 
sua importância jurídico-penal, bem como pela necessidade de proteger potenciais vítimas e reintegrar os 
agentes na sociedade. Vide, nomeadamente, o artigo 1.º, da Lei 38/2009, de 20 de Julho.



314

joel belchior da silva

do artigo 2.º, da Lei 72/2015, de 20 de Junho, ou só serão considerados crimes de 
investigação prioritária, ao abrigo do disposto no artigo 3.º, al. h), da referida lei, 
se estiver em causa crimes de discriminação praticados no ciberespaço.

Se tais preocupações existem e são bastante sérias; se o preceito penal anti 
discriminação sofre constantes alterações com vista a abranger mais causas que 
podem originar atos discriminatórios; se os Tribunais muitas das vezes não apli-
cam as devidas sanções, pelos problemas já referidos (supra p. 272); não é de 
estranhar que se possa estudar possibilidades de alteração ao artigo 240.º782, no 
sentido de o tornar mais operacional e de efetivamente dota-lo convenientemente 
de forma a proteger os bens jurídicos tutelados. Ainda para mais, “o juízo sobre a 
necessidade do recurso aos meios penais cabe, em primeira linha, ao legislador, 
ao qual se há-de reconhecer, também, nesta matéria, um largo âmbito de dis-
cricionariedade”783. E porque está em causa uma margem de discricionariedade 
por parte do legislador ordinário, nada nos impede de contribuir com opções ou 
alternativas que se encontrem em conformidade com o Direito e que representem 
uma melhor solução face aos problemas analisados até ao presente momento784.

782 O desejo de alterar este preceito penal foi assumido por diversas entidades, das quais destacamos a associa-
ção SOS RACISMO, que logo em 1996 – no ano seguinte à grande reforma do Código Penal – apresentou 
uma proposta de alteração, a qual passamos a citar:

 Artigo 240.º […]
 1 – […]
 a) […]
 b) […]
 2 – Quem, isoladamente, desenvolver actividades com intenção de incitar à discriminação, ao ódio ou vio-

lência raciais, será punido com pena de prisão até 3 anos.
 3 – Quem, em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comuni-

cação social:
 a) Provocar actos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem 

étnica; ou
 b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor ou origem étnica;
 é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.
 Apesar da revisão do artigo 240.º levada a cabo em 1995, houve logo a partir desse momento, por parte 

desta associação, como por parte de outras entidades, o entendimento da necessidade de punir condutas que 
não seriam punidas pelo artigo 240.º tal como se encontrava redigido.

 Com esta proposta, como justifica a associação, “as alterações introduzidas tiveram em vista, por um lado, 
punir todos os comportamentos que pretendam incitar à discriminação, ao ódio ou à violência raciais, mas 
que não sejam realizadas no âmbito de actividades de propaganda organizada e/ou por organizações; por 
outro lado, pretendeu-se clarificar a redacção do número três, que é confusa, colocando-se de uma forma 
clara a tónica da punição na provocação de violência racial e na difamação e injúria por motivos raciais.” – 
SOS Racismo, Proposta de Lei Contra a Discriminação Racial, Lisboa, 1996, P. 14 e 15.

783 Ac.TC n.º 634/93, Proc. n.º 94/92, Relator Conselheiro Luís Nunes de Almeida, disponível no sitio da 
internet http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19930634.html, acessos 30 set 2014.

784 Como refere JOSÉ DE FARIA COSTA, “a finalidade do direito penal surpreende-se e realiza-se na justiça 
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Assim, entendemos que uma pequena alteração legislativa poderia apresen-
tar-se como uma medida de salvaguarda dos valores necessários a preservar e que 
são colocados em risco com a discriminação. 

Entendemos que mais do que uma solução jurídica785 pode estar em causa 
uma solução política786, a qual, naturalmente, irá desencadear efeitos no ramo do 
direito penal. 

Estamos perante uma solução política de maior ou menor incidência no âm-
bito penal nos casos de discriminação, conforme a solução encontrada seja de 
maior ou menor amplitude. Trata-se de saber se queremos uma sociedade que 
puna comportamentos discriminatórios com maior eficácia e em maior grau, ou 
se, pelo contrário, queremos deixar o regime jurídico tal como está e deixar certas 
questões, que se encontram fora da alçada penal, se mantenham nestas condições 
para que o seu tratamento e combate à discriminação seja levado a cabo através 
do debate público.

Certo é que na maior parte dos casos nem sequer estão em causa afirmações 
de facto mas tão-somente juízos de valor que nada mais são do que opiniões, 
crenças, convicções e convencimentos morais e pessoais, sentimentos que po-
dem, eventualmente, recair sobre situações de facto. No entanto, quer se esteja 
perante afirmações de facto ou perante juízos de valor, trata-se sempre de uma 
apreciação subjetiva. Esta tomada de posição, por parte do agente, quer seja uma 
imputação de facto verdadeira ou falsa, quer seja um juízo de valor marcadamen-
te ideológico e/ou emocional, trás consigo um conjunto de consequências que são 
incompatíveis com a igualdade de todos os homens em virtude do seu carácter 
discriminatório. Perante tal realidade, não se pode excluir que se desencadeie um 
processo de punição daqueles casos mais graves, devendo o direito penal operar 

penal historicamente situada.” – COSTA, José de Faria, Noções Fundamentais de Direito Penal…, p. 20.
 Em cada momento histórico, se se entender como oportuno e benéfico para a prossecução das finalidades do 

direito penal, deverá o artigo 240.º sofrer as alterações necessárias a servir os interesses da censura penal.
785 “Na criminalização de comportamentos, o legislador está colocado ante uma alternativa: ou incrimina todos 

os comportamentos essencialmente idênticos, na perspectiva da necessidade de protecção de um determi-
nado bem jurídico, ou seleciona apenas alguns desses comportamentos por razões de necessidade da pena 
ou da culpa. Uma selecção fundamentada em critérios diversos dos aludidos será fonte de desigualdades e, 
por isso, ilegítima” – PEREIRA, Rui “O Princípio da Igualdade em Direito Penal”, in loc. cit., p. 129.

786 O nosso pensamento vai de encontro aos fundamentos apresentados por RONALD DWORKIN quando 
defende a unidade do valor. Tal como o Autor, acreditamos que é possível unificar o valor, mediante uma 
“estrutura em árvore”, onde a moral pessoal decorre da ética sendo que daquela é possível ramificar a moral 
política, devendo o Direito ser um ramo ou uma subdivisão desta. Sobre a unidade do valor vide DWOR-
KIN, Ronald, Justiça para Ouriços, p. 414 e ss.
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de forma eficaz naqueles focos de discriminação mais lesivos de bens jurídicos 
fundamentais, independentemente das condicionantes circunstanciais do facto 
discriminatório.

Contudo, queremos afirmar que não somos apologistas de um direito penal 
extremamente punitivo787, nem tão-pouco defendemos que a política criminal 
deva alterar-se com vista a uma maior punibilidade788. Somos apenas levados 
a crer que a norma penal que incrimina casos de discriminação possa merecer 
alguns ajustes, já que casos de discriminação sempre ocorreram, uns mais graves 
que outros, é certo, e desde 1982 até aos dias de hoje são poucas as condenações 
pela prática de crimes de discriminação racial, religiosa ou sexual que se conhe-
cem, por questões já anteriormente referidas (supra p. 272).

Por estes motivos, iremos apresentar soluções que consideramos como váli-
das e que poderão determinar uma maior proteção dos valores fundamentais da 
nossa sociedade e que são abalados sempre que surge um episódio de discrimi-
nação mais grave.

13.1. A inclusão de um novo tipo de ilícito

Como já referimos, consideramos indispensável alterar o tipo de ilícito do 
n.º 2, do artigo 240.º, de forma a construir um novo tipo incriminador onde não 
exista a necessidade do preenchimento de qualquer elemento subjetivo específi-
co, bem como se possa preencher o tipo objetivo sem que para tal o delito tenha 
de ser executado por uma das vias atualmente exigidas.

Quanto ao tipo de ilícito do n.º 1, consideramos que o mesmo não deverá 
ser alterado. Não deixamos de atender à solução proposta pela associação SOS 
RACISMO (supra p. 314, nota de rodapé n.º 782) ou, de uma forma diferente 
mas com os meus propósitos, à solução apresentada por Mário Raposo (supra p. 
86, nota de rodapé n.º 235), onde se pretende punir todo o indivíduo que desen-
volva atividades de propaganda, mas de forma não organizada ou, dito de outro 
modo, isoladamente. Todavia não consideramos esta alteração como necessária. 

787 Portugal atualmente ocupa o topo do ranking dos países da Europa Ocidental “com maior população prisio-
nal per capita”, situação que nada nos agrada, nem pretendemos que se agrave. Vide ARAÚJO, António de, 
“O populismo Penal: Algumas Notas”, in loc. cit., p. 763.

788 Toda a norma incriminadora e, por sua vez, “toda a pena que não deriva da absoluta necessidade […] é 
tirânica” – BECCARIA, Cesare, Dos Delitos e das Penas, trad. José de Faria Costa, 3.ª Edição, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2009, p. 64. Nunca será esse o nosso propósito.
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Os  factos que poderiam ser configurados como crimes de discriminação ao abrigo 
de um destes tipos de ilícito propostos por Mário Raposo ou pela associação SOS 
RACISMO são suscetíveis de ser incriminados pelo n.º 2, do artigo 240.º. Pode-
ríamos estar a propor uma alteração irrelevante ou até mesmo desenquadrada dos 
nossos objetivos. A alteração legislativa deverá ser levada a cabo apenas no n.º 
2, do artigo 240.º.

Outras soluções distintas poderiam ser colocadas em causa, como é o caso da 
opção adotada em Cabo Verde (supra p. 148), onde o delito de organização se 
encontra desdobrado em dois, com vista a uma maior agravação de determinados 
casos face a outros. Todavia, entendemos que a nossa solução é sem dúvida mais 
benéfica e que qualquer agravação deverá ser levada a cabo única e exclusiva-
mente pelo Tribunal789.

Deste modo, e quanto ao n.º 1, do artigo 240.º, nenhuma alteração apresenta-
mos, uma vez que este tipo de ilícito cumpre as suas funções tal como se encontra 
tipificado.

Assim, quanto ao n.º 2, do artigo 240.º, consideramos, desde logo, que a es-
trutura típica deste delito não deve sofrer alterações demasiado bruscas. É neces-
sário ter em consideração a sequência histórica de alterações levadas a cabo e ter 
em atenção que uma mudança demasiado brusca poderia levantar demasiados 
problemas. Poderiam surgir questões indesejáveis e estariamos, assim, a contri-
buir para um agravar dos problemas e não para a sua resolução. Nunca será este 
o nosso propósito.

Deste modo, consideramos que devem ser excluídos dos ilícitos penais de-
terminados casos de discriminação que são reconduzidos para o direito da mera 
ordenação social. Não podemos, assim, seguir o exemplo de outros ordenamen-
tos jurídicos, optando por seguir a via assumida até ao momento pelo legislador 
ordinário, mantendo um regime de contra ordenações para certos casos de discri-
minação.

789 Para melhor demonstrar que a nossa solução é a melhor, vamos utilizar um exemplo. Suponhamos que um 
fundador da organização decide desencadear todo o processo que culminou na fundação da organização 
e tem como propósito discriminar. Não pretende levar a cabo uma campanha discriminatória intensiva ou 
constante, mas somente promover ocasionalmente atos de caracter discriminatório. Porém, os restantes 
membros que posteriormente aderem à causa não seguem a sua linha de ideias e desempenham um papel 
bastante mais ativo e que, por isso mesmo, é bastante mais discriminatório que aquele pretendido pelo 
fundador da organização. Uma moldura penal única – e por sinal bastante abrangente, uma vez que vai 
de um a oito anos de pena de prisão – para todos os intervenientes na organização será a melhor solução. 
Deste modo, conforme o arguido em causa e a sua atuação, deve o Juiz aplicar a pena que se entenda por 
necessária, considerando a culpa do agente e a censura que deverá ser imputada.



318

joel belchior da silva

Já no que respeita à publicidade e à exigência do dolo específico entendemos 
que poder-se-á apresentar algumas soluções diferentes da atual e, por conseguin-
te, alargar o âmbito de aplicação do artigo, motivo pelo qual consideramos que 
devem ser levadas a cabo algumas alterações, as quais apresentamos, desde já, 
passando a mencionar os seus propósitos posteriormente.

Assim, apresentamos a seguinte proposta de redação:

Artigo 240.º - Discriminação racial, religiosa ou sexual
1 - Quem:
a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de pro-
paganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de 
género, ou que a encorajem; ou
b) Participar na organização ou nas atividades referidas na alínea ante-
rior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento;
é punido com pena de prisão de um a oito anos.
2 - Quem, por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias 
que facilitem a sua divulgação:
a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por 
causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orien-
tação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual 
ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes 
de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, ori-
gem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade 
de género;
é punido com pena de prisão até três anos.
3 - Quando os factos previstos no número anterior forem realizados 
em reunião pública, por escrito, impresso, imagem, gravação ou registo 
destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 
social ou sistema informático destinado à divulgação, com a intenção 
de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar, 
o agente é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.

Quanto à publicidade, em determinados casos, o exigir que o ato discrimina-
tório seja produzido apenas e tão-só por uma das vias especificadas no atual n.º 
2 – pela via da reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de 
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qualquer meio de comunicação social ou sistema informático destinado à divul-
gação –, acaba por colocar de parte o enquadramento legal de algumas formas de 
discriminação.

A formulação mais genérica que apresentamos, e por isso mesmo mais vaga, 
permite uma maior amplitude. A título de exemplo, o exigir apenas que o modo 
seja público leva a que uma conversa de café, como a do exemplo atrás descrito 
(supra p. 297), possa ser enquadrada nesta modalidade. Se alguém num local 
público como um café ou um restaurante decide discriminar uma pessoa ou um 
grupo de pessoas pelas suas características, sejam elas de ordem racial, religiosa 
ou sexual, pode assim ver esse modo de agir ser considerado como enquadrável 
na norma penal anti discriminação. Por outro lado, no que se relaciona com o 
uso de sistemas informáticos, o facto de a atual redação mencionar sistemas in-
formáticos destinado à divulgação leva a que algumas condutas discriminatórias 
não sejam configuradas enquanto ilícitos penais nos termos do artigo 240.º, n.º 
2, quando o deveriam ser. A proposta agora apresentada corrige este problema790. 

Já a menção a circunstâncias que facilitem a sua divulgação pode abarcar 
casos como o anteriormente referido (supra p. 297), onde um indivíduo afixa 
um escrito na porta de uma mesquita com frases profundamente discriminatórias, 
difamatórias e ameaçadoras não só para a comunidade que frequenta a mesquita 
mas também para todos os indivíduos que professam aquela religião. O escrito 
não foi colocado naquele local com o propósito de o publicitar, mas o mesmo 
encontra-se acessível a todos aqueles que passam em frente ao local. Um modo 
de agir semelhante a este não encontra forma de se enquadrar no atual n.º 2, do 
artigo 240.º, visto que este escrito não se destina a divulgação. Com a proposta 
agora apresentada é possível que a conduta discriminatória se enquadre no novo 
tipo de crime proposto.

No entanto, na solução apresentada, o seu n.º 2 não excluí que possa haver 
publicidade. Não se exige é que a mesma tenha lugar, uma vez que o tipo de ilí-
cito apontado como uma solução de futuro não consiste num crime de execução 
vinculada. Apenas no seu n.º 3 se continua a exigir que o crime seja cometido 
pelas vias que atualmente constam no n.º 2, do artigo 240.º. Porém, se houver 

790 BRUNO MONTEIRO exemplifica esta questão quanto às ameaças: “as ameaças praticadas por meios pri-
vados mas através de sistemas informáticos (Ex: Skype e outros sistemas de mensagens instantâneas) são 
puníveis nos termos do Artigo 153.º do CP. Todavia, dada a ratio específica do Artigo 240.º e as finalidades 
de prevenção geral que se pretende prosseguir, pensamos que uma alteração legislativa seja necessária.” – 
MONTEIRO, Bruno Filipe Lima, “O Discurso do Ódio Online…” in loc. cit., p. 28.
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publicidade certamente que será considerada como uma agravante no momento 
da determinação concreta da pena.

Já no que diz respeito ao dolo específico, optamos por o retirar do preceito 
do n.º 2, por entendermos que nestes casos não deve existir a exigência do dolo 
específico, porque o mesmo nem sempre se encontra presente nas motivações do 
agente e nem por isso a conduta deve deixar de ser considerada como ilícita, já 
que a mesma atenta contra os bens jurídicos actualmente tutelados de um modo 
grave.

Perante a solução apresentada para o n.º 2, do artigo 240.º, poder-se-á levan-
tar a crítica de que este tipo incriminador, sem a exigência do dolo específico 
aproxima-se demasiado das normas incriminadoras gerais. Todavia, nestes tipos 
de ilícito, a proteção é direcionada a concretos indivíduos que se vejam alvo da 
fúria do prevaricador, enquanto na solução proposta estamos perante uma prote-
ção mais abstrata, conferindo uma maior proteção às vítimas.

Desta forma, mesmo que as semelhanças se mantenham, porque estamos pe-
rante um crime público791 e devido à gravidade de um ato discriminatório, bem 
como devido aos efeitos nocivos que o mesmo provoca na sociedade, não devemos 
deixar de defender a proposta apresentada. São motivos mais que suficientes para 
que o impulso processual se encontre sob a alçada estatal. Esta alteração acaba por 
garantir que as entidades estatais com competência nesta matéria possam desenca-
dear os processos-crime relacionados com a discriminação que anteriormente ape-
nas poderiam ser desencadeados pelas vítimas da discriminação porque as normas 
incriminadoras gerais em causa (como a difamação, injúria, ameaça, entre outras) 
não configuram crimes públicos, com todos os inconvenientes daí advindos.

Assim, todo aquele que decida discriminar de uma forma mais grave, como é 
o caso da discriminação extremamente ofensiva da dignidade da pessoa humana 
e que coloca em causa, sem sombra de dúvida, a igualdade de todos os cida-
dãos, quando seja, a título de exemplo, dirigida a um grande público-alvo792, sem 

791 Como assinala ANDRÉ LAMAS LEITE, “por via de uma incrementada ilicitude, desde logo, […] faz com 
que crimes que nas suas formas simples são particulares stricto sensu se transformem em delitos públicos.” 
– LEITE, André Lamas, “Direito Penal e discriminação religiosa…”, in loc. cit., p. 897.

792 Usando as palavras de PAULO MOTA PINTO, “a protecção contra a discriminação não é, exclusivamente, 
uma protecção do indivíduo – da pessoa isolada –, mas também do grupo em que ela se insere e, mesmo, da 
sociedade em geral.” – PINTO, Paulo Mota, “Autonomia Privada e Discriminação – algumas notas”, in loc. 
cit., p. 326. Por todos estes motivos, o impulso processual nos casos de crimes de discriminação não pode 
deixar de pertencer ao Estado.
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determinação de qualquer sujeito em concreto, pode ser alvo de censura penal.  
O Tribunal passa a ter a possibilidade de aferir num maior número de casos se 
a discriminação se pode considerar como abrangida pela liberdade de expressão 
– visto que podemos estar perante atos que apesar de discriminatórios podem e 
devem ser abrangidos pela liberdade de expressão – ou se, pelo contrário, existe 
a necessidade de punir o agente793.

Bem sabemos que o recurso ao direito penal considera-se injustificado, ou 
pelo menos supérfluo, nos casos em que a tutela do bem jurídico seja eficazmente 
protegida através de sanções de natureza não penal794. Como já foi retratado neste 
trabalho, (supra p. 254 e 261) o regime de contraordenações previsto para os 
casos de discriminação tem bastantes debilidades, além de se ocupar apenas de 
casos de discriminação racial.

Porém, mais argumentos podem ser usados para demonstrar que o princípio 
da subsidiariedade795 não é afetado pelo retirar do dolo específico e, consequente-
mente, passar a existir uma extensão da norma penal a novos casos de discrimi-
nação. Como nos indica GERMANO MARQUES DA SILVA796:

“a sanção penal será preferível ainda nos casos de não absoluta ne-
cessidade, mas sempre que a função estigmatizante própria do direito 
penal for útil para os fins de uma mais forte reprovação do comporta-
mento e consequentemente mais enérgica tutela do bem jurídico”.

Este argumento legítima o nosso propósito de estender a norma a mais atos 
discriminatórios.

793 O Tribunal terá sempre ao seu dispor todas as ferramentas necessárias para determinar se a discriminação 
deverá ser punida, ou, pelo contrário, deve a mesma ser socialmente aceitável. Sem a exigência da pu-
blicidade e sem a exigência do dolo específico, comportamentos discriminatórios são alvo de um maior 
controlo. Aquela discriminação explícita, completamente distinta do preconceito, a qual foi considerada na 
consciência do agente e por si controlável, será, mais seguramente reprimida se o agente souber que da sua 
conduta poderá resultar um processo-crime.

794 Cfr. SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, p. 88.
795 Tal como FIGUEIREDO DIAS, consideramos o princípio da subsidiariedade como um dos fundamentos 

do direito penal, com a certeza que “para um eficaz domínio do fenómeno da criminalidade dentro de cotas 
socialmente suportáveis, o Estado e o seu aparelho formalizado de controle do crime devem intervir o me-
nos possível.” – DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal – Parte Geral…, p. 124.

796 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 88.
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No entanto, deparamo-nos com mais problemas. Seguindo os ensinamentos 
do mesmo Autor teremos de ter em atenção o seguinte:

“importa considerar que a vulgarização da intervenção penal enfra-
quece a força preventiva do direito penal, pois os seus preceitos são ge-
ralmente considerados obrigatórios em razão da pena aplicável e não 
da sua necessidade para a tutela de interesses que não são fundamen-
tais para a vida em comunidade e consequentemente a sua violação não 
acarreta a reprovação social que constitui componente importantíssi-
ma da prevenção criminal. Acresce que a própria extensão do direito 
penal contribui para a sua ineficácia, por serem proporcionalmente 
mais os actos incriminados que ficam impunes, o que contribui também 
para a mais frequente violação dos comandos penais na expectativa 
da impunidade, enfraquecendo dessa forma ainda a função preventiva 
do direito penal. Importa reservar a incriminação para aqueles actos 
em que seja insuficiente a intervenção dos outros ramos do direito e 
consequentemente impõe-se a descriminalização sempre que a sanção 
penal não for nem justificada, nem útil, nem compreendida pela opi-
nião pública, para que o direito penal retome o seu verdadeiro espaço 
de protecção de valores sociais absolutamente fundamentais, o crime 
seja entendido como facto insuportável e a pena como censura pública 
e solene aos criminosos”797. 

Somos da opinião que os propósitos referidos devem ser respeitados e toda e 
qualquer alteração levada a cabo no sentido de estender o direito penal a novos 
casos de discriminação deve seguir a fórmula acima referida.

Todavia, a proposta que apresentamos respeita por completo o princípio da 
subsidiariedade. Os interesses em causa são fundamentais para a vida em comu-
nidade, o que supõe, desde logo, que a proposta apresentada não vem vulgarizar 
a intervenção do direito penal. Aliás, os comportamentos que consideramos que 
devem ser punidos a título de crime de discriminação são comportamentos que 
podem ser punidos de outra forma e mediante outros tipos incriminadores. A 
nossa proposta apenas vem acrescentar uma maior eficácia, como é visível, desde 
logo, com o facto do impulso processual ficar também a cargo das entidades esta-
tais, quando estiverem em causa factos que atualmente não encontram cabimento 
dentro do tipo de ilícito do n.º 2, mas que com a redação agora apresentada já 
passam a poder ser considerados como ilícitos criminais discriminatórios. 

797 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 88 e 89.
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Deste modo, acaba por não existir uma verdadeira extensão do direito penal 
mas sim uma maior eficácia na atuação do direito penal, sendo que a reprovação 
social será mais facilmente colocada em prática com a alteração que aqui propo-
mos.

Colocar em causa o princípio da subsidiariedade e por sua vez vulgarizar o 
direito penal dar-se-ia se o nosso objetivo passasse por incriminar condutas que 
atualmente se encontram abrangidas pelo direito da mera ordenação social. Por-
que desta forma o perigo de vulgarizar o direito penal é bem real, não considera-
mos, nem defendemos, tal solução. 

Apenas consideramos que esse regime deve sofrer algumas alterações com 
vista a dar-lhe uma maior efetividade prática. Portanto, de modo a salvaguardar 
o princípio da subsidiariedade, esta solução não é por nós aceite, movendo-se a 
nossa preocupação para uma solução – aquela que propomos – que em nada fere 
este princípio.

Deste modo, o novo tipo de ilícito que apresentamos e que será incorporado 
no artigo 240.º justifica-se e é útil, bem como a incriminação é compreendida pela 
opinião pública.

Como afirma CAVALEIRO FERREIRA, “o Direito conceptualiza, em razão 
dos seus fins, a realidade da vida social que lhe cumpre ordenar e dirigir”798, e no 
caso apresentado não existe o desvirtuar de tal imperatividade do Direito.

Ainda para mais e atendendo às palavras de GERMANO MARQUES DA 
SILVA, existem “ideais permanentes: o da suprema dignidade da pessoa huma-
na e o da igualdade de todas as pessoas, igualdade de direitos e deveres, mas 
igualdade também e essencialmente de natureza”799. Estes são valores que se vão 
salvaguardar de forma mais eficaz com a proposta que apresentamos. Por estes 
motivos, o direito penal vai cumprir a sua tarefa de uma forma mais séria e os 
crimes de discriminação serão tidos em linha de conta, como o não têm sido até 
ao momento. A opinião pública irá compreender que a discriminação deve ser 
expurgada da sociedade – e a própria sociedade quer que se coloque um ponto 
final na discriminação –, pelo que a solução apresentada será aceite sem grande 
contestação.

Esta alteração legislativa, por diversos motivos, também pode acarretar al-

798 FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Lições de Direito Penal…, p. 498.
799 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, Vol. I, p. 66.
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gumas mudanças de atitude em muitos daqueles que pretendem discriminar. Se-
guindo as reflexões do mesmo Autor:

“muitos de nós não cometemos crimes porque receamos as consequên-
cias, quer o mal das penas, quer simplesmente o mal resultante da ex-
clusão social; outros não comentem por razões de ordem moral, quer 
por repulsa aos actos em si mesmos, quer por entenderem que a obe-
diência às leis legitimamente estabelecidas é em si mesma um dever 
moral”800.

Assim, o deixar cair o dolo específico para determinadas práticas discrimi-
natórias, bem como o desvincular da obrigatoriedade do ato discriminatório ser 
realizado em reunião pública, por escrito destinado a divulgação ou através de 
qualquer meio de comunicação social ou sistema informático destinado à divul-
gação, poderá responsabilizar, de modo indireto, toda a sociedade para um maior 
acatamento de valores fundamentais de todos os cidadãos, como o é a igualdade.

Bem sabemos, todavia, que o facto de se alterar a âmbito de certas práticas do 
campo da licitude para o campo da ilicitude penal poderá trazer consequências na 
liberdade de expressão. Todavia, o Tribunal terá sempre amplo espaço de mano-
bra para decidir se determinados atos discriminatórios se podem considerar como 
abrangidos pela liberdade de expressão, ou se, pelo contrário, o mesmo cai fora 
do âmbito de proteção deste direito fundamental801.

800 SILVA, Germano Marques, Direito Penal Português…, p. Vol. I, 68.
801 Para melhor realçar esta nossa posição, iremos ter em linha de conta o Ac.TRG, Proc. 1500/10.0GBG-

MR.G1, relator Desembargador Maria Luísa, disponível no sítio da internet http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/
86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/2dbe50e5f8b94de780257c94004fd81d?OpenDocument&Highligh
t=0,palha%C3%A7o,liberdade,express%C3%A3o, acessos em 15 set 2014, no qual o Tribunal decide se a 
expressão “Vocês são uns palhaços, não sei como o povo vos escolheu”, proferida contra um Presidente de 
Junta de Freguesia, é suficiente para que o autor da expressão seja punido pelo crime de injúria.

 Nesta apreciação entendeu o Tribunal que em causa estava o direito do exercício de crítica e que “o direito 
ao bom-nome e reputação, com consagração constitucional [art.26.º da CRP] conflitua, por vezes, com 
o princípio constitucional da liberdade de expressão [art.37.º da CRP]”. Perante este conflito, entende o 
Tribunal que mesmo no caso em que o arguido atue “com o intuito de demonstrar a falta de apreço pelo 
[Presidente da Junta de Freguesia], o certo é que tal afirmação não excede a grosseria, a falta de educação, 
trata-se de um mero juízo de valor que não tem aptidão para atingir a honra e consideração do visado.”

 Com este exemplo apenas queremos demonstrar que também nos casos de discriminação o Tribunal terá 
sempre o poder de decidir se o ato discriminatório se pode considerar como protegido pela liberdade de 
expressão ou se há lugar a uma condenação pela prática de um crime de discriminação.

 Se, hipoteticamente considerando, um indivíduo discrimina contra todos os católicos por considerar que a 
Igreja Católica não deve mais ocupar o seu espaço na sociedade e que se dependesse dele não permitiria que 
nenhuma igreja tivesse portas abertas, consideramos como lógico que tal expressão deve ser considerada 
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Não podemos esquecer, como relata JOSÉ DE SOUSA E BRITO802:

“Numa sugestiva afirmação, Jescheck defende que «o direito penal não 
só restringe a liberdade, mas também cria liberdade» […]. O objec-
tivo precípuo do direito penal é, com efeito, promover a subsistência 
de bens jurídicos da maior dignidade e, nessa medida, a liberdade da 
pessoa humana.”803

A liberdade de expressão continuará a ser respeitada, como o sempre foi. A 
diferença reside no facto de atualmente alguém poder discriminar a seu belo pra-
zer e de se escudar no facto de não ter a intenção de incitar ou de encorajar a dis-
criminação, ou pelo facto de não usar um dos meios identificados no tipo objetivo 
de ilícito e desta forma espaca à punição que lhe deveria ser aplicada. Porque tal 
realidade deve ser alterada, os nossos objetivos, ao apresentar esta proposta, estão 
intimamente ligados com a necessidade de levar a cabo uma maior responsabi-
lização no momento do uso da liberdade de expressão, protegendo, deste modo, 
todo aquele que é vítima de discriminação, seja ela racial, religiosa ou sexual.

Com esta alteração, as penas de prisão previstas no n.º 2 e no n.º 3, do artigo 
240.º agora proposto, deverão obrigatoriamente ser distintas, motivo pelo qual 
mantemos a pena de prisão de seis meses a cinco anos para o normativo que cons-
titui o atual n.º 2, do artigo 240.º e passamos a considerar uma pena de prisão até 
três anos para o novo tipo de ilícito que apresentamos. Entendemos que esta deve 
ser a moldura penal, considerando as molduras penais previstas para os crimes 
onde existe a ofensa da integridade física simples, ofensa da honra e ofensa da 
liberdade individual de outra pessoa, não existindo, todavia, espaço para a aplica-
ção da pena de multa porque tal sanção, como anteriormente referimos (supra p. 

como abrangida pela liberdade de expressão.
 Se por outro lado as expressões fossem bastante mais duras, ao ponto de injuriar profundamente todos os 

católicos e de referir que o seu desejo é que todo aquele que é católico deveria ser aniquilado, não podemos 
deixar de entender esta como uma discriminação bastante grave e mesmo que não haja a intenção de incitar 
a discriminação religiosa, ou de a encorajar, não há motivos para que não haja lugar à actuação do direito 
penal, motivo pelo qual consideramos como indispensável a alteração legislativa agora apresentada.

802 Ac.TC n.º 426/91, in loc. cit.
803 Por outras palavras, mas com o mesmo sentido, MARIA FERNANDA PALMA afirma: “O Direito Penal só 

pode tirar liberdade (aos agentes de crime), precisamente para criar liberdade (para todas as potenciais ví-
timas).” – PALMA, Maria Fernanda, “Conceito material de crime, direitos fundamentais e reforma penal”, 
disponível no sitio da internet www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/TQB_MA_22910.pdf, acessos em 16 out 
2015.
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246) não será, certamente, aquela que se pode considerar como apta a produzir 
na sociedade os efeitos da prevenção geral e da prevenção especial desejados.

Também no que toca à necessidade de continuar o artigo a 240.º a manter 
uma estreita ligação com determinadas imposições internacionais que vinculam 
o Estado Português nesta matéria – nomeadamente aquelas resultantes da Con-
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial e da Acção Comum, de 15 de Julho de 1996, contra o racismo e a xenofo-
bia (96/443/JAI) –, impõe que se verifique se o novo tipo de ilícito apresentado 
pode trazer consequências no respeito por compromissos internacionais aos quais 
Portugal está vinculado.

Esta alteração legislativa proposta em nada fere os objetivos presentes na 
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Racial. Como já se referiu, foi este o diploma que fortemente influenciou o 
legislador de 1982 no campo da elaboração do preceito penal anti discriminação 
(supra p. 78 e 106) e porque a estrutura típica do artigo 240.º nunca sofreu 
profundas ruturas, consideramos por bem atender às exigências ao nível do di-
reito penal que devem ser respeitadas para que se continue a seguir de perto as 
imposições presentes nesta Convenção.

O novo tipo de ilícito por nós idealizado em nada fere os propósitos desta 
Convenção. Pelo contrário, a al. a), do artigo 4.º desta Convenção, na parte de 
declarar delitos puníveis pela lei a difusão de ideias fundadas na superioridade 
ou no ódio racial sai reforçada. Se antes estas ideias só eram puníveis quando 
executadas por uma das vias previstas no n.º 2, do artigo 240.º, com a necessidade 
de visarem incentivar a discriminação, ou de a encorajar, com a alteração agora 
proposta tal incriminação pode surgir de forma mais breve.

Do mesmo modo, quanto à Acção Comum, de 15 de Julho de 1996, contra 
o racismo e a xenofobia (96/443/JAI), que esteve na base da alteração do artigo 
240.º, ocorrida em 1998 (supra p. 91), nada obsta a que a alteração agora pro-
posta tenha lugar.

Atendendo, por exemplo, a al. a) e d), do ponto A, desta Acção Comum – 
aquele ponto onde existe a referência à possibilidade de tipificar certos compor-
tamentos como infrações penais –, apenas se aborda a necessidade de combater 
os casos de instigação pública à discriminação, à violência ou ao ódio racial, 
nada referindo sobre o formato que deve ser assumido ou se subjacente ao ato 
discriminatório devem existir propósitos de incitamento ou encorajamento à 
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 discriminação. O mesmo se diga no que toca à difusão ou distribuição públi-
cas de escritos, imagens ou outros suportes que contenham ideais racistas ou 
 xenófobos. Porque não existe nenhuma exigência quanto à forma, nem quanto 
ao modo de publicitar toda e qualquer mensagem, conteúdo ou outro suporte de 
base discriminatória, consideramos como benéfica a introdução de um novo tipo 
de crime onde exista a possibilidade de punir todo o ato discriminatório que seja 
levado a cabo por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias que 
facilitem a sua divulgação. 

Por tudo o que acima foi referido, entendemos que deve ser criado um novo 
tipo de ilícito – o n.º 2 da redação agora proposta. Em simultâneo, abre-se espaço 
para o acrescentar do n.º 3 onde se exige, conjuntamente, o dolo específico e a pu-
blicidade, tal como consta atualmente no n.º 2, do artigo 240.º, com uma pequena 
nuance que, em todo o caso, poderá clarificar alguns pontos de controvérsia. 

Entendemos que quem tem o propósito de incitar à discriminação, ou de a 
encorajar, atua certamente, de forma pública. Só assim os seus propósitos surtem 
o efeito desejado. Por essa via, entendemos que o agente sempre que tenha a es-
pecífica intenção de incitar ou de encorajar a discriminação deve atuar por uma 
das vias elencadas no n.º 3, agora apresentado, e que correspondem, sem grandes 
diferenças, aquelas que atualmente constam no n.º 2, do artigo 240.º. Caso apenas 
só exista um dos dois pressupostos adicionais no n.º 3, face ao n.º 2, o delito será 
sempre configurável no n.º 2 proposto, pelo que a sua punição não fica em risco. 
Esta opção legislativa torna o n.º 3 uma qualificação do crime previsto no n.º 2 
agora proposto.

Todavia, a atual redação que agora oferecemos para o n.º 3 contempla não só 
«por escrito destinado a divulgação» mas sim «por escrito, impresso, imagem, 
gravação ou registo destinado a divulgação».

Como já foi referido (supra p. 230), a determinação do real alcance do que 
se deve entender por escrito destinado a divulgação não se encontra isento de 
diferentes interpretações. Algumas das interpretações poderão extravasar por 
completo o que se deve entender por escrito destinado a divulgação, motivo pelo 
qual propomos agora que essa parte do normativo seja complementada com as 
expressões impresso, imagem, gravação e registo, de forma a colocar termo neste 
problema.

Por outro lado, não podemos esquecer que a Resolução 91/2009, de 15 de Se-
tembro, no seu artigo 2.º, n.º 1, refere que se deve entender que material racista e 
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xenófobo é “qualquer material escrito, imagem ou outra representação de ideias 
ou teorias”. Com a redação que agora sugerimos, o artigo 240.º passa a respeitar 
o entendimento presente nesta Resolução relativo ao que se deve entender por 
material racista e xenófobo, aplicando a solução igualmente aos casos de discri-
minação religiosa e sexual.

Deste modo, aduzimos aquela redação, do artigo 240.º, que consideramos 
essencial para resolver os problemas de maior intensidade que foram explanados 
no presente trabalho. Outras configurações normativas podem ser elaboradas. To-
davia, a base deve passar pela norma penal agora apresentada.

13.2. Novas circunstâncias discriminatórias

A solução anteriormente aludida é aquela da qual não abdicamos. Considera-
mos ser essa a solução que pode dar uma maior proteção a todo o ser humano que 
seja vítima de um ato discriminatório que não se deva considerar como protegido 
pela liberdade de expressão.

Porém, outras alterações podem ser mencionadas, nomeadamente no que se 
relaciona com a introdução de outras circunstâncias discriminatórias, como é o 
caso do ódio político, grupos profissionais, doença, incapacidade, deficiência, 
condição social, idade ou faixa etária.

Deste modo, a redação do artigo poderá ser semelhante aquela que aqui apre-
sentamos:

Artigo 240.º - Discriminação 
1 - Quem:
a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de pro-
paganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, opção política ou ideológica, pertença a um 
grupo profissional, doença, incapacidade, deficiência, condição social, 
idade ou faixa etária, sexo, orientação sexual ou identidade de género, 
ou que a encorajem; ou
b) Participar na organização ou nas atividades referidas na alínea ante-
rior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento;
é punido com pena de prisão de um a oito anos.
2 - Quem, por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias 
que facilitem a sua divulgação:
a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por 
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 causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, opção política 
ou ideológica, pertença a um grupo profissional, doença,  incapacidade, 
deficiência, condição social, idade ou faixa etária, sexo, orientação se-
xual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, opção política ou ideoló-
gica, pertença a um grupo profissional, doença, incapacidade, deficiên-
cia, condição social, idade ou faixa etária, sexo, orientação sexual ou 
identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, ori-
gem étnica ou nacional, religião, opção política ou ideológica, pertença 
a um grupo profissional, doença, incapacidade, deficiência, condição 
social, idade ou faixa etária, sexo, orientação sexual ou identidade de 
género;
é punido com pena de prisão até três anos.
3 - Quando os factos previstos no número anterior forem realizados 
em reunião pública, por escrito, impresso, imagem, gravação ou registo 
destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 
social ou sistema informático destinado à divulgação, com a intenção 
de incitar à discriminação ou de a encorajar, o agente é punido com 
pena de prisão de seis meses a cinco anos.

Na solução apresentada a epígrafe do artigo obrigatoriamente deverá ser alte-
rada, passando a constar apenas a palavra «Discriminação».

Apesar de acrescentarmos todas as circunstâncias que anteriormente referi-
mos como possíveis de enquadrar neste ilícito penal (supra p. 299), não admi-
timos como necessário que a solução adotada tenha de ser aquela apresentada. 
Apenas consideramos como possível considerar como crime certas discrimina-
ções baseadas nas circunstâncias referenciadas no artigo.

Todavia, no momento em que se deva proceder à alteração legislativa que 
julgamos ser indispensável, dever-se-á atender à necessidade ou à dispensabi-
lidade da inclusão de novas circunstâncias que possam servir de base a práticas 
discriminatórias.

Certo é que, como nos indica PATRICIA LAURENZO COPELLO, todas as 
circunstâncias que se encontrem tipificadas são aptas a suscitar “sérias dúvidas 
sobre a conveniência e oportunidade de manter uma homogeneidade absolu-
ta das causas de discriminação em todos os crimes que visam preveni-la. Por-
que imediatamente se compreende que nem todas as circunstâncias pessoais ou 
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 sociais originadoras de situações de subordinação envolvem o mesmo tipo de 
perigos para os direitos fundamentais”804.

Pegando nesta premissa, voltamos a frisar que fundamental será sempre do-
tar o artigo 240.º de uma maior efetividade prática com o abranger de mais atos 
discriminatórios pela via da introdução do novo tipo de ilícito, por nós proposto.

Só numa fase posterior e com dados concretos sobre outras práticas discrimi-
natórias baseadas nas circunstâncias que eventualmente se podem acrescentar ao 
elenco já existente é que se poderá determinar, com maiores certezas, se a altera-
ção ao rol de fundamentos motivadores de discriminação deverá ser levada a cabo.

Em suma, consideramos as discriminações de ordem racial, religiosa e sexual 
como as mais graves e, por esse motivo, dever-se-á dar-lhe uma tutela penal mais 
incisiva, a qual só se deverá dirigir a outras motivações discriminatórias se tal 
medida se tornar num imperativo social ao qual o direito penal não deva virar 
costas.

13.3. A configuração de algumas pontuais alterações

Aquelas alterações legislativas que reputamos como as mais importantes são 
as já referidas. Consideramos que a solução a adotar de futuro passa pela pri-
meira solução apresentada e, possivelmente, pelo acrescentar de algumas novas 
circunstâncias motivadoras de atos discriminatórios.

Porém, nada obsta a que se apresente algumas pontuais alterações, com vista 
a aperfeiçoar o artigo 240.º ou a justificar a opção anteriormente apresentada e na 
qual depositamos a maior das preferências.

Em primeiro lugar e tendo por base o disposto na al. b), do n.º 2, do artigo 
189.º-A, presente no Ante-Projecto do Código Penal de 1987 (supra p. 86, nota 
de rodapé n.º 235) verificamos que a par da palavra «provocar» se encontra a 
referência a «praticar».

Assim, poderemos estudar a hipótese de redigir a al. a), do n.º 2, da nossa 
proposta de redação para o artigo 240.º, da seguinte forma:

a) Praticar ou provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de 
pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
sexo, orientação sexual ou identidade de género; ou

804 COPELLO, Patricia Laurenzo, “A discriminação em razão do sexo na legislação penal”, in loc. cit., p. 67.
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ou se considerarmos a necessidade de acrescentar novas circunstâncias a redação 
poderá ser a seguinte:

a) Praticar ou provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de 
pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
opção política ou ideológica, pertença a um grupo profissional, doença, 
incapacidade, deficiência, condição social, idade ou faixa etária, sexo, 
orientação sexual ou identidade de género; ou

Esta solução poderá implicar, de facto, um concurso de crimes devido à es-
pecificidade do ato de violência. Poderia dar-se o caso de um concurso de crimes 
entre várias normas de violência onde poderia passar a operar a aplicação de uma 
sanção substancialmente inferior aquela que efetivamente deveria ser aplicada. 
Ou seja, poderíamos estar perante uma atenuação indevida.

Deste modo, consideramos de excluir tal inclusão, salvo se se atender à so-
lução assumida no artigo 270.º, n.º 3, do Código Penal de Cabo Verde (supra 
p. 148), na expressão se pena mais grave lhe não couber em virtude de outra 
disposição legal.

Esta válvula de escape poderia ser incluída nos tipos de ilícitos propostos, 
tanto do n.º 2, como do n.º 3, passando a redação destes números a ser a seguinte:

2 - Quem, por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias 
que facilitem a sua divulgação:
a) Praticar ou provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de 
pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
sexo, orientação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual 
ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes 
de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, ori-
gem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade 
de género;
é punido com pena de prisão até três anos, se pena mais grave lhe não 
couber por força de outra disposição legal.
3 - Quando os factos previstos no número anterior forem realizados 
em reunião pública, por escrito, impresso, imagem, gravação ou registo 
destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 



332

joel belchior da silva

social ou sistema informático destinado à divulgação, com a intenção 
de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar, 
o agente é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos, se 
pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

ou se considerarmos a necessidade de acrescentar novas circunstâncias a redação 
poderá ser a seguinte:

2 - Quem, por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias 
que facilitem a sua divulgação:
a) Praticar ou provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de 
pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, 
opção política ou ideológica, pertença a um grupo profissional, doença, 
incapacidade, deficiência, condição social, idade ou faixa etária, sexo, 
orientação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, opção política ou ideoló-
gica, pertença a um grupo profissional, doença, incapacidade, deficiên-
cia, condição social, idade ou faixa etária, sexo, orientação sexual ou 
identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, opção política ou ideológica, pertença a um 
grupo profissional, doença, incapacidade, deficiência, condição social, 
idade ou faixa etária, sexo, orientação sexual ou identidade de género;
é punido com pena de prisão até três anos, se pena mais grave lhe não 
couber por força de outra disposição legal.
3 - Quando os factos previstos no número anterior forem realizados 
em reunião pública, por escrito, impresso, imagem, gravação ou registo 
destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 
social ou sistema informático destinado à divulgação, com a intenção 
de incitar à discriminação ou de a encorajar, o agente é punido com 
pena de prisão de seis meses a cinco anos, se pena mais grave lhe não 
couber por força de outra disposição legal.

Todavia, apesar de conjeturarmos estas duas últimas hipóteses, não somos 
muito favoráveis à sua inclusão.

Consideramos que o alargar do âmbito de aplicação da al. a), do n.º 2, da re-
dação do artigo 240.º, por nós proposto, com o acrescentar da palavra «praticar», 
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poderá levantar problemas desnecessários face à atual estrutura da al. a), do seu 
n.º 2. 

Quanto à inclusão da referência expressa se pena mais grave lhe não couber 
por força de outra disposição legal pode igualmente ser excluída. No caso do 
preenchimento abstrato de diversos tipos de ilícito haverá lugar a um concurso 
efetivo de crimes, motivo pelo qual tal referência seria considerada, novamente, 
como uma atenuação da pena, visto que o agente seria punido por outro crime em 
detrimento do crime de discriminação.

Ainda para mais, a singularidade do bem jurídico protegido pelo artigo 240.º 
quando à necessidade de salvaguardar a igualdade entre todos os cidadãos não é 
compatível com esta solução agora apresentada.

Por outro lado, os próprios crimes de ofensas à integridade física podem ser 
qualificados por motivos discriminatórios, o que torna a solução agora apresen-
tada como desnecessária.

Observando ainda o disposto no n.º 4, do artigo 270.º, do Código Penal de 
Cabo Verde verifica-se a existência de uma agravação das penas nos casos em 
que os delitos de organização são cometidos mediante o uso de meios violentos.

Não podemos deixar de considerar esta solução como benéfica para a incri-
minação do agente que pratique os factos enquadráveis no crime de organização 
quando exista o uso de meios violentos.

Contudo, somos da opinião que tal inclusão pode e deve ser dispensada. 
Como afirmamos no momento do estudo dos concursos entre os crimes de dis-
criminação e outros delitos (supra p. 249 e 250), poderá haver lugar a um 
concurso efetivo de crimes sempre que dos factos resulte um superior alcance 
aquele conferido pelo artigo 240.º. Ou seja, nos atos onde o alcance conferido 
pela norma penal anti discriminatória seja ultrapassado, poderemos assistir a um 
concurso efetivo de crimes e esta solução será sempre preferível, face à possibi-
lidade de incluir uma cláusula de agravação das penas nos casos onde o agente 
pratica o crime mediante o uso de meios violentos.

Deste modo, qualquer uma das soluções anteriormente expostas neste ponto 
do trabalho são de considerar como excluídas da proposta de redação que preten-
demos ver incluída numa futura alteração do artigo 240.º, a qual consideramos 
como indispensável.
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13.4. Outras pontuais alterações em matéria processual penal e no ilícito da 
mera ordenação social

A articulação necessária e constante entre o direito penal e o direito proces-
sual penal implica a verificação de uma certa harmonia para que os direitos dos 
intervenientes processuais e demais entes envolvidos ou com envolvência nos 
delitos de discriminação sejam efetivamente garantidos. Das várias normas de 
direito processual penal que se relacionam com a criminalização da discrimina-
ção constata-se que algumas delas contêm pequenas falhas que facilmente podem 
ser corrigidas. Consideramos ainda que noutros casos estamos perante gravosas 
lacunas. Diante este problema cumpre apresentar a opção que deverá ser tomada 
de forma a ajustar corretamente essa legislação. 

Quando abordamos a questão da constituição de assistente por parte de qual-
quer pessoa quando estão em causa crimes de discriminação, referimos que a 
norma do Código de Processo Penal onde consta tal consagração deveria ter so-
frido uma alteração em virtude da modificação do título III, do livro II, do Código 
Penal (supra p. 266, nota de rodapé n.º 682). A partir do momento em que tal 
título é modificado e passa a ser designado por ‘Dos crimes contra a identidade 
cultural e integridade pessoal’ seria de todo conveniente que a sua referência 
noutras legislações fosse atualizada.

Deste modo, consideramos que a al. e), do n.º 1, do artigo 68.º, do CPP, deve-
rá passar a ter a seguinte redação:

Artigo 68.º – Assistente
1 - Podem constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas 
e entidades a quem leis especiais conferirem esse direito:
[…]
e) Qualquer pessoa nos crimes contra a identidade cultural e integridade 
pessoal, bem como nos crimes de tráfico de influência, favorecimento 
pessoal praticado por funcionário, denegação de justiça, prevaricação, 
corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de po-
der e de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção.
[…]

Esta alteração apenas vem corrigir um lapso do legislador ordinário, da qual 
não resultam quaisquer consequências.
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Ainda no estudo das disposições processuais penais relacionadas com o crime 
de discriminação racial, religiosa ou sexual abordamos a faculdade atribuída a 
algumas associações de se constituírem assistentes em processo penal e da sua 
isenção no pagamento de taxas de justiça (supra p. 266). Todavia, esta faculdade 
apenas se prende com casos de discriminação movida por questões de ordem 
racial ou nacional e somente se dirige a associações de comunidades de imi-
grantes, antirracistas ou defensoras dos direitos humanos. Consideramos que a 
constituição de assistente de associações não se deve limitar apenas aos casos de 
discriminação racial ou nacional. Esta garantia processual deve ser estendida aos 
casos de discriminação religiosa ou sexual e a todas as associações de defesa ou 
de proteção relacionadas com a religião ou com questões sexuais, motivo pelo 
qual consideramos que esta legislação deve ser alvo de alteração. Deste modo, 
apresentamos uma proposta de redação, na qual consideramos estar presentes 
todos os elementos que garantam a extensão desta proteção aos casos de discri-
minação religiosa ou sexual:

Lei n.º 20/96, de 6 de Julho
Artigo único
1 - No caso de crimes cuja motivação resulte de atitude discriminatória 
em razão de raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orien-
tação sexual ou identidade de género, designadamente nos crimes pre-
vistos nos artigos 132.º, n.º 2, alínea d), 146.º, 239.º e 240.º do Código 
Penal, podem constituir-se assistentes em processo penal as associações 
de comunidades de imigrantes, antirracistas, religiosas, de LGBT ou 
defensoras dos direitos humanos, salvo expressa oposição do ofendido, 
quer este requeira ou não a sua constituição como assistente.
2 - A constituição de assistente nos termos do n.º 1 não está sujeita ao 
pagamento de qualquer taxa de justiça.

A alteração proposta traduz-se numa solução que garante mais proteção a 
todo o ser humano que é vítima de crimes de discriminação. 

Consideramos ainda importante referir que no futuro esta lei poderá ser alvo 
de outras alterações para além aquela que aqui propomos, principalmente no caso 
de se acrescentar novas circunstâncias ao rol do artigo 240.º.

Como já afirmamos (supra p. 263), também o regime de sanções de mera orde-
nação social de aplicação aos casos de discriminação deverá ser alvo de uma pro-
funda reforma. Não compete aqui apresentar uma concreta solução, tendo em conta 



336

joel belchior da silva

que este tema não foi alvo de um profundo estudo no presente trabalho, apenas 
existindo espaço para destacar alguns dos principais pontos a ter em consideração.

Desde logo, o catálogo de motivos discriminatórios deve ser mais amplo, 
abrangendo não só questões raciais, étnicas, de cor ou de nacionalidade, mas tam-
bém aquelas que se prendem por motivos religiosos e sexuais, em sentido idênti-
co ao que se sucede no direito penal e nos tipos de crime contra a discriminação.

Por outro lado, o legislador ordinário deverá centrar esforços na uniformiza-
ção do regime sancionatório de natureza contraordenacional aplicável aos casos 
de discriminação. A criação de instrumentos legislativos nos quais se centre a 
sistematização e atualização da legislação anti discriminatória será uma forma 
própria na consolidação da sua implementação de um modo mais eficaz. Este 
progresso passa também pela necessária arrumação sistemática e atualização dos 
diplomas legais onde se estabelece a aplicação de sanções – ilícitos de mera orde-
nação social – aos casos de discriminação.

Por outro lado, nem sempre a determinação da entidade competente para a 
instrução do processo decorre com a devida normalidade. Por vezes torna-se difí-
cil esta determinação – e noutros casos o próprio processo pode nem chegar a ser 
instruído – com a consequência de existirem processos onde nem chega a haver 
qualquer aplicação de contraordenações. Consequências desta natureza leva-nos 
a afirmar, mais uma vez, pela necessidade de reformar todo o regime de ilícitos 
de mera ordenação social aplicáveis aos casos de discriminação.

13.5. Exposição final

Considerando todas as pontuais alterações apresentadas e que poderiam ser 
incluídas no artigo 240.º, julgamos que nenhuma delas é necessária. Pelo contrá-
rio, da sua inclusão poderiam resultar mais problemas do que benefícios.

Deste modo, a nossa opinião mantêm-se. A alteração legislativa, numa pri-
meira instância, deverá passar sempre pelo aditamento de um novo tipo de ilícito. 
Um tipo de ilícito semelhante aquele que atualmente consiste no n.º 2, do artigo 
240.º, só que com uma sanção inferior, em virtude da não exigibilidade do dolo 
específico e da não exigibilidade que o crime seja executado por uma das vias 
referidas no atual n.º 2, do artigo 240.º. Por sua vez, o n.º 3, normativo seme-
lhante ao atual n.º 2, passa a ser a qualificação do novo tipo de crime que agora 
propomos.
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Posteriormente poderá haver lugar ao acrescentar de novas circunstâncias 
motivadoras da discriminação. Somos da opinião que a sua inclusão, pela via 
preventiva, poderá ser levada a cabo. Todavia, porque as circunstâncias que sem-
pre, e de uma forma mais presente, motivaram a discriminação – falamos das 
circunstâncias raciais, religiosas e sexuais, presentes no corpo do artigo – estão 
tipificadas no crime de discriminação, não poderemos afirmar com absoluta con-
vicção que as novas circunstâncias apresentadas devam passar a constar no artigo 
240.º805. 

Todavia, se casos de discriminação despontarem, com base em qualquer uma 
das circunstâncias aduzidas, ou noutra que não tenha sido referida por nós, não 
deve o legislador ordinário perder tempo na hora de tipificar essa causa como 
uma daquelas que pode levar à responsabilização penal do agente.

Importante será sempre dar uma maior efetividade ao preceito, como assim 
o pretendemos, sem perder de vista aquelas que devem ser as nossas orientações 
– como é o caso do bem jurídico a proteger. De igual forma, torna-se necessário 
continuar a salvaguardar o direito fundamental à liberdade de expressão. A pro-
posta apresentada, apesar de interferir com a liberdade de expressão, acaba por 
não a colocar em causa806. No confronto de direitos fundamentais, a liberdade de 

805 Toda a legislação anti discriminação que não pertence ao ramo do direito penal impede, igualmente, a dis-
criminação. Deste modo, por lei, não podemos discriminar. Além disso, há o dever de respeitar a dignidade 
da pessoa humana, valor que não se pode compatibilizar com práticas discriminatórias desfavoráveis. Por 
outro lado, as diretrizes não são apenas produzidas pelas autoridades, no sentido de não discriminar, mas 
também pela moral o homem está impedido de tais condutas. Enquanto for possível manter a ordem e a 
proteção dos mais elementares valores intrinsecamente ligados ao homem sem a necessidade do uso da 
força sancionatória do direito penal, será de evitar a estigmatização presente na sanção penal. Será sempre 
preferível recorrer a outros ramos do Direito para dirimir questões relacionadas com a discriminação, o 
que não pode ser impedimento da existência de tipos de ilícito aptos a combater atos discriminatórios mais 
graves pela via penal.

 Não podemos esquecer, como afirma RONNALD DWORKIN (DWORKIN, Ronald, Justiça para Ouriços, 
p. 376) – que é sempre “lamentável quando uma pessoa só obedece à lei por medo. Não há dúvida de que 
seria melhor se as leis e os cidadãos fossem suficientemente justos para que jamais a ameaça ou a coerção 
fossem necessárias”. Porém, a imperfeição do homem e a conflitualidade podem gerar – e geram – casos de 
discriminação, afetando, em determinados casos, os direitos fundamentais, obrigando, deste modo, a que o 
direito penal ocupe o seu lugar na procura de colocar fim a certos casos desta conflitualidade.

806 Como afirmam ANTONIO-CARLOS PEREIRA MENAUT e CAROLINA PEREIRA SÁEZ, a proclama-
ção do perfecionismo e a tentativa de acabar com toda a discriminação e de se eliminar toda a estupidez e 
o ódio não são possíveis de se alcançar e, por outro lado, a mera tentativa de atingir este fim coloca-nos no 
caminho certo para o totalitarismo – MENAUT, Antonio-Carlos Pereira e SÁEZ, Carolina Pereira, “Ley, 
Derecho y paz social: el caso de la tolerancia”, p. 87, disponível no sitio da internet http://hottopos.com/
notand41/79-90MenautSaez.pdf, acessos em 12 out 2015.

 Temos plena consciência deste problema e nem o nosso propósito se prende com a busca pelo perfeito. 
A solução agora apresentada apenas compreende a necessidade de dar um passo em frente no intento de 
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expressão continua a manter o seu espaço, como assim é exigido em qualquer 
Estado de direito democrático.

A nossa solução apenas vem reforçar a proteção da igualdade entre todos os 
cidadãos, bem como todos os valores intimamente correlacionados com este prin-
cípio, existindo, conduto, espaço para o aplicador do direito aferir em cada caso 
concreto se a discriminação se pode considerar como aceite pela ordem jurídica 
e, por isso mesmo, protegida pela liberdade de expressão, ou se a conduta huma-
na, seja ela qual for, deve ser entendida como ofensiva para os mais elementares 
valores da sociedade portuguesa, como é o caso da igualdade entre todos os cida-
dãos. Fundamental será sempre ter em consideração que todo e qualquer homem 
é “um universo único e irrepetível, com liberdade e potencialidade de auto-rea-
lização”807, o que obriga todo o seu par a respeitar a diferença. Saber lidar com a 
diferença é fundamental. Respeitar toda e qualquer diferença deverá ser um dever 
inerente a cada homem, de forma a possibilitar uma convivência pacífica e com 
pleno respeito pelos direitos fundamentais e pela dignidade da pessoa humana.

Deste modo, existe uma maior suscetibilidade de poder haver lugar à punição 
de comportamentos discriminatórios. Teremos de ter em conta que “as sanções 
penais só se justificam quando forem necessárias, isto é, indispensáveis, tanto na 
sua existência, como na sua medida, à conservação e à paz da sociedade civil”808. 
Ora, consideramos, na estrita medida, que a solução agora apresentada, apesar 
de poder desencadear uma maior operacionalidade da norma anti discriminação 
e, por sua vez, a aplicação de sanções penais, não são medidas injustificadas ou 
desnecessárias para a manutenção de um estado de paz. Pelo contrário, perante 
factos discriminatórios – e estes sim, colocam em causa a paz e o bem-estar social 
– a aplicação da sanção, sempre que se preencham todas as categorias analíticas 
do crime, acaba por ter um efeito da manutenção da paz e do bem-estar que se 
deve verificar em qualquer circunstância.

Cumpre-se, desde modo, o nosso primordial propósito aquando o início deste 
estudo: compreender o real alcance do artigo 240.º do Código Penal Português 
na tutela penal de casos de discriminação, na procura por uma solução de  reforço 

conferir uma melhor proteção a todos aqueles que são vítimas de discriminação e a todos aqueles que po-
dem ser vítimas de tal flagelo. Por outras palavras, pretendemos garantir uma melhor proteção a todo o ser 
humano contra a discriminação.

807 ASCENSÃO, José Oliveira, “A Dignidade da Pessoa e o Fundamento dos Direitos Humanos”, in loc. cit..
808 BRITO, José de Sousa e, “A Lei Penal na Constituição”, in loc. cit., p. 218.
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nesta árdua tarefa do combate às práticas discriminatórias que levam a que a 
igualdade existente entre todos os cidadãos seja colocada em causa.

14. Conclusões

1 – O tema do nosso trabalho versa sobre a temática da discriminação racial, 
religiosa ou sexual no direito penal português.

Tivemos como objetivo fundamental o averiguar da necessidade da existên-
cia de uma norma penal anti discriminatória, bem como se a mesma cumpre a sua 
tarefa no seio do ordenamento jurídico português.

2 – Este estudo inicia-se com a abordagem histórica, desde a fundação de 
Portugal até aos tempos atuais, com o propósito de averiguar que tipo de práticas 
discriminatórias existiram ao longo da história, bem como qual o tratamento jurí-
dico-penal que lhes era atribuído.

Nos primórdios tempos da formação de Portugal verifica-se a existência de 
práticas discriminatórias consideradas como inadmissíveis à luz dos valores da 
sociedade contemporânea, principalmente dirigidas contra os mouros e contra 
os judeus, ao ponto de, em determinado momento, esses dois povos terem sido 
expulsos do território nacional.

Todavia, as questões discriminatórias étnicas e raciais não eram dirigidas so-
mente contra estes dois povos. Também se verifica a ocorrência de discrimina-
ções de ordem religiosa e sexual, mantendo-se todas estas práticas discriminató-
rias praticamente inalteradas até ao final da vigência das Ordenações Filipinas.

3 – Só a partir do período constitucional se assiste a algumas mudanças ao ní-
vel da discriminação, sendo a abolição e a extinção da escravatura o marco mais 
importante neste virar de paradigma.

No entanto, continua a não existir qualquer norma penal anti discriminação. 
Pelo contrário, relativamente à religião, o código penal apenas prevê tipos de 
crime contra aqueles que se insurjam contra a religião do Reino. Em todas as res-
tantes religiões, bem como nos casos de discriminação racial e sexual, não havia 
qualquer proteção penal contra a discriminação.
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4 – Com a instauração da República e nos períodos subsequentes houve algu-
mas alterações sociais mas continuou sempre a haver práticas discriminatórias. 

Exemplo da subsistência da discriminação são as práticas discriminatórias 
ocorridas nas colónias ultramarinas, onde ao indígena era atribuído um tratamen-
to jurídico bastante distinto daquele atribuído ao colonizador. 

Apesar de se estar já perante alguns avanços na luta contra a discriminação, 
esta teimava em permanecer na sociedade portuguesa. 

Por outro lado, o direito penal continuava a não prever qualquer tipo de crime 
apto a punir delitos relacionados com a discriminação.

5 – De facto, além do subsistir de práticas discriminatórias, até ao come-
ço da vigência do Código Penal de 1982 não existiu no ordenamento jurídico 
português qualquer norma penal anti discriminação. Somente normas penais de 
caracter geral protetoras, nomeadamente, da integridade física, da honra e da li-
berdade individual, poderiam fazer face a alguns casos de discriminação. Desta 
forma, casos de discriminação poderiam, em abstrato, ser subsumidos nos tipos 
incriminadores gerais, o que dificilmente ocorria, já que a discriminação era uma 
constante e aceite comunitariamente.

6 – Efetivamente, só com a Constituição da República de 1976 se assiste a 
mudanças no seio do ordenamento jurídico ao ponto de existir proteção penal 
contra a discriminação. 

Princípios e valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a 
igualdade entre todos os homens e a não discriminação, a liberdade de religião e 
de culto, entre outros, são a base daquela que viria a ser a primeira norma incri-
minadora de condutas discriminatórias.

7 – Com o Código Penal de 1982 tem início a tutela penal de casos de discri-
minação. 

Esta norma penal – artigo 189.º – estava destinada a tutelar casos de discrimi-
nação racial. A raça, a cor e a origem étnica são circunstâncias que podem levar 
a que exista a criminalização de comportamentos discriminatórios, facto que até 
então nunca tinha ocorrido. Todavia, sobre a discriminação religiosa ou sexual 
não há qualquer referência.

Este normativo penal comportava, no que toca à discriminação, dois tipos de 
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crime distintos. Um destinado a incriminar comportamentos relacionados com 
organizações ligadas à discriminação e práticas discriminatórias organizadas. O 
outro tipo de ilícito dedicava-se a prever como delito difamações e injúrias dis-
criminatórias e a provocação de atos discriminatórios por motivos relacionados 
com a discriminação racial.

8 – Com a revisão do Código Penal levada a cabo em 1995, a norma pe-
nal anti discriminação sofreu alterações. Além do baixar das molduras penais 
mínimas estabelecidas para cada um dos tipos de crime, assiste-se à introdução 
da exigência do elemento subjetivo específico para o preenchimento do tipo de 
crime do n.º 2, do artigo 240.º, bem como se reduz o conteúdo da ação típica da 
sua al. b). Por outro lado, continua a não existir qualquer referência às questões 
religiosas e sexuais.

Outra importante novidade foi a introdução de uma pena acessória de priva-
ção de direitos políticos, a qual pode ser aplicada, conjuntamente, com a pena de 
prisão, nos termos do disposto no artigo 246.º.

Todavia, o artigo 240.º não foi tão longe quanto o previsto no Anteprojeto do 
Código Penal de 1987, da autoria de Mário Raposo.

9 – Com a revisão de 1998, o artigo 240.º passa a prever a circunstância da 
religião como um dos fundamentos para a incriminação de condutas discrimina-
tórias. A nacionalidade também é introduzida na norma penal.

Outra novidade foi a introdução da expressa referência à criminalização da 
negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade.

10 – A revisão de 2007 trás como principal inovação o alargar das circuns-
tâncias que podem estar na origem de discriminações passíveis de tutela penal, 
já que o sexo e a orientação sexual passam a figurar nos tipos de crime do artigo 
240.º.

Além desta alteração, o acrescentar da al. c), no seu n.º 2, passando a constar a 
tipificação, em idênticos termos exigidos para as als. a) e b), da ameaça discrimi-
natória dirigida a pessoa ou grupo de pessoas pelos motivos previstos neste tipo 
de crime e veiculada numa das formas contempladas no mesmo preceito, incluin-
do aquelas que são levadas a cabo através de sistemas informáticos, que agora se 
adicionam aquelas formas já anteriormente previstas – reunião pública, escrito 
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destinado a divulgação e qualquer meio de comunicação social – são outras das 
alterações introduzidas.

Por último, também a norma relativa à aplicação de penas acessórias sofre 
uma pequena alteração.

11 – A atual redação, alcançada em 2013, por intermédio da Lei n.º 19/2013, 
de 21 de Fevereiro, acrescenta ao catálogo de circunstâncias discriminatórias a 
identidade de género.

Só muito recentemente (desde 1982) se passou a criminalizar comportamen-
tos relacionados com a discriminação, mas perante o estádio atual deste preceito 
podemos afirmar que, apesar da sua demora, muitos e importantes avanços se tem 
verificado, como é o caso da abrangência deste preceito penal aos casos de discri-
minação religiosa e sexual, existindo, todavia, alguns aspetos mais controversos 
que possam merecer algumas alterações.

12 – A nível internacional, o século XX foi aquele que mais progressos trouxe 
na proteção contra a discriminação. O final da Segunda Grande Guerra foi, sem 
dúvida, o ponto de viragem e o momento a partir do qual se passou a encarar de 
forma frontal a necessidade de proteger os direitos humanos, com total respeito 
pela dignidade da pessoa humana e por todos os princípios que lhe sejam ineren-
tes.

13 – De facto, foi um dos tratados internacionais – a Convenção Interna-
cional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial – que 
maior influência exerceu sobre a norma penal anti discriminatória portuguesa. 
Esta Convenção, uma vez ratificada, passa a ser parte integrante do direito por-
tuguês, obrigando o legislador penal a tipificar como ilícitos penais factualidades 
constantes neste tratado internacional.

14 – Todavia, este não foi o único instrumento internacional a influenciar 
a proteção constitucional e penal na luta contra a não discriminação. Também 
a DUDH, a CEDH, o PIDCP, a CDFUE, entre outros monumentos legislati-
vos internacionais, tiveram a sua influência, no momento da criminalização de 
 comportamentos discriminatórios ou no momento dos processos de revisão do 
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artigo 240.º, visto que nestes diplomas também se encontram incluídas cláusulas 
gerais anti discriminação.

15 – Porque no ordenamento jurídico internacional existe a preocupação de 
proteger os direitos humanos, foi criado o Tribunal Penal Internacional, em 2002, 
com o propósito de punir aqueles atos mais bárbaros que coloquem em causa os 
direitos humanos. 

Relativamente à discriminação, no Estatuto de Roma do Tribunal Penal In-
ternacional não existe nenhum tipo de ilícito de igual tutela ao do artigo 240.º, 
já que esta jurisdição penal apenas se ocupa de delitos mais graves. Só a moda-
lidade típica do crime de perseguição, constante no elenco dos crimes contra a 
humanidade, do referido Estatuto, contem algumas semelhanças com a norma 
penal anti discriminação portuguesa. Todavia, o crime contra a humanidade de 
perseguição e o crime de discriminação do artigo 240.º tem um objeto de proteção 
diverso. Estão em causa condutas distintas e levadas a cabo em escalas totalmente 
diferentes, o que não invalida a existência de algumas semelhanças, mesmo que 
sejam escassas.

16 – Também nos ordenamentos jurídicos dos países europeus, bem como nos 
países de língua portuguesa, existem normas penais anti discriminação ou quando 
não existem, estão contempladas em anteprojetos de códigos penais. Entre as di-
versas normas penais anti discriminação, dos vários ordenamentos jurídicos estu-
dados, verifica-se que existem alguns pontos de diferença relativamente à norma 
penal portuguesa. Entre eles, destacamos a não exigência do dolo específico, na 
sua totalidade, ou somente em parte (v.g. Brasil, Timor-Leste), a não exigência da 
publicidade do ato discriminatório (v.g. França, Brasil) e o facto de se enquadrar 
no tipo de ilícito atos discriminatórios que no direito português são entendidos 
como matéria contraordenacional (v.g. França, Brasil, Cabo Verde). Todavia, são 
inúmeras as semelhanças entre as normas penais dos vários ordenamentos jurídi-
cos, principalmente entre aqueles onde a língua materna é o português. Também 
nos países europeus existem bastantes semelhanças entre os tipos de crime anti 
discriminação, como são, por exemplo, a incriminação da negação de crimes re-
lacionados com a negação de crimes bárbaros ocorridos no passado recente (v.g. 
Alemanha) ou a inclusão de penas acessórias (v.g. Itália).
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17 – Todavia, a incriminação de factos discriminatórios levanta problemas ao 
nível do confronto de direitos fundamentais. O direito fundamental da liberdade 
de expressão é a base na qual todo e qualquer sujeito pode expressar as suas ideias 
ou opiniões, de forma livre, sem interferências, por parte do Estado ou de outra 
entidade ou sujeito, ao ponto de não ser admissível a censura.

Perante esta realidade, surge a necessidade de estipular limites à liberdade de 
expressão, já que o seu exercício pode colidir com outros direitos de (pelo menos) 
igual dignidade constitucional e imprescindíveis para uma vida digna de todo e 
qualquer individuo.

18 – O enquadramento de expressões e factos discriminatórios no campo da 
liberdade de expressão exige que sejam traçados os limites deste direito fun-
damental. Pretende-se assim harmonizar, balancear ou ponderar os confrontos 
com outros valores ou direitos constitucionalmente consagrados, sendo certo que 
o ultrapassar desses limites pode trazer consequências, nomeadamente a nível 
penal. No caso de discriminações, pode dar lugar à tipificação do crime de dis-
criminação.

19 – Muitas das vezes, um ato discriminatório ou um discurso odioso acaba 
por se enquadrar em manifestações de opiniões, ideias, dogmas ou posições que 
incitam ou despertam intenções de discriminação racial, religiosa ou sexual. 

Considerando que nos encontramos no campo das ideias e dos dogmas, exis-
tem diferentes formas de encarar a mesma realidade. Deste modo, não existe uma 
unidade de soluções a adotar.

20 – De facto, existem duas grandes correntes para o confronto entre a liber-
dade de expressão e a discriminação ou o discurso do ódio. São eles o sistema 
americano e o sistema europeu. Esta não uniformidade da doutrina leva a que, por 
um lado, no sistema europeu, se vede, de forma expressa, discursos que incitem 
ao ódio ou à discriminação, já que tais discursos colocam em causa a dignidade 
da pessoa humana. Este sistema é aquele que maior influência exerceu no legis-
lador português.

21 – O próprio TEDH vem proferindo inúmeras decisões onde existe o con-
fronto entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais. Entende este 
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Tribunal que apesar da necessidade em proteger a liberdade de expressão, em de-
terminados casos o discurso do ódio pode ir além da liberdade de expressão, não 
se encontrando, deste modo, protegido por tal direito fundamental. Certo é que 
sempre que esse discurso colida frontalmente com a dignidade da pessoa humana 
e não respeite determinadas camadas da população, o mesmo será inviabilizado 
por não se compreender dentro dos limites da liberdade de expressão. Todavia, 
tal análise deve ser feita casuisticamente, importando para este Tribunal saber se 
a conduta concreta tem uma carga valorativa de incitamento à discriminação ou 
se se encontra abrangida pelo chamado discurso do ódio, uma vez que estes casos 
não se encontram protegidos pela liberdade de expressão.

22 – Perante a existência de dualidades nesta matéria, de forma a alcançar 
a melhor solução, o princípio da proporcionalidade ocupa um lugar de desta-
que. Perante todas as circunstâncias que originam a colisão de direitos dever-se-á 
atender a três critérios constantes no princípio da proporcionalidade: a conformi-
dade ou adequação dos meios (idoneidade); a necessidade dos meios empregados 
(exigibilidade ou indispensabilidade); e a proporcionalidade stricto sensu (razoa-
bilidade). Perante as condutas que são de enquadramento legal no artigo 240.º e 
perante o seu confronto com o direito fundamental à liberdade de expressão, as 
limitações que esta norma penal introduz neste direito constitucionalmente reco-
nhecido, usando o princípio da proporcionalidade, são admitidas.

23 – Todavia, porque o princípio da proporcionalidade pode levar a resul-
tados diversos, senão mesmo completamente opostos, uma vez que da análise 
hermenêutica de todos os elementos envolvidos na problemática podem resultar 
diversas soluções, deveremos atender a outros métodos para a resolução deste 
conflito. Assim, o meio adequado para solucionar os conflitos de direitos, neste 
caso em concreto, deverá passar por outras vias além do princípio da proporcio-
nalidade, o que nos leva, perante toda esta envolvência a considerar como neces-
sário refletir sobre uma interpretação alternativa razoável.

Deste modo, é necessário ver se pelo debate de ideias não é possível chegar 
a uma solução, a qual passa pelo evitar da intervenção do direito penal. Todavia, 
quem discrimina revela comportamentos intolerantes para com aqueles que estão 
a ser discriminados e, por isso mesmo, não tem qualquer interesse em ouvir a sua 
opinião. Abrir esta porta é dar espaço para que o ódio e a violência tenham um 
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campo de legitimidade na sociedade. Permitir que se possa fazer uso da liber-
dade de expressão para discriminar e para alimentar um discurso do ódio pode 
revelar-se, a médio ou longo prazo, letal para a coexistência pacífica entre todos 
os homens. Deste modo, o direito penal e a norma penal anti discriminação têm 
legitimidade para interferir nos casos de discriminação com enquadramento legal 
no artigo 240.º.

24 – São fundamentos desta ordem que dão suporte à criminalização de prá-
ticas discriminatórias como é o caso da negação do Holocausto. A negação de 
factos históricos como o Holocausto é entendida, em diversos Estados, como 
um ato propício a desencadear o regresso dessas práticas bem como da política 
discriminatória que lhe está associada. 

Portanto, perante estas práticas e com base na necessidade de proteger o mun-
do de um novo Holocausto, muitos países acabam por criminalizar atos nega-
cionistas como é o caso da negação do Holocausto, até porque este discurso, 
num primeiro momento, encontra-se em confronto direto com os imperativos 
valorativos da proteção da dignidade da pessoa humana. Existe um entendimento 
generalizado de que a negação do genocídio do povo judeu é um comportamento 
apto a desencadear o incitamento ao ódio, bem como concretiza uma verdadeira 
difamação de determinados grupos étnicos.

25 – No estudo do artigo 240.º comprovou-se que está em causa um bem 
jurídico complexo em ambos os tipos de ilícito. É um bem jurídico composto 
por uma componente coletiva – a igualdade de todos os cidadãos do mundo – e 
por uma componente individual ou particular – a integridade física e psíquica, a 
honra e a liberdade individual.

No referente à efetividade da tutela do bem jurídico protegido, no n.º 1 está 
em causa um crime de perigo abstrato, enquanto que no n.º 2 estamos diante um 
crime de lesão ou dano.

Qualquer sujeito pode praticar o crime incluindo pessoas coletivas, não se 
exigindo qualquer específica qualidade do agente, tanto no n.º 1, como no n.º 2.

Quanto ao crime de organização, encontram-se tipificadas três modalidades 
distintas da ação: 1 – fundação, constituição ou participação em organização;  
2 – desenvolvimento ou participação em atividades de propaganda organizada; 
e 3 – prestação de assistência a organizações, incluindo o seu financiamento.  
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O juízo de desvalor não é idêntico em todas as modalidades típicas apresentadas. 
Em comum nestas modalidades temos o facto de qualquer uma das condutas as-
sumida pelo agente se destinar a incitar ou encorajar ao ódio ou à violência contra 
pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, 
religião, sexo, orientação sexual ou igualdade de género. Sobre o modo de execu-
ção da conduta delituosa não se exige qualquer especificidade, motivo pelo qual 
a sua execução é livre. Quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da 
ação estamos perante um crime de mera atividade ou formal, não se exigindo o 
destaque de qualquer evento ou ocorrência da conduta do agente

Relativamente ao n.º 2, no que se refere à conduta do agente, tal como no 
n.º 1, também aqui existem três distintas modalidades de ação que são: 1 – a 
provocação de atos de violência; 2 – a difamação ou injúria de pessoa ou grupo 
de pessoas; e 3 – a ameaça de pessoa ou grupo de pessoas. Em comum nestas 
modalidades está o propósito de dirigir a conduta a pessoa ou grupo de pessoas 
por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação 
sexual ou identidade de género. Qualquer um destes factos, para que a ação possa 
recair no tipo de ilícito em causa, terá de ser praticada por uma das seguintes vias: 
em reunião pública, por escrito destinado a divulgação, através da comunicação 
social ou através de sistema informático. Relativamente ao modo de execução da 
conduta delituosa estamos perante um crime de realização vinculada

Quanto à forma de consumação do ataque ao objeto da ação também existem 
diferenças entre os dois tipos de ilícito, uma vez que no n.º 2 o crime em causa é 
um crime material ou de resultado, existindo a necessidade de se verificar todas 
as singularidades próprias da teoria da imputação objetiva do resultado verificado 
à ação praticada.

Também no n.º 2 há a referência a negação de crimes de guerra ou contra a 
paz e a humanidade. Consideramos estas negações como intoleráveis abusos da 
liberdade de expressão que extravasam por completo os limites constantes no 
preceituado princípio constitucional da liberdade de expressão, motivo pelo qual 
é de aceitar como benéfica esta alusão à negação de crimes de guerra ou contra a 
paz e a humanidade no tipo de crime do n.º 2, do artigo 240.º.

Cumpre ainda assinalar, tanto no n.º 1, como no n.º 2, que a proteção confe-
rida pela norma não está dependente do número de indivíduos que são alvo de 
discriminação.

No que se relaciona com o tipo subjetivo de ilícito, enquanto no delito de 
organização qualquer modalidade do dolo é apta para o preenchimento do tipo 
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subjetivo de ilícito, no n.º 2 apenas tem cabimento o dolo direto, com exclusão 
da possibilidade de se configurar a ocorrência do dolo necessário ou do dolo 
eventual

O tipo subjetivo do n.º 2, além do dolo direto exige ainda o preenchimento 
do dolo específico. O dolo do agente terá de revestir a especificidade de incitar 
à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar. Estamos assim 
perante um delito de intenção em virtude da exigência deste elemento subjetivo 
especial, independentemente da atuação.

A exigência do dolo específico origina um tombo em grande parta das even-
tuais criminalizações que poderiam ocorrer caso a necessidade do seu preenchi-
mento não existisse. Tal opção legislativa leva a que graves ofensas, como é o 
caso da injúria e da difamação, sejam somente tuteladas pelos tipos de ilícitos 
previstos para proteger a honra. Fica mais difícil proceder à criminalização de 
atos discriminatórios.

Esta alteração introduz inovações ao nível do enquadramento fáctico, mas 
não só. Também introduz alterações no âmbito da proteção penal. A necessidade 
do preenchimento do dolo específico vem deslocar o âmbito de proteção penal do 
indivíduo para o Estado. Assim, uma das consequências desta opção legislativa 
está na impunidade que se verifica, uma vez que o impulso processual, nestes ca-
sos, está a cargo das vítimas da discriminação – a vítima da discriminação têm de 
apresentar queixa, constituir-se enquanto assistente e deduzir a devida acusação 
particular.

26 – O artigo 240.º, no que toca à comparticipação, tem algumas singularida-
des. Estamos perante uma norma penal onde existem, em determinados aspetos, 
alguns desvios ao regime geral da comparticipação. Não é possível fundar ou 
constituir uma organização, nem tão pouco desenvolver atividades de propagan-
da organizada se não existir uma concentração de esforços entre vários indiví-
duos. Assim, esta pluralidade de agentes que tem efetivamente de existir para o 
preenchimento do tipo objetivo do n.º 1, do artigo 240.º, leva a que este seja um 
crime de participação necessária. Dentro desta pluralidade de agentes verificar-
se-á ainda uma unilateralidade ou convergência entre todos os agentes, já que os 
mesmos têm um fim comum a atingir. 

A singularidade em causa prende-se com o facto de, no n.º 1, todas as formas 
de participação serem punidas a título de autoria.
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Quanto ao n.º 2, nada de relevante existe a considerar. Para este tipo de ilícito 
valem as regras gerais da comparticipação.

27 – As penas estipuladas para os delitos de discriminação sofreram somente 
uma alteração com a reforma do Código Penal de 1995, mantendo-se inalteradas 
até ao momento, contemplando o n.º 1 uma pena de prisão de 1 a 8 anos, enquanto 
o n.º 2 estipula uma pena de prisão de 6 meses a 5 anos.

Nos casos onde não ocorra a consumação do crime, por força do estipulado 
nos artigos 23.º, 41.º n.º 1 e 73.º, continua a existir lugar à responsabilidade crimi-
nal na sua forma tentada, uma vez que a tentativa, tanto nos casos previstos no n.º 
1, como nos previstos no n.º 2, é punível. Assim, em caso de tentativa, aplica-se 
no n.º 1 uma pena de prisão de 1 mês no seu limite mínimo a 5 anos e 4 meses no 
seu limite máximo, ao passo que no n.º 2 a pena de prisão corresponde a 1 mês no 
seu limite mínimo e 3 anos e 4 meses no seu limite máximo.

Atendendo à moldura penal, principalmente a prevista no n.º 1, verifica-se 
que os delitos de discriminação são considerados como graves, motivo pelo qual 
a lei não prevê pena de multa como alternativa.

Além das penas de prisão previstas para os tipos de ilícito do n.º 1 e do n.º 2, 
do artigo 240.º, poder-se-á assistir à aplicação de uma pena acessória nos precisos 
termos do disposto no artigo 246.º – respeitando ainda nesta matéria o disposto 
nos artigos 65.º a 68.º –, acrescendo esta condenação à pena de prisão concreta-
mente apurada, caso se verifiquem os pressupostos dos quais depende esta pena 
acessória para ser aplicada. A sua aplicação carece do pressuposto formal da con-
denação principal, independentemente da pena de prisão concretamente apurada.

Materialmente, a aplicação desta pena carece do apuramento da concreta 
gravidade do facto praticado pelo delinquente, bem como da sua influência na 
idoneidade cívica, devendo aplicar-se esta pena acessória, que poderá estender-se 
por um período de 2 a 10 anos, apenas nos casos onde se verifique a existência 
destes dois pressupostos materiais.

28 – No que toca a casos de discriminação que venham a originar ilícitos 
típicos pode haver lugar a concurso, que pode consistir numa de duas soluções: 
poderemos estar perante um concurso de crimes efetivo ou perante um concurso 
de crimes aparente. Não deverá operar o concurso efetivo, exceto nos casos onde 
os atos discriminatórios extravasem o alcance conferido pelo tipo incriminador 
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anti discriminação. Será sempre esta a orientação que se deve seguir, com vista, 
fundamentalmente, a evitar casos de dupla incriminação. Porque a nossa orien-
tação vai no sentido da proteção típica conferida pelo artigo 240.º abranger a 
proteção de um bem jurídico complexo, somos levados a crer que a ocorrência 
de um concurso efetivo de crimes apenas terá lugar em casos muito específicos.

É assim entendido que o artigo 240.º, no seu n.º 2, é especial em relação aos 
crimes de difamação, injúria e ameaça. Nos casos previstos nos delitos discri-
minatórios o elemento adicional traduz-se na vontade de discriminar. O agente 
não pretende somente agredir – ou tentar agredir – a honra, a integridade física 
ou psíquica ou a liberdade individual de outra pessoa. O agente pretende ainda 
discriminar, motivo pelo qual estamos perante relações de especialidade.

Assim, quando o crime de discriminação assinalado não se consiga consumar 
por falta de um dos seus elementos que não faz parte dos restantes tipos de ilícito 
– como pode ser o caso do preenchimento do elemento subjetivo especial, de di-
fícil prova –, é possível que a ação discriminatória possa ser punida por outro ou 
outros tipos legais de crime. Nestes casos, não opera a relação de especialidade, 
ficando, desde logo, o artigo 240.º excluído da relação entre normas.

Além dos casos de especialidade referidos, a convergência de normas pode 
ainda resultar de uma relação de consumpção. Assim, da relação entre si de tipos 
incriminadores poderá verificar-se um caso de consumpção entre o crime de dis-
criminação e o crime de instigação pública a um crime, previsto e punido pelo 
artigo 297.º. Nestes casos, o crime de discriminação poderá consumir o crime de 
instigação pública a um crime, uma vez que a norma penal anti discriminação é 
suficientemente própria a tutelar os interesses presentes e protegidos pelo referido 
artigo 297.º.

Também se pode dar o caso de concurso entre os dois tipos de crime do artigo 
240.º. Entendemos que no caso de concurso aparente de normas entre o n.º 1 e o n.º 2, 
do artigo 240.º, o delito de organização será aquele que prevalecerá, tendo em conta 
os dois tipos objetivos de ilícito, bem como as molduras penais dos dois crimes.

Todavia um concurso de crimes também é possível de considerar. É possível 
preencher os dois tipos de ilícito, sendo o agente punido, em concurso real, por 
dois crimes de discriminação, um nos termos do n.º 1 e o outro nos termos do n.º 2.

29 – Mesmo sendo discutível a admissibilidade de um regime contraordena-
cional para questões ligadas à discriminação, como aquele que existe no nosso 
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ordenamento jurídico, em virtude da problemática em causa se encontrar intima-
mente ligada com a dignidade da pessoa humana, esse regime existe. A neces-
sidade de não dar ainda mais expansão ao direito penal, o facto de uma elevada 
coima poder ser a medida suficiente e adequada para garantir a defesa dos direitos 
dos ofendidos e evitar a reincidência, bem como a dificuldade na determinação 
do bem jurídico em caso de criminalização dos comportamentos enquadráveis no 
regime da mera ordenação social para casos de discriminação, são motivos mais 
que suficientes para dar cabimento à existência deste regime.

Somos da opinião que a dualidade sancionatória para combater a discrimina-
ção é de todo mais eficaz do que a opção de apenas se chamar o direito penal a 
desempenhar tal tarefa. Somos levados a crer que os dois regimes sancionatórios 
são uma melhor solução no combate à discriminação face à opção de repelir toda 
a matéria para o âmbito penal, desde que o regime contraordenacional se afigure 
como eficaz na sua aplicação prática, o que não tem acontecido até ao momento.

Por outro lado, o regime contraordenacional não contempla discriminações 
relacionadas com questões religiosas e sexuais. Tais matérias só encontram aco-
lhimento no Código do Trabalho, motivo pelo qual somos levados a crer que de-
veria operar uma uniformização do regime contraordenacional relacionado com 
causas discriminatórias. A uniformidade do regime de matérias de contraordena-
ções num único texto legislativo poderia ser uma melhor solução, comparativa-
mente com a atual. Um diploma ou um conjunto de diplomas legais específicos, 
nos quais se encontraria estabelecido um regime de contraordenações por moti-
vos de discriminação seria, sem dúvida, uma solução que poderia contribuir para 
uma melhor aplicação deste regime nos casos de discriminação, com benefícios 
claros para todas as entidades e intervenientes envolvidos nos processos

Outro dos problemas – e este talvez o mais grave de todos os problemas que 
se pode apontar ao regime em análise – prende-se com a ineficácia na aplicação 
das devidas sanções. Este é sem dúvida o ponto mais frágil deste regime contraor-
denacional, o que nos leva a considerar que o mesmo deverá ser revisto a todo o 
tempo, com vista a corrigir todas as suas debilidades. 

30 – É possível a constituição de assistente, em processo-crime pela prática do 
crime de discriminação, do indivíduo que seja vítima da discriminação. O  próprio 
CPP prevê no seu artigo 68.º n.º 1 al. e) que qualquer pessoa se possa constituir 
como assistente em processo penal nos casos de crime de discriminação. 
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Também as associações de comunidades de imigrantes, antirracistas ou de-
fensoras dos direitos humanos podem constituir-se assistentes, com exceção dos 
casos onde exista expressa oposição do ofendido, independentemente de este ser 
assistente nesse mesmo processo ou de não fazer uso dessa faculdade. Neste pon-
to, apenas discordamos que tal faculdade só seja atribuída a entidades relaciona-
das com questões raciais. Outras entidades que se ocupam de questões religiosas 
e sexuais também deveria poder dispor desta possibilidade. 

Outra das particularidades dos processos-crime de discriminação consiste na 
possibilidade do MP, arguido ou assistente, ao abrigo do disposto no artigo 13.º 
n.º 1 do CPP, requererem a intervenção do tribunal de júri para o julgamento. Em 
todo o caso e não existindo o requerer da intervenção do tribunal de júri, o tribu-
nal competente será o coletivo nos termos do artigo. 14.º, n.º 1, do CPP.

31 – Em matéria penal não só o artigo 240.º se ocupa da tutela penal da dis-
criminação. Outras disposições penais assumem esta tarefa. Nos casos de homicí-
dio, conforme dispõe a al. f) do artigo 132.º, quando um crime de homicídio seja 
cometido por aquele que se viu determinado por ódio racial, religioso, político 
ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual 
ou pela identidade de género da vítima, pode ser motivo para a qualificação do 
crime, desde que se verifique a especial censurabilidade ou perversidade advinda 
da intolerância e desrespeito pela diferença. 

O mesmo acontece nas ofensas à integridade física. Os pressupostos acima 
mencionados são próprios para qualificar as ofensas à integridade física, sejam 
elas simples ou graves, desde que revelem a especial censurabilidade ou perver-
sidade, conforme o disposto no artigo 145.º.

Pela Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, os programas televisivos e os serviços 
audiovisuais a pedido que se caracterizem por incitar ao ódio racial, religioso 
ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação se-
xual constam como limites à liberdade de programação nos termos do n.º 2, do 
artigo 27.º. Deste modo, e nos termos do n.º 1, do artigo 71.º, da mesma Lei, os 
actos ou comportamentos lesivos de interesses jurídico-penalmente protegidos 
perpetrados através de serviços de programas televisivos ou de serviços audiovi-
suais a pedido são punidos nos termos gerais, com as adaptações constantes dos 
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 números seguintes, sendo que nos casos de declarações correctamente reprodu-
zidas ou de intervenções de opinião prestadas por pessoas devidamente identifi-
cadas, só estas podem ser responsabilizadas, salvo quando o seu teor constitua 
incitamento ao ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica 
ou nacional, pelo sexo ou pela orientação sexual, ou à pratica de um crime, e 
a sua transmissão não possa ser justificada por critérios jornalísticos, tal como 
consta no n.º 4, do mesmo artigo.

32 – São parcas as decisões jurisprudenciais relativas a crimes praticados com 
base no preenchimento dos tipos de ilícitos previstos no artigo 240.º, o que não sig-
nifica, desde logo, que não existam práticas discriminatórias suscetíveis de enqua-
dramento penal. Pelo contrário, práticas discriminatórias suficientemente graves 
ao ponto de se subsumirem nos tipos de ilícito do n.º 1 e do n.º 2, do artigo 240.º, 
sempre existiram, só que as mesmas raramente chegam à alçada do Tribunal. Na 
generalidade dos casos estão em causa discriminações de ordem racial, as quais 
raramente são alvo de censura por dificuldade de prova ou porque as entidades 
com competência para instruir o processo não têm conhecimento das ocorrências 
discriminatórias. Assim, nos casos onde existe matéria suficiente para o caso ser 
levado a julgamento, poucos são os que terminam com uma condenação.

Apesar de poucos casos ligados à discriminação, encontramos uma condena-
ção de vários arguidos pela prática do crime de discriminação previsto no n.º 1, 
os quais discriminavam cidadãos por diversos motivos, principalmente raciais. 
Essa discriminação era levada a cabo com a intenção de incitar à discriminação. 
O meio usado para levar a cabo as suas práticas era variado, no qual destacamos 
a divulgação de autocolantes com frases e escritos racistas e uso de fóruns para 
divulgar conteúdos discriminatórios. Dispunham de um armazém onde se reali-
zavam os encontros, a recolha de fundos e a venda de material de propaganda. 
Estamos assim, perante um grupo organizado que existe e tem como finalidade 
desenvolver práticas discriminatórias, principalmente ao nível racial. 

O facto do tribunal de julgamento entender que a igualdade entre todos os 
cidadãos é único bem jurídico protegido, leva a que outros atos discriminatórios 
não sejam punidos, já que os mesmos não colocam em causa a igualdade de todos 
os cidadãos.
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Outra das decisões em causa reporta-se a um processo que correu termos no 
Tribunal Judicial de Paredes, no qual se julga um arguido que na qualidade de 
Presidente de Junta de Freguesia, numa reunião de Assembleia Municipal da qual 
é membro por inerência, no uso da palavra decide relatar um episódio no qual 
estava envolvido, posteriormente seguindo o mesmo tom junto de um órgão da 
comunicação social, proferindo expressões e juízos de valor discriminatório inju-
rioso contra indivíduos de raça cigana. Foi o arguido condenado pela prática de 
dois crimes de discriminação racial, na al. b), do n.º 2, do artigo 240.º.

De referir, tanto num caso, como no outro, o facto de se aplicar penas de 
prisão muito baixas e no primeiro caso a falta de prova levou a que muitas dis-
criminações não fossem punidas. O não considerar como discriminações outras 
tantas, também não levou à punição dos agentes no primeiro processo relatado. 
Em todo o caso, as penas aplicadas aos membros da organização conduziram a 
que as práticas discriminatórias levadas a cabo por este e outros grupos diminuís-
sem. Também houve dificuldades, no segundo caso, no momento de determinar a 
existência do dolo específico.

Uma outra decisão, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, está relacio-
nada com o cumprimento de um mandato de detenção europeu expedido por um 
Tribunal germânico, no qual ao abrigo da norma do Código Penal Alemão (StGB) 
§ 130 estava em causa uma incriminação referente à negação do Holocausto, le-
vada a cabo por um indivíduo de nacionalidade alemã, a qual segundo a Lei Penal 
portuguesa se encontra tipificada no artigo 240.º, n.º 2, al. b), como sendo uma 
negação de um crime contra a Humanidade.

O STJ refere que o agente não se limita a negar factos históricos, que no caso 
em concreto são a negação de um crime contra a Humanidade. O agente vai mais 
além, ao ponto de emitir um “juízo valorativo negativo e ofensivo da dignidade das 
vítimas considerando o mesmo como a maior mentira da história da humanidade”

Esta decisão assume primordial importância no apaziguamento e consolida-
ção de uma posição quanto à questão da constitucionalidade da tipificação na al. 
b), do n.º 2, do artigo 240.º, da negação de crimes de guerra ou contra a paz e 
a humanidade. Refere este Tribunal que não existem motivos para colocar em 
causa a constitucionalidade desta parte do normativo referido, bem como pela 
evidência dada ao facto de que as condutas que neguem a existência de crimes de 
guerra ou contra a paz e a humanidade não se possam considerar como protegidas 
pela liberdade de expressão.
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Por outro lado também se encontram três decisões onde estão em causa a 
prática de crimes de homicídios qualificados por motivos raciais. Em dois dos 
acórdãos a qualificação não se deu pela existência de questões relacionadas com 
a discriminação racial apesar de ser patente que foram questões de ordem racial 
que motivaram os crimes. Todavia, no outro caso estão em causa ofensas a inte-
gridade física e um crime de homicídio qualificado por motivações raciais. Estes 
crimes foram cometidos por diversos agentes, os quais pertenciam a um gru-
po neonazi que pautava o seu comportamento pela discriminação motivada por 
questões raciais, nomeadamente discriminando indivíduos de cor negra.

33 – Perante toda a envolvência fáctica do artigo 240.º, verifica-se que existe 
espaço para melhorar e alterar a norma penal anti discriminação de forma a tor-
na-la mais eficaz na criminalização da discriminação. Para tal, é necessário olhar 
para o artigo 240.º de uma forma crítica e perante os problemas de maior relevo, 
tentar encontrar uma solução que seja apta a dotar esta norma de uma maior efe-
tividade.

34 – No que toca à divisão de matérias com as leis de natureza contraorde-
nacional, poderia ser equacionado colocar alguns destes temas no âmbito penal. 
Todavia, esta alteração seria demasiado brusca e poderia desvirtuar por completo 
o sentido e âmbito de aplicação do artigo 240.º. Não consideramos de bom tom 
introduzir uma alteração tão profunda. Em nosso entender, será sempre preferível 
manter um regime contraordenacional paralelamente à norma penal anti discri-
minação, devendo este regime sofrer algumas alterações de modo a que o mesmo 
seja aplicado eficazmente.

A publicidade do ato discriminatório para que haja lugar a incriminação é 
outro dos condicionantes que merece atenção. Consideramos que a exigência da 
publicidade coloca em causa a incriminação de algumas práticas discriminatórias 
que deveriam ser consideradas como ilícitos penais. Deste modo, este campo 
pode ser alvo de uma alteração.

Também o acrescentar de novas circunstâncias que podem motivar uma dis-
criminação é uma alteração a ter em conta. Neste ponto apresentamos motivos 
que podem ser adicionados como o ódio político, a doença, a incapacidade, a 
deficiência, a pertença a grupo profissional, a condição social, a idade ou a faixa 
etária.
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A exigência do dolo específico é outro dos problemas a ter em atenção. O 
dolo específico tem a sua importância, todavia, o desvio que introduz em muitos 
casos, em que deveria operar uma criminalização, leva-nos a considerar como 
benéfico introduzir um novo tipo de ilícito onde não haja a necessidade do preen-
chimento deste requisito do tipo subjetivo de ilícito.

Também a epígrafe do artigo pode ser alterada, sendo apenas designada por 
«Discriminação».

Perante os motivos que podem levar a uma alteração legislativa, do artigo 
240.º, consideramos que a não exigência da publicidade dos atos discriminatórios 
e a não exigibilidade da específica intenção de incitar ou encorajar à discrimi-
nação deverão ser os pontos nos quais poderão haver algumas mudanças, não 
deixando de lado, todavia, que outras inovações possam ser introduzidas.

35 – Perante a necessidade de alterar o artigo 240.º e porque tal tarefa cabe ao 
legislador ordinário, o qual tem uma margem de discricionariedade para definir 
os moldes dos tipos de crime, apresentamos a seguinte redação, a qual consiste no 
nosso contributo para o encontro de novas soluções para os problemas existentes, 
sendo que o artigo com esta redação se encontra, todavia, em conformidade com 
o Direito:

Artigo 240.º - Discriminação racial, religiosa ou sexual
1 - Quem:
a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de pro-
paganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência 
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de 
género, ou que a encorajem; ou
b) Participar na organização ou nas atividades referidas na alínea ante-
rior ou lhes prestar assistência, incluindo o seu financiamento;
é punido com pena de prisão de um a oito anos.
2 - Quem, por qualquer forma e de modo público ou em circunstâncias 
que facilitem a sua divulgação:
a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por 
causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orien-
tação sexual ou identidade de género; ou
b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua 
raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual 
ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes 
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de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou
c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, ori-
gem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade 
de género;
é punido com pena de prisão até três anos.
3 - Quando os factos previstos no número anterior forem realizados 
em reunião pública, por escrito, impresso, imagem, gravação ou registo 
destinado a divulgação ou através de qualquer meio de comunicação 
social ou sistema informático destinado à divulgação, com a intenção 
de incitar à discriminação racial, religiosa ou sexual, ou de a encorajar, 
o agente é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos.

Com esta alteração não introduzimos mudanças demasiado bruscas. O tipo de 
ilícito do n.º 1 mantem-se tal como estava, o n.º 2 passa a ser o n.º 3 e o n.º 2 é o 
novo tipo de ilícito que propomos.

As principais diferenças relacionam-se com a inclusão de um novo tipo de 
crime no qual não se exige a necessidade do preenchimento do dolo específico, 
nem se exige que a discriminação seja levada a cabo por uma das específicas vias 
constantes no artigo. Quanto ao atual preceito do n.º 2, do artigo 240.º, passa a ser 
uma agravante do tipo de ilícito que pretendemos incluir. Assim, as penas do n.º 
2 agora proposto sofrem uma redução.

A atual redação que agora propomos para o n.º 3 contempla não só «por escri-
to destinado a divulgação» mas sim «por escrito, impresso, imagem, gravação ou 
registo destinado a divulgação». A determinação do real alcance do que se deve 
entender por escrito destinado a divulgação não se encontra isento de diferentes 
interpretações. Algumas das interpretações poderão extravasar por completo o 
que se deve entender por escrito destinado a divulgação, motivo pelo qual pro-
pomos agora que essa parte seja complementada com as expressões impresso, 
imagem, gravação e registo, de forma a colocar termo neste problema.

Deste modo, há uma maior proteção penal para as vítimas de discriminação. 
Estamos perante um crime público onde o impulso processual volta a recair na 
alçada estatal. 

De facto, o impulso processual sempre esteve sob a alçada estatal porque 
se trata de um crime público. O alargar do âmbito de proteção faz com que esta 
alçada se estenda a mais casos, protegendo, deste modo, as suas vítimas de um 
modo mais completo.
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Esta alteração é compreendida pela sociedade, uma vez que todos nós quere-
mos que se coloque um termo na discriminação. Esta reforma acaba por colocar 
uma proteção adicional na vítima e, por outro lado, aquele que poderá ter o es-
tímulo de discriminar, pelo medo das consequências e da aplicação de sanções 
poderá optar por não praticar tais delitos. Assim, as funções do direito penal são 
salvaguardadas e não se assiste a um banalizar da ação penal. 

Esta alteração legislativa, no nosso entender, vem beneficiar a defesa dos va-
lores fundamentais da república, protegendo a sociedade da discriminação.

Do mesmo modo, continuará a existir sempre liberdade de expressão. Esta 
liberdade fundamental será respeitada e, em última instância, o Tribunal terá sem-
pre margem de manobra para incriminar ou não a conduta discriminatória. 

Por outro lado, as obrigações internacionais também se encontra respeitadas 
na sua totalidade.

36 – A solução agora apresentada é aquela da qual não abdicamos. Considera-
mos que o direito penal precisa desta norma para cumprir a sua tarefa no combate 
à discriminação. Todavia, outras alterações podem ser propostas, como pode ser 
o caso da introdução de outras circunstâncias discriminatórias, nomeadamente 
aquelas que se relacionem com o ódio político, os grupos profissionais, a doença, 
a incapacidade, a deficiência, a condição social, a idade ou a faixa etária, as quais 
deverão ser introduzidas, tanto no n.º 1, como no n.º 2, como no n.º 3.

37 – Existe ainda espaço para equacionar pequenas alterações. Todavia, o 
conjeturar outras alterações levanta mais problemas do que aqueles que poderá 
vir a solucionar, motivo pelo qual consideramos que a primeira solução apresen-
tada é a ideal, podendo ser-lhe acrescentada algumas novas circunstâncias moti-
vadoras de discriminação, se tal for necessário.

38 – Ao nível do direito processual penal também existem algumas alterações 
que deverão ser tidas em consideração. Desde logo, a al. e), do n.º 1, do artigo 
68.º, do CPP, deverá sofrer uma alteração na sua redação que a atualize com a 
ordenação sistemática imposta no Código Penal em 2004. Por outro lado, a Lei 
n.º 20/96, de 6 de Julho, deverá permitir que outras associações, para além daque-
las que já admitidas neste diploma legal, usufruam da faculdade de constituição 
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enquanto assistentes em processos crime quando estão em causa crimes de dis-
criminação, bem como da respetiva isenção no pagamento de taxas processuais.

39 – Quanto às recomendações internacionais para que os motivos discri-
minatórios sejam considerados como uma circunstância agravante para todos os 
tipos de crime leva-nos a considerar que tal recomendação não deve ser atendida. 
O Código Penal, no artigo 71.º, prevê as circunstâncias atenuantes e agravantes, 
sem que qualquer uma dessas circunstâncias se encontre casuisticamente deter-
minada e esta opção do legislador ordinário em nada obsta a que, nos casos de 
discriminação, o julgador tenha em conta as motivações discriminatórias no mo-
mento da determinação da medida da pena, uma vez que nos termos do n.º 2, do 
referido artigo, entre outras causas, o julgador pode atender aos “sentimentos 
manifestados no cometimento do crime”, bem como aos “fins ou motivos que o 
determinaram”. Também “o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste 
e a gravidade das suas consequências” são outros dos motivos que o julgador 
pode deitar mão no momento de agravar uma pena, seja qual for o crime, quando 
esteja em causa factos praticados por motivações ou intenções discriminatórias. 

Por outro lado, esta recomendação nunca poderia ser atendida já que a adoção 
de uma solução como esta iria colocar em causa o princípio ne bis in idem. Em 
todo o caso, o regime vigente no Código Penal não impede que o julgador con-
sidere as motivações discriminatórias, sempre que as mesmas existam, seja qual 
for o crime em causa, o que nos leva a considerar que neste ponto, o atual regime 
encontra-se perfeitamente estabelecido, não existindo qualquer espaço para uma 
alteração como aquela que é recomendada por instâncias internacionais.

40 – Deste modo, a proposta agora apresentada trás consigo uma maior efeti-
vidade, bem como um adicional reforço na protecção dos bens jurídicos tutelados 
pelo artigo 240.º. 

Apesar desta proposta poder intrometer-se de uma forma mais acutilante no 
exercício do direito à liberdade de expressão, tal direito fundamental não é colo-
cado em causa. 

Assim, estamos perante uma solução que reforça a dignidade da pessoa hu-
mana e a igualdade entre todos os cidadãos, bem como todos os valores que lhe 
são inerentes.
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Todo aquele comportamento humano discriminatório que coloque em causa a 
igualdade de todos os seres humanos deverá ser alvo de censura penal, sendo cer-
to que ao Tribunal caberá a última função de saber se o ato em causa se encontra 
abrangido pela liberdade de expressão ou se, pelo contrário, estamos perante um 
ato que se situa fora da esfera desta liberdade e que, por consequente, deve ser 
criminalizado de forma a preservar uma sociedade que se deve pautar pela defesa 
de um estado de paz e de bem-estar social, com total respeito pelos direitos fun-
damentais e, principalmente, pelo respeito da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade entre todos os seres humanos. Uma conduta humana que coloque em 
causa tais valores deve, sem dúvida, ser punida. 

Cumpre-se, desde modo, o nosso primordial propósito aquando o início deste 
estudo: compreender o real alcance do artigo 240.º do Código Penal Português 
na tutela penal de casos de discriminação, na procura por uma solução de refor-
ço nesta árdua tarefa do combate às práticas discriminatórias que levam a que a 
igualdade existente entre todos os cidadãos seja colocada em causa.
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