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Um repertório variado de práticas com distintos graus de sofisticação tem colaborado 

para que o racismo permaneça como característica fundamental da sociedade e das 

instituições brasileiras por séculos a fio de transformações históricas. Esta pesquisa 

tem por objeto observar como as práticas e comunicações do sistema de justiça 

contribuem para a manutenção do quadro de insegurança pública para a população 

negra do país. Revela também como a raça constitui um elemento estrutural das 

dinâmicas de funcionamento do sistema de justiça e de segurança pública no Brasil. 

A pesquisa se debruça sobre dois temas centrais relacionados à violência racial em 

nosso país: o primeiro trata de como a justiça tem lidado com conflitos interpessoais 

de discriminação racial e racismo nas esferas penal e cível; e o segundo analisa as 

respostas do sistema de justiça diante do racismo institucional, a prática de 

perfilamento racial (racial profiling) e o uso de violência por forças policiais. Um dos 

objetivos, por exemplo, é observar como o sistema de justiça se comporta diante de 

narrativas policiais que formalmente justificam prisões por tráfico de drogas – que, em 

geral, ocorrem em territórios racializados –  recorrendo à noção de “fundada suspeita”, 

a qual, apesar de vaga e ainda não objetivamente disciplinada pela lei, tem sido 

suficiente para autorizar agentes de segurança pública a fazer buscas pessoais sem 

mandado judicial. 

Este trabalho durou cerca de um ano (de novembro de 2020 a dezembro de 2021), e 

focou em quatro grandes frentes de análise do entendimento do Judiciário brasileiro 

sobre: 

(i)  crimes raciais (injúria racial, discriminação e racismo); 

(ii)  responsabilidade civil por atos de racismo; 

(iii)  discriminação e internet; e 

(iv)  fundada suspeita e abordagens policiais. 
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Foram coletados e analisados acórdãos da Justiça Estadual de sete estados (BA, GO, 

PA, PR, RJ, SP e SE), por meio de web scraping1 e técnicas de processamento e 

classificação de textos utilizando algoritmos, complementada por etapas sucessivas 

de checagem manual realizada pelas/os pesquisadoras/es. 

A pesquisa busca contribuir com o avanço da discussão sobre a relação entre racismo 

e sistema de justiça brasileiro, em especial sobre a maneira pela qual o judiciário tem 

avaliado episódios individuais e institucionais de violência racial e como sua atuação 

tem moldado a atividade e a prática policial no país.  

Eixo Injúria Racial e Racismo  

O eixo de pesquisa sobre injúria racial e racismo buscou analisar acórdãos de 

segunda instância proferidos em tribunais de sete estados brasileiros (Bahia, Goiás, 

Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe), referentes a casos de: 

(i) decisões de ações penais por racismo (Lei n.º 7.729/1989) e injúria 

racial (art. 140 do Código Penal), o que culminou na análise de 1.650 

decisões de forma automatizada. Ainda nesta matéria, foi feita uma 

análise manual com uma amostra de 118 acórdãos; 

(ii) decisões em ações por danos morais na justiça cível, propostas por 

pessoas negras após terem sofrido racismo, discriminação e injúria 

raciais, o que culminou na criação de um banco de dados composto de 

618 casos coletados; e 

(iii) decisões em ações de injúria racial e discriminação ocorridas na 

internet, temática em que foi possível encontrar apenas 77 decisões. 

 

1 O Web Scraping ou coleta de dados em sites da internet consiste na utilização de algoritmos para 
coleta e organização dos dados extraídos de uma página na internet, que são convertidos em bancos 
de dados. Nessa pesquisa a técnica foi utilizada para coletar os dados dos processos judiciais e 
também para o download dos acórdãos.  
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Vale dizer que a pesquisa se debruçou também sobre o funcionamento da Decradi 

(Delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância) - a porta de entrada de casos 

de ofensa racial - com entrevista com servidores e análise das estatísticas disponíveis 

no órgão sobre registro e tramitação dos inquéritos sobre crimes raciais. 

Assim, o objetivo da pesquisa foi realizar por um lado, um levantamento do perfil das 

vítimas e do contexto em que os crimes raciais ocorrem, e por outro, analisar como 

ocorre a investigação e processamento dos crimes raciais no sistema judiciário 

brasileiro, buscando compreender especificamente como os juízes decidem tais 

casos, qual o conjunto probatório mobilizado e em que medida eles têm garantido os 

direitos da população negra.  

Destacamos os seguintes achados desta pesquisa: 

(i) As mulheres negras são a maioria entre as vítimas de crimes raciais que optam 

pela via judicial para resolução de conflitos e, nos casos analisados, foram ofendidas 

majoritariamente por homens; 

(ii) O espaço das relações privadas, como as relações familiares, entre vizinhos ou 

pessoas próximas, tem sido também local de produção de violência racial que se 

torna matéria de análise judicial, o que pode significar uma redução na tolerância das 

vítimas aos insultos cotidianos; 

(iii) Os insultos raciais mais frequentes equivalem às pessoas negras a animais. Um 

comportamento sexual degenerado foi associado exclusivamente às mulheres negras 

nos casos estudados; 

(iv) As delegacias especializadas têm filtrado os casos que chegam, registrando 

apenas aqueles em que as vítimas apresentam evidências. Entretanto, essas 

instituições têm criado formas extrajudiciais de resolução desses conflitos, com 

pedidos de comparecimento à delegacia e conversas não registradas com os 

agressores; 
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(v) As vítimas têm sido sobrecarregadas com a incumbência da produção de provas 

no inquérito e no processo; 

(vi) Os juízes de primeiro e segundo grau têm tido acordo quanto às condenações 

nos casos de injúria racial e racismo, o que parece efeito de uma consolidação na 

compreensão desses tipos penais; 

(vii) Os casos tipificados como racismo ainda são inexpressivos em relação ao 

universo total analisado, e, levando em consideração nossa inferência anterior, isso 

pode significar que a compreensão majoritária sobre o que é o crime de racismo tem 

tornado as condutas racistas quase impossíveis de serem traduzidas para as normas 

jurídicas; 

(viii) Analisando os casos judicializados em relação aos relatos dos policiais da 

Decradi, percebemos que os casos em que há condenação ainda são uma expressão 

subnotificada das formas de insulto racial e racismo praticadas no cotidiano. Há 

diversas formas de filtragens desses casos: na delegacia, com a apresentação de 

evidências para que o registro seja feito; no Ministério Público, os casos ainda podem 

ser desclassificados para oferecimento da denúncia ou sequer tornarem-se denúncias 

e, depois, no processo, há diversos mecanismos de silenciamento das demandas das 

vítimas, como o arquivamento e a prescrição. Ou seja, o total de casos analisados 

aqui correspondem àqueles em que demandas tratavam, nas palavras dos policiais, 

do “que não dá para negar” e cujas evidências/provas/testemunhas foram 

convincentes o suficiente para as autoridades envolvidas em cada etapa. Vimos, 

ainda, que mesmo nos casos que chegaram até a segunda instância, ou seja, fluíram 

apesar dos impedimentos, há casos de reforma de sentença condenatória para 

absolvição e extinção da punibilidade. Observamos em geral um tratamento mais 

brando em segunda instância para casos de crimes raciais, o que não ocorre em geral 

em outros temas de matéria penal; 

(ix) O número elevado de ações indenizatórias cíveis foi surpreendente em relação 

às pesquisas anteriores. Verificamos no campo cível um número expressivo de 

condenações por danos morais. Contudo, as condenações enunciam o ilícito como 
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uma lesão à honra subjetiva de um indivíduo, sem reconhecimento do racismo. Os 

padrões de fixação das indenizações com vistas a evitar o "enriquecimento ilícito" 

também se mostraram problemático ao fixar valores mais altos para pessoas mais 

ricas e mais baixos para mais pobres. 

Eixo sobre Responsabilidade Civil por atos de racismo 

Essa frente de pesquisa teve como objetivo realizar um diagnóstico sobre o 

processamento de casos de ofensa racial no âmbito cível a partir da análise de  

decisões de segunda instância sobre ações por danos morais, propostas por pessoas 

negras após terem sofrido racismo, discriminação e injúria raciais. O banco de dados 

foi composto especificamente pelos acórdãos cíveis do banco principal do eixo de 

injúria racial e racismo, totalizando 618 acórdãos.    

Da leitura e análise deste banco, buscou-se identificar se os pedidos de indenização 

por dano moral em casos de discriminação racial são resolvidos ou não judicialmente, 

quais os principais motivos de procedência ou improcedência dos pedidos e a média 

do valor arbitrado a título de dano moral.  

Destacamos os seguintes resultados e achados desta pesquisa: 

(I) Dos 618 casos contidos na amostra, 62% (383) foram considerados procedentes, 

com ganho de causa para a vítima, e 38 % (235) foram julgados improcedentes. O 

número de casos procedentes na seara cível surpreende, sobretudo quando se 

considera que os estudos na seara penal sobre casos de racismo e injúria racial 

apontam para um número de condenações pouco expressivas.  

(II) Entre os casos de procedência (62%), identificou-se que em apenas 8% dos casos 

(30) a indenização civil foi pautada na existência de sentença penal condenatória. 

Apesar disso, nas situações em que há sentença penal condenatória, a sua influência 

sobre a ação civil é definitiva, uma vez que a própria sentença criminal pode ser 

executada no juízo civil por se tratar de título executivo judicial. Em tais casos, a 

discussão não é se a reparação é devida ou não, mas sim o valor da reparação a ser 
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arbitrado. Por outro lado, cumpre ressaltar que mesmo em hipóteses de sentença 

criminal absolutória, essa, por si só, não impede a reparação civil; 

(III) Da leitura dos acórdãos analisados, identificou-se que os principais argumentos 

utilizados pelos juízes para conceder a indenização por danos morais nos casos de 

injúria racial e racismo são os de dano à honra, violação da dignidade da pessoa 

humana, violação dentro de uma relação de consumo, violação do Estado. A tese de 

dano a honra é a mais utilizada pelos tribunais: No Estado de São Paulo, dos 276 

casos procedentes, a tese de que a discriminação racial constitui violação ao direito 

à honra prevalece em 47,1% dos casos. No Paraná, esta tese corresponde a 54,4% 

do total de 62 casos procedentes. Na Bahia, essa tese representa aproximadamente 

45% e em Sergipe, 50% da amostra total. O Estado que mais se manteve equilibrado 

na contabilização das teses foi o do Rio de Janeiro, em que dos 32 casos 

procedentes, a tese do dano à honra contabiliza aproximadamente 28% da amostra. 

Identificou-se que a narrativa que permeia as decisões cíveis concebem os casos de 

discriminaçào racial como fenômenos isolados nas relações sociais, visível a partir da 

tendência de considerar a injúria racial como um dano estritamente ligado à honra do 

indivíduo, ou seja, como um ato lesivo à sua esfera do direito de personalidade e não 

como um problema de caráter estrutural.  

(V) Na segunda instância, aproximadamente 70% das indenizações ficam no limite 

de até R $10.000,00 (dez mil reais). Já na primeira instância, os valores se mantêm, 

em 51% dos casos em até $5.000,00 (cinco mil reais). Em apenas 18% dos casos, o 

valor arbitrado na primeira instância é diminuído pela segunda instância e mesmo 

quando isto ocorre, a diferença média é de apenas R $1.000,00 (mil reais).  

(VI) Verificou-se que embora haja a tendência de se evitar valores altos de 

condenação, sob o manto de impedir o enriquecimento ilícito da vítima, a adoção de 

critérios "neutros" na doutrina e na jurisprudência para arbitramento dos danos morais 

pode gerar situações de desigualdade nos casos de discriminação racial. Na prática, 

entendemos que em se tratando de uma sociedade desigual como a brasileira e de 

vítimas com marcadores sociais específicos, é necessário refletir que utilizar apenas 

critérios sócio-econômicos como justificativa para limitar o arbitramento da 
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indenização por danos morais, sobretudo nos temas de discriminação racial, pode 

contribuir para a não reparação das vítimas.  

Eixo Discriminação e Internet 

No eixo de pesquisa sobre discriminação racial e internet, buscou-se analisar casos 

judicializados de ofensa racial ocorridas no ambiente online tanto na esfera penal 

quanto na cível. O objetivo do estudo foi levantar um perfil dos casos de discriminação 

racial em meios digitais, buscando compreender como estes casos têm sido avaliados 

pelo sistema de justiça e também verificar as peculiaridades em relação aos casos de 

racismo e insultos raciais que acontecem em ambientes offlines.  

No âmbito penal, foi avaliado a aplicação, condenação e absolvição dos crimes de 

racismo e de injúria racial por meio de mídias digitais. Já na esfera cível, analisamos 

a concessão ou não de indenização, hipóteses de quebra de sigilo telemático e ação 

contra provedores de conteúdo em casos de racismo online.  

O banco de dados da pesquisa é composto por 77 acórdãos (52 do penal e 27 do 

cível). O pequeno número de casos impõe limites comparativos e de generalizações 

possíveis, na medida em que não se trata de uma amostra estatisticamente relevante. 

Assim, as descrições e análises são referentes ao banco de dados em questão e 

quaisquer transposições ou comparações devem levar em consideração o número de 

acórdãos analisados.    

Destacamos os seguintes resultados e achados desta pesquisa: 

(I) Dentre os casos analisados, a maioria não continha menção direta sobre a raça e 

gênero da vítima ou do agressor. No âmbito penal, apenas 4 casos fizeram menção 

à raça do agressor, 3 da vítima e um caso de ambos. No âmbito cível, apenas 3 

trouxeram informações sobre a raça da vítima. Já sobre o gênero das vítimas e 

agressores, constatou-se que no penal, a maioria dos agressores e das vítimas eram 

do sexo masculino, enquanto no cível, a maioria dos agressores e vítimas eram do 

sexo feminino. A ausência de menções a esses marcadores pode indicar a falta de 
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preocupação dos magistrados em adentrar na discussão sobre raça e gênero em 

casos de racismo e dificultar pesquisas que busquem estabelecer um perfil dos 

agressores e vítimas dos crimes de racismo e injúria racial. 

(III) As ofensas raciais são majoritariamente compostas por conteúdos relacionados 

a raça e a religião. No âmbito cível, foram encontrados apenas casos de discriminação 

baseada em raça e casos de antissemitismo (18 casos envolvendo raça e 5 

envolvendo discriminação religiosa antissemita). No âmbito penal,  as ofensas são 

majoritariamente relacionadas à raça (31 casos). 

(IV) No âmbito penal, os meios digitais em que as ofensas ocorreram mais 

recorrentemente foram Facebook, Blog/Site, Orkut e Grupo de WhatsApp, nesta 

ordem. No âmbito cível, as mídias mais utilizadas para ofensas foram: conversa 

privada de WhatsApp, Messenger do Facebook, publicação no Facebook, Blog/Site e 

Twitter.  

(V) Nas decisões analisadas no âmbito penal, a maioria refere-se a condenações. Em 

60% dos casos, os juízes condenam a prática racista. Já no âmbito cível, em 46% 

dos casos os juízes julgam procedentes os pedidos de indenização.  

(VI) Na análise dos dados, foram verificadas algumas particularidades nos casos de 

racismo ocorridos na internet. Estas particularidades, inclusive, são citadas pelos 

magistrados em suas decisões, majoritariamente para pontuar que o conteúdo, por 

ser publicado na internet e alcançar uma grande quantidade de pessoas, amplia os 

efeitos lesivos da ofensa racista. 
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Eixo Fundada Suspeita e Abordagens Policiais  

Nesta frente de pesquisa, foram analisadas 1837 decisões de segunda instância em 

que se discutia o conceito de fundada suspeita (art. 240 do Código de Processo 

Penal) no contexto de prisões em flagrantes por tráfico de drogas. O objetivo da 

pesquisa foi analisar se os critérios racializados que originam as abordagens policiais 

e buscas em residências sem autorização judicial são reavaliados pelos juízes no 

processamento de tais casos.    

No recorte da pesquisa optamos por analisar apenas os casos de abordagens 

policiais ocorridas em residências, uma vez que nestes casos se levantava uma 

importante discussão jurídica acerca da validade da prisão em flagrante realizada pela 

polícia. A entrada dos policiais nas casas dos acusados, motivada pela “suspeita” do 

cometimento de crime, era confrontada com o princípio da inviolabilidade do domicílio 

pela defesa dos acusados, além de eventuais alegações de obtenção ilícita de provas 

e práticas violentas desenvolvidas no curso das ações policiais.  

Cumpre destacar, assim, que embora a inviolabilidade domiciliar seja protegida pela 

Constituição Federal, estabeleceram-se exceções à essa garantia nos seguintes 

casos: (i) flagrante delito; (ii) desastre; (iii) prestação de socorro; e (iv) determinação 

judicial (art. 5º, XI, CF). Contudo, na prática, o que era previsto como exceção parece 

ter virado a regra no cotidiano das ações policiais, dando ensejo às ações arbitrárias 

e ilegais por parte da polícia, sobretudo em territórios racializados, como em favelas 

e periferias.  

Os juízes e promotores de justiça também são responsáveis pela ideia corrente de 

suspeição mobilizada pelos policiais, na medida em que podem chancelar ou não 

seus atos. Assim, embora as polícias mobilizem e iniciem a construção de uma 

narrativa sobre quem é o suspeito do crime de tráfico de drogas, esse processo não 

termina sozinho e nem é legitimado de forma isolada: há um processo de 

convalidação desta narrativa policial. Dito isso, o perfilamento racial (racial profiling) 

do policial não é resultado apenas da percepção pessoal da polícia (tirocínio) e do 
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referendo de seus colegas (subcultura policial), mas também é produto das 

construções judiciais do que é permitido em termos de atuação policial. 

Da análise dos acórdãos que compõem o banco de dados da pesquisa e da leitura 

da bibliografia sobre o tema, identificamos pelo menos três narrativas diferentes sobre 

como ocorrem as prisões em flagrantes por tráfico de drogas: (a) a da legislação 

penal; (b) a dos autos do processo, em geral uma cópia da palavra dos policiais; e (c) 

a dos acusados, suas defesas e movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil. 

 Os principais resultados do banco de dados da pesquisa foram os seguintes: 

Do conjunto de casos que compõem o banco de dados, em 97% dos acórdãos (1467), 

as nulidades alegadas pela defesa foram de violação ao domicílio dos réus, seguido 

por 2% de alegações sobre violência, coação ou tortura na abordagem policial (34) e 

apenas 1% de alegações sobre implantação de provas ou flagrantes forjados na 

abordagem (17). 

A principal alegação da defesa dos acusados é a de violação do domicílio dos réus. 

As demais alegações são suscitadas em um número muito pequeno de vezes.  

Nos acórdãos analisados em nosso banco de dados, 69% das testemunhas são 

policiais e apenas 31% são testemunhas civis, o que confirma a tendência de 

sobrerrepresentação dos testemunhos policiais durante o processamento dos casos. 

Em nosso banco, identificamos que das abordagens policiais em residências que 

deram origem aos flagrantes, 60% foram motivadas por denúncias anônimas (874), 

seguidas de 31% motivadas por patrulhamento rotineiro das polícias em vias públicas 

(448) e 9% dos casos são motivados por denúncias de transeuntes e terceiros 

identificados (129 ). 

Os magistrados que compõem a segunda instância de jurisdição proferem dois tipos 

de decisões: uma sobre as nulidades que são suscitadas pela defesa dos acusados 
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e uma sobre o pedido de mérito das partes, que gira de modo em geral, em pedidos 

de absolvição e de condenação. No que se referem as nulidades suscitadas pela 

defesa, a resposta judicial é majoritariamente negativa, afastando as alegações de 

violação ao domicílio, de violência e tortura na abordagem policial e de flagrantes 

forjados. Em 98% dos casos, os juízes rejeitaram as preliminares de nulidade da 

defesa (1509 casos), o que leva em geral a manutenção da condenação, e em apenas 

2% dos casos as nulidades são acolhidas (29 casos), levando de modo geral a 

absolvição dos acusados.Já no que se referem a decisões sobre os pedidos de 

mérito, temos que em 1° grau, 96% das decisões proferidas foram condenações e 

apenas 4% foram absolvições. Em 2° grau, 94% das decisões foram condenações e 

6% foram absolvições, o que indica que tanto magistrados de 1° grau quanto os de 

2° grau proferem decisões majoritariamente condenatórias, sendo as absolvições 

uma exceção. 

Assim, na maior parte das decisões proferidas, são as condenações que prevalecem, 

sendo mantidas em ambos os graus de jurisdição. Contudo, há uma pequena parcela 

de decisões proferidas no 2° grau que reformam as decisões de 1° grau. Houve 74 

casos em que o acusado foi condenado em 1° instância, mas absolvido em 2° 

instância, o que representa aproximadamente 4% do total de decisões proferidas. Por 

outro lado, houve 47 casos em que o acusado foi absolvido em 1° instância e 

condenado em 2° instância, o que representa aproximadamente 2,5% do total de 

decisões proferidas. 

Diante disso, destacamos os seguintes achados deste eixo da pesquisa: 

(i) O principal fundamento das prisões em flagrante - a fundada suspeita - não é 

debatido em sede judicial nos casos de abordagens policiais ocorridas em ruas. Na 

maior parte destes casos, não chega à justiça uma discussão jurídica sobre a 

legalidade e fundamentação das prisões. 

(ii) A principal alegação da defesa dos acusados nas ações penais analisadas é a de 

violação do domicílio dos réus. As demais alegações (flagrante forjado e violência 

e/ou tortura ocorridas durante a prisão) são suscitadas em um número muito pequeno 
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de vezes. Uma das hipóteses é que a própria defesa deixa de alegar tais aspectos 

porque há poucas chances de lograr êxito na seara judicial e mesmo porque existe 

um processo de naturalização e normalização da violência. 

(iii) As decisões estão assentadas quase que exclusivamente no depoimento policial, 

o que confirma a tendência de sobrerrepresentação dos testemunhos policiais 

durante o processamento dos casos de tráfico de drogas. Existem diversos 

entendimentos jurisprudenciais e até mesmo súmulas indicando que o depoimento 

policial possui valor probatório especial e que o fato de se restringir a prova oral aos 

testemunhos policiais não desautoriza uma possível condenação. 

(iv) A origem das abordagens policiais revela a fragilidade probatória e o viés racial 

em que os flagrantes por tráfico estão ancorados. As denúncias anônimas, principais 

motivações para as abordagens, em muitas das vezes, não são acompanhadas de 

outras ações policiais que busquem averiguar a denúncia realizada, como campanas 

ou mesmo verificação das informações com a vizinhança do acusado. Na ausência 

de meios de verificação real das denúncias, prevalece o depoimento prestado pelos 

policiais, o que faz permanecer o caráter discriminatório e racial dos flagrantes 

realizados, caracterizado por noções vagas e quase sempre preconceituosas sobre a 

imagem e comportamento dos acusados. A prova de que a entrada em domicílio foi 

lícita deve estar amparada em razões suficientes que indiquem que o que ocorre 

dentro da casa é um crime e não em noções abstratas e gerais. 

(v) Apesar de as denúncias anônimas serem os principais motivos para a realização 

de buscas pessoais em residências, 31% delas são motivadas por patrulhamento 

rotineiro das polícias em vias públicas, demonstrando que um terço dos flagrantes 

ocorridos em casas iniciam com abordagens policiais nas ruas. Isto atesta não 

somente um fluxo recorrente entre rua e casa realizado pelos policiais, como aponta 

para inconsistência do depoimento policial, uma vez que a movimentação casa-rua é 

justificada por eles nos autos como resultado da “confissão voluntária” de que o 

acusado possui mais drogas dentro de sua residência. Na prática, é improvável que 

um acusado confesse voluntariamente o cometimento de um crime e isto se torna 
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ainda mais improvável quando confrontado com alegações de violência e coação na 

realização das abordagens.    

(vi) Os juízes majoritariamente afastam as alegações sobre violação ao domicílio, 

violência e flagrantes forjados e reafirmam a condenação em 2° instância (tendência 

da 1° instância também). Ao legitimar a veracidade dos depoimentos policiais 

prestados nos autos, transformando a “verdade policial” em “verdade judicial”, os 

juízes brasileiros continuam a chancelar ações discriminatórias racialmente que 

compõem a fundada suspeita. 
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Objetivos da pesquisa 

O projeto “Segurança da População Negra Brasileira: Como o Sistema de 
Justiça Responde a Episódios Individuais e Institucionais de Violência Racial” 
teve como objetivo analisar o modo pelo qual o Judiciário julga episódios de violência 
racial sofridos pela população negra e em que medida tais parâmetros judiciais 
moldam a atividade policial. 

O projeto de pesquisa ocupou-se do tema da segurança da população negra 
no Brasil a partir de problemas centrais de violência racial: i) atos individuais de 
racismo e discriminação racial; e ii) o perfilamento racial institucionalizado (racial 
profiling) e o uso de violência por forças policiais. A hipótese inicial do estado foi de 
que as comunicações do sistema de justiça nos dois âmbitos são fundamentais para 
a explicação do quadro de insegurança e que a raça constitui-se como elemento 
estrutural nas dinâmicas de funcionamento do sistema de justiça e de segurança 
pública no Brasil 

Para investigar tais processos a pesquisa analisou, em tribunais estaduais em 
sete estados brasileiros nas cinco regiões do país, decisões em segunda instância 
referentes a quatro conjuntos de casos: i) decisões em ações penais relativas aos 
crimes previstos na lei nº 7.716/89 e no art. 140, § 3º, do CP; ii) decisões em ações 
de danos morais (na justiça cível) propostas por pessoas negras por terem sofrido 
racismo, discriminação ou injúria racial; iii) decisões em ações de discriminação ou 
injúria racial ocorridas na internet; e vi) decisões em ações penais em que se discuta 
o conceito de “fundada suspeita” (art. 240, CPP), a fim de identificar a permanência 
de critérios racializados de abordagem policial. 

Além disso, a pesquisa também teve acesso ao acervo de inquéritos policiais 
referentes a crimes de injúria e racismo registrados na cidade de São Paulo por meio 
de uma parceria com a DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 
Intolerância). A parceria com a DECRADI também viabilizou uma série de entrevistas 
com os profissionais de segurança pública que atuam no atendimento às vítimas de 
crimes raciais.  
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Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada entre novembro de 2020 e dezembro de 2021 em 
quatro grandes frentes: (i) crimes raciais (injúria racial e racismo), (ii) responsabilidade 
civil, (iii) discriminação na internet e, (iv) fundada suspeita e abordagens policiais. Em 
cada uma das frentes os materiais de pesquisa foram acórdãos da justiça estadual 
de sete estados - Rio de Janeiro e São Paulo (Sudeste), Goiás (Centro-Oeste), Pará 
(Norte), Paraná (Sul), Sergipe e Bahia (Nordeste). Nas quatro frentes de pesquisa os 
acórdãos foram coletados, selecionados e analisados por meio da utilização de 
técnicas de análise e classificação de textos utilizando algoritmos, complementada 
por etapas sucessivas de checagem manual realizada pelos pesquisadores/as. O 
processo de pesquisa pode ser sintetizado nas seguintes etapas: 

a) Preparação da coleta 

Nesta etapa a equipe produziu uma primeira lista de palavras-chave e testou 
estas palavras nos repositórios dos tribunais, avaliando a eficácia destas para 
retornar os acórdãos dos temas desejados. Com base na verificação dos 
resultados foi escolhido o rol das palavras-chave finais com as quais o 
algoritmo em seguida fez as buscas automatizadas nos repositórios.  

b) Coleta 

Foram coletados os dados básicos e ementas de todos os resultados que os 
repositórios retornaram fazendo a busca com as palavras escolhidas. 
Manualmente, os pesquisadores fizeram a verificação em 10% das ementas, 
escolhidas aleatoriamente, para identificação de ementas boas (adequadas ao 
tipo de caso que se procura) ou ruins (referentes a outros assuntos). Essa 
amostra serviu de treino para um algoritmo cuja função era classificar todo o 
conjunto. 

c) Separação 

Para a composição de cada um dos banco de dados, o algoritimo repetiu o 
mesmo processo: utilizou a classificação manual dos pesquisadores/as para 
“aprender” a identificar os casos adequados ao perfil desejado (crimes raciais, 
indenização em casos de discriminação e casos penais em que se discuta a 
alegação de fundada suspeita para abordagem) e compor o conjunto final de 
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casos; eliminando os casos ruins (ou seja, aqueles que referem-se a outros 
assuntos diversos do pretendido pelos/as pesquisadores/as, mas que 
apareceram nas buscas com as palavras-chave). A única exceção foram os 
crimes de discriminação na internet, que pela pequena quantidade foram 
separados manualmente. 

d) Processamento 

Com o conjunto final separado os/as pesquisadores/as fizeram uma imersão 
em uma amostra dos acórdãos e, analisando manualmente essas decisões 
identificaram, em cada tema, os elementos recorrentes nos textos - que se 
tornaram as variáveis. Nesse processo, os trechos de texto de cada variável 
foram separados e serviram de insumo ao treinamento de outro algoritmo, 
capaz de identificar trechos de textos semelhantes aos separados e classificá-
los na respectiva variável. Foram realizadas algumas rodadas de classificação 
e conferência pelos pesquisadores, incrementando a base de treino com os 
acertos do algoritmo, até que a separação dos elementos estivesse sendo 
realizada com alto grau de acurácia (ao menos 90%). 

O banco de dados sobre responsabilidade civil foi composto a partir da 
separação dos casos cíveis dentre os acórdãos do eixo injúria racial e racismo. A 
análise desses casos, bem como dos casos de discriminação na internet, foi realizado 
manualmente, ou seja, sem o algoritmo de processamento; pois o número de 
acórdãos encontrados foi pequeno (689 e 109, respectivamente). 

Todos os dados produzidos neste relatório preservaram as identidades dos 
envolvidos, já que o objetivo da pesquisa não foi adjetivar as ações de tais ou tais 
pessoas e, sim, identificar como o sistema de Justiça tem se relacionado com 
demandas judiciais de pessoas negras.  

 


