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1. PRINCIPAIS RESULTADOS 

Crimes de ódio 

 

 Em 2019, foram registrados 12.334 crimes de ódio no Brasil — um aumento de    

aproximadamente 1,95%  em relação ao número verificado em 2018 (12.098).          

Entre eles, 1.343 (10,89%) foram homicídios (sendo 1.314 feminicídios e 29               

mortes cuja vítima pertencia à comunidade LGBTI+). 

 

 Analisando o número total de crimes de ódio registrados pela polícia brasileira em 

2019, temos: 

 

  •  8.979 (72,80%) crimes de ódio motivados por preconceito racial; 

  •  1.732 (14,04%) crimes de ódio motivados por preconceito com relação à           

     orientação sexual (tendo como alvo a comunidade LGBTI+); 

  • 1.314 (10,65%) crimes de ódio motivados por preconceito de gênero                     

     (tem como alvo as mulheres: feminicídios); 

  • 226 (1,83%) crimes de ódio motivados por preconceito religioso; 

  • 83 (0,67%) crimes de ódio à origem. 
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Crimes de ódio 

 

 Embora o sistema judiciário brasileiro tenha uma lei que define crimes de ódio        

como aqueles motivados por preconceito baseados de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional (origem), apenas dois estados registraram todos esses tipos 

de crimes de ódio em 2019: São Paulo e Piauí. Em 2018, apenas São Paulo      

possuía todos os registros.  

 

 Pelo segundo ano consecutivo, crimes de ódio racial ocupam a primeira posição no 

ranking, seguidos por crimes de ódio motivados por orientação sexual (tendo como 

alvo a comunidade LGBTI+). 

 

 15 estados e o Distrito Federal também registraram crimes motivados por                          

preconceito com base na orientação sexual (o Supremo Tribunal Federal decidiu, 

em junho de 2019, que crimes motivados por preconceito baseado na orientação 

sexual devem ser entendidos como crimes de ódio racial). Em 2018, apenas 9                

estados e o Distrito  Federal apresentavam esse tipo de registro. 

 

 São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, registrou as taxas mais altas de 

crimes de ódio motivados por preconceito com base na religião (120), orientação 

sexual  (912), gênero (182) e origem (63) da vítima. 

 

 Rio Grande do Sul registrou a taxa mais alta de crime de ódio racial (1.730). 

 

 Apenas um tipo de crime de ódio foi registrado em todos os estados: feminicídio. 

 

 De modo geral, houve um aumento no número de estados com registros de crime 

de ódio. Em 2018, 19 estados registraram crime de  ódio racial. Em 2019, todos os 

estados, menos o Acre, registraram esse tipo de crime de ódio. Em 2018, apenas 5 

estados possuíam registro de crime de ódio religioso. Esse número subiu para 12 

em 2019. Em 2018, apenas 9 estados contabilizaram crimes de ódio motivados por 

preconceito em relação à orientação sexual. Esse número subiu para 15 em 2019. 

Em 2018, apenas 2 estados apresentaram números de crime de ódio motivados 

pela origem da vítima. Em 2019, esse número subiu para 4. 
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Crimes de ódio 

 

 Entre os estados que registraram crimes de ódio religioso, mais uma vez foi          

impossível identificar tendências quanto às religiões mais atingidas devido à falta 

de informação. 

 

 Foi impossível identificar crimes de ódio ligados a grupos extremistas de direita ou 

de esquerda devido à falta de informação registrada pelas delegacias de polícia. 

 

 4 tipos de crime de ódio registraram aumento em 2019 (crimes de ódio racial,               

religioso, feminicídio e crimes de ódio com relação à origem da vítima). O aumento 

mais significativo foi verificado nos crimes de ódio racial (passaram de 8.525, em 

2018, para 8.979 em 2019) e nos crimes de ódio à origem, que quase dobraram 

(passaram de 47, em 2018, para 83 em 2019). 
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ESTADO RAÇA RELIGIÃO ORIENTAÇÃO 
SEXUAL 

(alvos LGBTI+) 

GÊNERO 
(feminicídio) 

ORIGEM 

ACRE    ●  

ALAGOAS ● ● ● ●  

AMAPÁ ●   ●  

AMAZONAS ●  ● ●  

BAHIA ● ● ● ●  

CEARÁ ●  ● ●  

DISTRITO  
FEDERAL 

● ● ● ●  

ESPÍRITO  
SANTO 

● ● ● ●  

GOIÁS ●  ● ●  

MARANHÃO ●   ●  

MATO 
GROSSO 

●  ● ●  

MATO 
GROSSO DO 
SUL 

● ●  ●  

MINAS GERAIS ●   ● ● 

PARÁ ● ● ● ●  

PARAÍBA ●   ●  

PARANÁ ● ● ● ●  

PERNAMBUCO ● ● ● ●  

PIAUÍ ● ● ● ● ● 

RIO DE  
JANEIRO 

● ●  ●  

RIO GRANDE 
DO NORTE 

●   ●  

RIO GRANDE 
DO SUL 

●   ●  

RONDÔNIA ● ● ● ●  

RORAIMA ●  ● ● ● 

SANTA  
CATARINA 

● ● ● ●  

SÃO PAULO ● ● ● ● ● 

SERGIPE ●   ●  

TOCANTINS ●   ●  

 A tabela abaixo mostra quais tipos de crimes de ódio foram registrados pelos                  

estados brasileiros e o Distrito Federal em 2019:  
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Denúncias de ofensas motivadas por ódio: 

 

 Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 9.195   

denúncias de ofensas motivadas por ódio (com base na raça, orientação sexual, gênero 

e religião) por meio de seus canais disponíveis para os cidadãos — um aumento de                           

aproximadamente 80% em relação ao número verificado no ano anterior (5.096). Entre 

essas denúncias, 12 (0,13%) não tiveram o estado identificado — 2 denúncias de ofensa 

motivada por ódio racial, 3 denúncias de intolerância religiosa, 8 denúncias de tentativas 

de feminicídio — e uma denúncia de tentativa de feminicídio ocorreu fora do país. 

  

 Analisando o número total de denúncias de ofensas motivadas por ódio registradas 

em 2019 cujo estado foi identificado (9.182), temos: 

  

 7.719 (84,07%) denúncias de ódio de gênero feminino                              

(tentativa de feminicídio); 

 833 (9,07%) denúncias de ódio relacionado à orientação sexual  

(tendo como alvo a comunidade LGBTI+); 

 407 (4,43%) denúncias de ódio religioso; 

 223 (2,43%) denúncias de ódio racial;   

 0 denúncias de ódio relacionado à origem da vítima.  

 

 .  
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Denúncias de ofensas motivadas por ódio: 

 

  Apenas um tipo de denúncia (tentativas de feminicídio) foi verificada em todos os 

estados.  

 

 O número de tentativas de feminicídio mais que triplicou entre 2018 e 2019. 

 

 Em 2019, o número de denúncias de ódio religioso ultrapassou o número de            

denúncias de ódio racial. 

 

 3 estados não possuem registros de denúncias de ódio racial em 2019. 

 

 2 estados não possuem registro de denúncias de ódio relacionado à orientação            

sexual (tendo como alvo a comunidade LGBTI+) 

 

 Apenas um estado (Roraima) não possui registros de denúncias de ódio religioso 

em 2019. 

 

 Entre os estados que registraram denúncias de ódio religioso, as religiões                    

afro-brasileiras foram as mais atingidas pelo segundo ano consecutivo. 

 

 Nenhum estado registrou denúncia de ofensa motivada pela origem da vítima em 

2019 (provavelmente porque esses incidentes foram classificados como                     

denúncias de ódio racial de acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da            

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos). 
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Denúncias de ofensas motivadas por ódio: 

 

  Dois tipos de denúncias de ofensas motivadas por ódio aumentaram em 2019 

(ofensas motivadas por ódio religioso e tentativas de feminicídio). O número de   

tentativas de feminicídio mais que triplicou entre 2018 e 2019, saltando de 2.211 

para 7.727 (2.129 para 7.719 cujo estado foi identificado). O gráfico abaixo                    

refere-se à soma das denúncias identificadas em cada estado. As denúncias cujo 

estado não foi identificado foram descartadas da análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

2. METODOLOGIA: ENTENDENDO O MAPA DO ÓDIO 

 Devido à falta de um mecanismo nacional de monitoramento dos crimes de ódio no 

Brasil, a ONG Words Heal the World desenvolveu uma metodologia para monitorá-los 

inspirada nos sistemas de monitoramento britânico e americano. 

 Em 1990, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Estatística do Crime 

de Ódio, tornando uma exigência a coleta de dados sobre crimes motivados por                       

preconceito com base em raça, religião, orientação sexual ou etnia. Desde então, o                

Federal Bureau of Investigation (FBI) tem monitorado esse tipo de crime e divulgado            

relatórios regulares com informações sobre os incidentes, incluindo dados geográficos. 

Em 2009, o Congresso aprovou uma emenda a esse lei, incluindo a coleta de dados de 

crimes motivados por preconceito baseado em gênero (masculino e feminino) e                    

identidade de gênero (transgênero e pessoas que se reconhecem de um gênero                    

diferente do sexo biológico). 

 O Reino Unido chegou a um acordo sobre a definição de crimes de ódio em 2007 e, 

desde 2015 publica regularmente relatórios não só com dados oficiais recolhidos pela 

polícia da Inglaterra e do País de Gales, mas também com dados recolhidos através de 

uma pesquisa face-a-face de vitimização (CSEW: Inquérito Criminal para Inglaterra e     

País de Gales). O CSEW fornece às autoridades informações sobre como a população 

percebe os crimes de ódio e, portanto, juntamente com dados oficiais, o Boletim de                          

Estatística de Crimes de Ódio representa um esforço do governo britânico em produzir 

um documento que se aproxime de um panorama mais confiável do estado de ódio                 

naquele país. . 

 A combinação de dados oficiais e informações coletadas por meio de uma pesquisa                          

presencial que caracteriza o Boletim de Estatística britânico serviu de inspiração para o 

presente relatório, uma vez que buscou também descobrir modos de acessar a chamada 

“figura obscura” de maneira a chegar o mais perto possível da realidade brasileira.                   

Criminólogos usam o termo “figura obscura” (Treadwell, 2013) para se referir à massa de 

crimes subnotificados que põe em xeque a validade das estatísticas oficiais referentes a 

um tipo de crime. De acordo com o Escritório da OSCE para Instituições Democráticas e 

Direitos Humanos (ODIHR), há uma série de razões que explicam a existência da “figura 

obscura”, especialmente quando se trata de crimes de ódio (OSCE, 2009): 
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POSSÍVEIS EXPLICAÇÕES PARA A  

SUBNOTIFICAÇÃO DE CRIMES DE ÓDIO 

DO PONTO DE VISTA 
DA POLÍCIA 

DO PONTO DE VISTA 
DAS VÍTIMAS 

DO PONTO DE VISTA 
LEGAL 

Ausência de políticas dentro da 
esfera policial para registrar                

crimes de ódio  

Acreditam que não vai dar em 
nada 

Lei do crime de ódio não cobre 
certas formas de discriminação  

Falta de procedimentos formais 
para denunciar crimes de ódio  

Têm medo de registrar o crime na 
polícia 

 

Crimes de ódio não são              
percebidos como uma questão 

importante no país  

Medo de retaliação  

Falta de treinamento policial com 
relação à identificação e                 

registro de crimes de ódio 

Falta de conhecimento sobre a lei 
de crimes de ódio 

 

Algumas delegacias podem                       
desencorajar denúncias de crimes 

de ódio devido a preocupações 
com sua repercussão 

Se sentem muito envergonhadas 
(os) para registrar o crime 

 

Alguns policiais podem falhar no 
registro dos crimes porque                   
possuem a mesma visão                

preconceituosa do agressor 

Estão tão traumatizadas (os) que                
negam o crime 

 

 Medo de revelar sua orientação                
sexual, etnia, religião ou afiliação 

política 

 

 Medo de ser presa (o) ou                          
deportada (o) 

 

 São desencorajadas (os) pela   
polícia ou por outras autoridades 
a denunciar o crime ou registrar 

uma queixa 
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 O Brasil não está isento desse problema e, para preencher essa lacuna, Words  

Heal the World buscou dados registrados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos                    

Direitos Humanos de denúncias de ofensas motivadas por preconceito baseado em raça, 

religião, orientação sexual e gênero relatadas por meio de múltiplos canais disponíveis 

para os cidadãos brasileiros. Desde 2003, a população pode usar a linha de ajuda                    

Disque 100 para relatar ofensas motivadas por ódio. Os outros canais disponíveis para 

os cidadãos denunciarem tais ofensas são: a versão online do Disque 100, Clique 100; o 

aplicativo Proteja Brasil disponível em três idiomas diferentes; e-mail e atendimento          

presencial. Em 2006, o governo brasileiro também criou uma linha de ajuda específica 

para mulheres: a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180). Através deste canal, 

mulheres podem denunciar violações dos direitos humanos e receber aconselhamento 

jurídico. 

 As denúncias registradas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos                      

Humanos podem ser consideradas uma boa fonte de informações sobre como as                        

pessoas percebem crimes de ódio no Brasil porque (1) seus canais para denunciar                  

ofensas estão disponíveis a todos os cidadãos e (2) possuem registros de reclamações 

de ódio motivadas por preconceito baseado em raça, orientação sexual, religião e                      

gênero (tentativas de feminicídio). 

  No que diz respeito aos crimes de ódio motivados por preconceito baseados no       

gênero (especialmente dirigidos às mulheres), o mecanismo de monitoramento utilizado 

pelos Estados Unidos parece ser mais detalhado em comparação ao modelo utilizado 

por outros países europeus (nem todos os países europeus possuem uma definição de 

crimes de ódio que contempla também os crimes motivados por preconceito baseado em 

questões de gênero). O MAPA DO ÓDIO NO BRASIL buscou inspiração nesse modelo 

para chamar a atenção para os crimes de ódio praticados contra as mulheres. No Brasil, 

os crimes contra as mulheres são tipificados e processados de acordo com leis                 

específicas que serão explicadas em detalhes na próxima sessão. 

 Reconhecemos as dificuldades em coletar dados sobre esse tipo de crime de ódio,                          

especialmente devido à subjetividade da natureza dos crimes praticados contra as                  

mulheres, e é por isso que o MAPA DO ÓDIO NO BRASIL usa as taxas de feminicídio 

como indicadores de crimes de ódio motivados por preconceito de gênero (tendo                       

mulheres como alvo).  



18 

 Feminicídio é, por definição, o assassinato de uma mulher ou menina por um                  

homem motivado por ódio ao gênero feminino. Portanto, o feminicídio pode ser                        

interpretado como um crime de ódio baseado em questões de gênero.  

 O MAPA DO ÓDIO NO BRASIL mesclou aspectos dos mecanismos existentes de 

monitoramento de crimes de ódio para desenvolver uma metodologia que visa a fornecer 

às autoridades um retrato representativo do estado de ódio de um país onde os crimes 

de ódio ainda não são percebidos como uma prioridade. Nossa metodologia é baseada 

em um duplo sistema que reúne registros oficiais de crimes de ódio e registros oficiais de 

denúncias de ofensas motivadas por ódio. Com relação aos tipos de crimes de ódio              

cobertos por este relatório, embora a lei brasileira restrinja os crimes motivados por            

preconceito (entendidos aqui como crimes de ódio) à raça, tom de pele, etnia, religião e 

procedência nacional, este relatório também traz informações sobre crimes de ódio           

baseados em gênero, tipificados no código penal brasileiro como feminicídio, e também 

crimes de ódio baseados por preconceito relacionado à orientação sexual—apesar da 

ausência de uma positivação legal, mas com fundamento constitucional e jurisprudencial 

favorável - como uma tentativa de ressaltar a importância do desenvolvimento de                 

políticas de combate a esses tipos de ódio que fizeram e ainda fazem tantas vítimas ao 

longo dos anos. 
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3. CRIMES DE ÓDIO SOB A PERSPECTIVA DO 

 SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“CF”) tem como                    

fundamento a dignidade da pessoa humana e o objetivo de promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de                      

discriminação (arts. 1º, III e 3º, IV), regendo-se o país, nas suas relações internacionais, 

pelo princípio do repúdio ao racismo (art. 4º, VIII, da CF). 

 Nesse sentido, a CF ainda expressa que todos são iguais perante a lei, sem             

distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade à igualdade,                            

determinando que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e                         

liberdades fundamentais e que a prática do racismo constitui crime inafiançável e                      

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei (art. 5º, XLI e XLII). 

 A Lei Brasileira (nº 7.716, de 1989) define os crimes de ódio como aqueles que                

resultam de discriminação ou preconceito baseado em raça, cor, etnia, religião ou                    

procedência nacional. Os arts. 3º ao 14º estabelecem os delitos que visam impedir o              

exercício de direito de vítima(s) determinada(s). A pena máxima é de 5 anos e multa. 

  O art. 20, caput, prevê o crime de racismo - em sentido estrito -, caracterizado pela 

manifestação preconceituosa genérica, contra pessoa indeterminada (coletivo). 

 O art. 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro (Lei 2.848, de 1940), prevê o crime de 

injúria racial - modalidade do gênero racismo - caracterizado pela imputação de termos 

pejorativos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa 

ou portadora de deficiência (manifestação preconceituosa), com o nítido intuito de lesão 

à honra de vítima(s) determinada(s).  

  Em ambos os delitos, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. 

 E ainda, no final do ano de 2020 (09 de dezembro), a Câmara dos Deputados, por 

maioria qualificada, aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo. O                               

instrumento seguiu para o Senado Federal para fins de votação. Se aprovado pela                   

mesma maioria qualificada e ratificada pelo presidente da República, o instrumento                        

integrará a ordem jurídica brasileira com “equivalência de emenda constitucional”.  

 Não obstante, há uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não      

editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia, mesmo com os reiterados e 

diversos atos discriminatórios presentes no Brasil contra esses grupos - homicídios,          

agressões, ameaças etc. 

 À vista disso, após ser provocado sobre a não incriminação dos atos atentatórios a 

direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBTI+, no mês de junho de 2019,  
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o Supremo Tribunal Federal (“STF”) reconheceu a mora legislativa e decidiu pelo                          

enquadramento da homotransfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo                    

(nº 7.716, de 1989).   

  Observação: há Projeto de Lei (nº 672, de 2019) em trâmite no Senado Federal   

para alteração e inclusão na Lei 7.716, de 1989, dos crimes de discriminação ou                           

preconceito de orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

 Então, até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a                        

executar os mandados de criminalização definidos na CF - há projeto em andamento na 

Câmara dos Deputados -, as condutas homotransfóbicas, que envolvem aversão odiosa 

à orientação sexual ou à identidade de gênero, por traduzirem expressões de racismo, 

compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e                   

mediante adequação típica aos preceitos de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 

1989. 

 Registre-se que a referida criminalização à prática da homofobia e da transfobia 

não restringiu o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação,                 

estando assegurado aos fiéis e líderes o direito de pregar e de divulgar, livremente, o 

seu pensamento e suas convicções de acordo com a sua doutrina e orientação                          

teológica, podendo buscar prosélitos e praticar os atos de culto, em espaço público ou 

privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais pregações não configurem 

discurso de ódio, assim entendidas aquelas manifestações que incitem a discriminação 

e/ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade 

de gênero. 

 Quanto ao direito das mulheres, há décadas a comunidade internacional o                        

reconhece como direitos humanos, instituído na legislação brasileira apenas no ano de 

2006 (art. 6º, da Lei 11.340). Vejam-se os exemplos: 

 

a)  1979: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de                          

Discriminação contra a Mulher ou Convenção da Mulher, promulgada pelo 

Decreto nº 89.460, de 1984; 

b) Resolução 48/104/1993, proclamada pela Assembleia Geral das                    

Nações Unidas: Declaração sobre Eliminação da Violência contra as                   

Mulheres; 

c)    1994: Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Vi-

olência Contra a Mulher - “Convenção de Belém do Pará”, promulgada pelo 

Decreto nº 1.973, de 1996); 
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d)      Decreto nº 4.316, de 2002: Protocolo Facultativo à Convenção sobre 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 

 

   O homicídio relacionado ao gênero feminino tem se demonstrado como o final de 

dominação e controle da mulher pelo homem no âmbito internacional. Na 57ª Sessão da 

Comissão sobre o Status da Mulher na ONU, ocorrida em 15 de março de 2013, os                      

países membros acordaram: “Reforçar legislação nacional, onde apropriado, para punir 

assassinatos violentos de mulheres e meninas relacionados a gênero (gender-related) e 

integrar mecanismos ou políticas específicas para prevenir, investigar e erradicar essas 

deploráveis formas de violência de gênero”. No mês de abril de 2013, a Comissão de 

Prevenção ao Crime e Justiça Criminal do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime aprovou novo documento incentivando os países a combater o feminicídio. 

 Por sua vez, o legislador brasileiro, seguindo as recomendações globais, em             

cumprimento à proteção constitucional dos direitos fundamentais, através da lei 13.104, 

de 2015, inseriu no Código Penal (“CP”) o feminicídio como qualificador (art. 121, §2º, 

VI), incluindo-o no rol de crimes hediondos (art. 1º, I, da Lei 8.072, de 1990), sob a                

seguinte justificação: “A lei deve ser vista, no entanto, como um ponto de partida, e não 

de chegada, na luta pela igualdade de gênero e pela universalização dos direitos                     

humanos”.  

 Assim, no Brasil, configura-se feminicídio o homicídio “contra a mulher por razões 

da condição de sexo feminino” e “Considera-se que há razões de condição de sexo                

feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher.” (art. 121, § 2º, VI, § 2-A, do CP). 

 A pena do crime de feminicídio é de reclusão, de doze a trinta anos. Aumenta-se a 

pena de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: I - durante a gestação ou 

nos 3 (três) meses posteriores ao parto; II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, 

maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas 

que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; III - na presença 

física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;”  (os dois últimos com                     

redações dadas pela Lei nº 13.771, de 2018). 

 E ainda, a Lei Complementar nº 150, de 2015, alterou o art. 5º da Lei 11.340, de 

2006, para dispor que: “configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,                        

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:  
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I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio                       

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente             

agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por   

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por                    

afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

As relações pessoais enunciadas no referido dispositivo”. 

 Nesse cenário, é possível afirmar que as mulheres são vítimas do feminicídio por 

motivos de ódio, desprezo e/ou sentimento de perda do controle da propriedade sobre as 

mesmas, situações estas mais comuns pela associação de papéis discriminatórios ao 

gênero feminino.   

 Nessa perspectiva, são notáveis os avanços na legislação brasileira no que se                  

refere à proteção das mulheres vítimas de crimes de ódio, enquanto que em relação aos 

homossexuais e transexuais, pode-se dizer que o precedente judicial recentemente                      

definido, que deu interpretação à palavra raça como sendo conceito social e não                             

biológico, possui um caráter simbólico e considerável no processo de educação da                       

sociedade, esperando-se, ainda, pela aprovação de uma lei específica. 

   Enfim, justifica-se a diferenciação no tratamento do grupo LGBTI+ e das mulheres 

pela igualdade, que impõe o tratamento desigual dos desiguais, a fim de corrigir a                             

evidente desigualdade arraigada, mas que não será resolvida apenas com a proteção do 

direito penal. É inquestionável que o grupo LGBTI+ está vulnerável à desigualdade, ao 

controle ideológico, à subjugação social, ao desrespeito à dignidade da pessoa humana, 

sendo considerados estranhos, diferentes, degradados à condição de marginais do                   

ordenamento jurídico, expostos, em consequência de perversa estigmatização e de               

odiosa inferiorização. 

  A rigor, apesar dos avanços legislativos e jurisprudenciais, sabe-se apenas o que o 

direito penal pode fazer com relação ao autor do delito, mas isso não é o bastante, nem 

sequer pode-se afirmar que o poder punitivo terá alguma eficácia, sobretudo na                     

erradicação destes e outros crimes de ódio no Brasil, vide, por exemplo, a notória                    

ineficiência normativa dos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, 

de 1989, e os próprios fundamentos da Constituição Federal de 1988, que por si só, já 

deveriam garantir o tratamento igualitário e inibir os crimes de ódio há mais de trinta             

anos. 
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4. CRIMES DE ÓDIO REGISTRADOS EM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DO ÓDIO NO BRASIL 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 650 crimes de ódio registrados pela polícia.   
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 De acordo com dados coletados com cada um dos estados brasileiros e o Distrito 

Federal, em 2019 o Brasil registrou 12.334 crimes de ódio motivados por preconceito    

baseado em raça, orientação sexual (contra a comunidade LGBTI+), religião, gênero 

(mulheres) e procedência nacional. 1.343 (10,88%) desses crimes de ódio são                                

homicídios: 

  

• 1.314 feminicídios 

• 29 mortes cuja vítima pertencia à comunidade LGBTI+  

(17 no Mato Grosso, 5 no Amazonas, 3 em Pernambuco, 2 em Santa Catarina, 1 em 

Goiás, 1 no Pará).  

  

 De modo geral, crimes de ódio racial aparecem em maior proporção nos registros 

policiais de 2019 e são seguidos por crimes de ódio motivados por preconceito em        

relação à orientação sexual (tendo como alvo a comunidade LGBTI+) e ao gênero                

feminino (feminicídio). 

 

  •  8.979 (72,80%) crimes de ódio motivados por preconceito racial; 

  •  1.732 (14,04%) crimes de ódio motivados por preconceito com relação à           

     orientação sexual (tendo como alvo a comunidade LGBTI+); 

  • 1.314 (10,65%) crimes de ódio motivados por preconceito de gênero                     

     (tem como alvo as mulheres: feminicídios); 

  • 226 (1,83%) crimes de ódio motivados por preconceito religioso; 

  • 83 (0,67%) crimes de ódio à origem. 
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 Os três estados com os menores índices são Acre (11), Rio Grande do Norte (28) e            

Amazonas (42).  

 

 

 

 

 Pelo segundo ano consecutivo, São Paulo encabeça o ranking de crimes no ódio 

no Brasil com 2.545 registros. É importante frisar que esse é o estado com a maior             

população (possui mais de 45 milhões de habitantes—IBGE). Em seguida aparecem o 

Rio Grande do Sul (1.830), Paraná (1.558), Rio de Janeiro (932) e Pernambuco (733). 
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CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RACIAL REGISTRADOS PELA POLÍCIA 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 466 crimes de ódio racial registrados pela polícia.  

4.1 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RACIAL  
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 O Brasil é um dos signatários da Convenção das Nações Unidas para a                    

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (1965), que definiu                          

discriminação racial como “qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência                     

baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”. De acordo com esse 

ponto de vista, a discriminação baseada em raça, cor, nacionalidade ou origem étnica 

pode ser considerada discriminação racial e pode explicar porque a maioria dos estados              

brasileiros não possui dados específicos de crimes motivados por preconceito religioso e 

em relação à origem nacional.   

 Em comparação a outros crimes de ódio, aqueles motivados por preconceito racial 

alcançaram a taxa mais alta (8.979), permanecendo relativamente estável em                         

comparação ao índice total verificado em 2018 (8.525). 

 Apenas um estado (Acre) afirmou não ter registrado crimes de ódio racial em 2019. 

Em 2018, 6 estados haviam alegado ausência de tal registro (Acre, Amazonas, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Alagoas e Espírito Santo). 

 Entre os estados que o registraram, 10 estados não fizeram distinção entre os                       

crimes com motivação racial e aqueles que tiveram uma razão religiosa preponderante. 

Nesses estados, crimes motivados por preconceito religioso aparecem dentro dos                         

registros de crimes de ódio racial. Portanto, ao analisar os números de crimes de ódio 

racial registrados pelo Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,  

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins, é preciso estar ciente de 

que eles também incluem crimes de ódio motivados por preconceito religioso. Devido à 

falta de registros específicos de crime de ódio religioso, foi impossível identificar os                    

índices desse tipo de crime nos estados acima mencionados.  
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 Entre os estados com os maiores índices de crimes de ódio racial, o Rio Grande do 

Sul aparece em primeiro lugar (1.730), seguido por Paraná (1.303), São Paulo (1.268), 

Rio de Janeiro (844) e Goiás (628). Em 2018, São Paulo liderava esse ranking com 

1.625 crimes de ódio racial. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os três estados com os menores índices de crime de ódio racial registrados em 

2019 são: Acre (0), Alagoas (2) e Paraíba (5). 
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CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELACIONADO À  
ORIENTAÇÃO SEXUAL REGISTRADOS PELA POLÍCIA 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 143 crimes de ódio relacionados à orientação sexual registrados pela polícia.  

4.2 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELACIONADO À                

ORIENTAÇÃO SEXUAL (alvo: comunidade LGBTI+) 
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 Embora desde junho de 2019 casos de homotransfobia passaram a ser                        

enquadrados como um tipo penal atrelado à Lei do Racismo (Lei 7.716), apenas 15                

estados e o Distrito Federal registraram crimes de ódio desse tipo em 2019, entendidos 

aqui como crimes de ódio em relação à orientação sexual ou identidade de gênero da 

vítima (tendo com alvo a comunidade LGBTI+): Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,           

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia,                    

Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Em 2018, apenas 9 tinham registro desse tipo de 

delito. Apesar do aumento no número de estados que registraram este tipo de crime de  

ódio separadamente de outros crimes, o número geral de crimes de ódio motivados por 

preconceito com base na orientação sexual da vítima (especialmente voltados para a    

comunidade LGBTI+) diminuiu em 2019. Caiu de 2.165 crimes de ódio em 2018 para 

1.732 em 2019. À semelhança de 2018, o Sudeste continua sendo a região com os                

maiores índices.  

 Embora os estados mencionados acima tenham registrado crimes motivados por                         

preconceito com base na orientação sexual, não há informações sobre a orientação                 

sexual da vítima. No entanto, é possível afirmar que os crimes tiveram como alvo                    

indivíduos da comunidade LGBTI+ porque os estados utilizam a nomenclatura 

“homofóbicos” para classificar esses tipos de crime. 
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 Os três locais que registraram os maiores números de crime de ódio contra a                  

orientação sexual da vítima são: São Paulo (912), Paraná (158) e Distrito Federal (143). 

 Os estados que apresentaram os índices mais baixos são: Alagoas (2), Ceará (3), 

Goiás e Amazonas (ambos estados com 5 crimes de ódio). 
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 Com relação aos homicídios, os crimes de ódio por orientação sexual ocupam o  

segundo lugar no ranking dos homicídios causados por ódio - atrás apenas do                       

feminicídio. Dados das polícias de Amazonas, Pará, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso e 

Santa Catarina apontam a morte de 29 pessoas da comunidade LGBTI+. Todos os                

crimes de ódio por orientação sexual registrados no Amazonas foram homicídios. Mato 

Grosso informou que o número de mortes abrange não só homicídios provocados por                        

preconceito, mas também outros tipos de morte, suicídios e até mortes naturais (devido 

à falta de clareza com relação à natureza das mortes, decidiu-se tratá-los como mortes 

associadas à orientação sexual da vítima uma vez que essa descrição foi relatada pela 

secretaria de segurança do estado). 

 

 Mato Grosso: 17 

 Amazonas: 5 

 Pernambuco: 3 

 Santa Catarina: 2 

 Goiás: 1 

 Pará: 1 

 

 Em 2018, 33 pessoas foram assassinadas. 15 em Mato Grosso. 



33 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELACIONADO À  
AO GÊNERO FEMININO REGISTRADOS PELA POLÍCIA 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 33 feminicídios registrados pela polícia.  

4.3 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO AO GÊNERO FEMININO 

(feminicídio) 
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 O número total de feminicídios registrados em 2019 foi 1.314, permanecendo          

relativamente estável em comparação ao número verificado em 2018 (1.141). Os               

maiores índices foram verificados mais uma vez nos dois estados brasileiros mais                   

populosos (São Paulo e Minas Gerais). No entanto, desta vez, São Paulo assumiu a   

dianteira do ranking.  

 

 Os três estados com os maiores índices de feminicídio são: São Paulo (182),                 

Minas Gerais (136) e Bahia (101). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os estados com os menores índices de feminicídio são: Tocantins (5), Roraima (6), 

Rondônia e Amapá (ambos com 7). Todos os estados estão localizados na região Norte. 
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CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELIGIOSO 
REGISTRADOS PELA POLÍCIA 

GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
 
*DF: 8 crimes de ódio religioso registrados pela polícia.  

4.4 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELIGIOSO  
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 Embora os crimes motivados por preconceito baseado na religião estejam incluídos 

no texto da Lei de Racismo, metade dos estados (Acre, Amapá, Amazonas, Ceará,            

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte,                            

Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe, Tocantins) não possuem registros de crimes de 

ódio religioso. Uma das possíveis explicações para a falta de informação a respeito                

desse tipo de crime pode ser justamente o fato de que muitos estados consideram                  

crimes de ódio motivados por preconceito baseados na religião um tipo de crime de ódio 

racial. 

 Os maiores índices de crimes de ódio religioso foram registrados em São Paulo 

(120), Bahia (33) e Santa Catarina (33). 
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CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO À ORIGEM 
REGISTRADOS PELA POLÍCIA 

GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61     
GRUPO C: 62-92 
 
 
 
*DF: 0 crimes de ódio religioso registrados pela polícia.  
 

  

4.5 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO À ORIGEM 
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 Tanto as Nações Unidas quanto o Conselho Europeu recomendam que o conceito 

de crime de ódio motivado por ódio à origem seja definido a âmbito nacional uma vez 

que origem pode se referir à origem étnica e à nacionalidade. A lei brasileira faz                      

referência clara à procedência nacional. No entanto, alguns estados afirmaram classificar 

delitos cometidos por preconceito em relação à origem da vítima como crime de ódio  

racial — um entendimento que se alinha com o acordado durante a Convenção para a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial (1965), da qual o Brasil é um 

dos signatários.  

 Nessa ocasião, os países signatários concordaram que atos discriminatórios                   

motivados por preconceito com base na nacionalidade ou origem étnica do indivíduo               

sejam entendidos como casos de discriminação racial: 

 “O termo "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou 

preferência com base na raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que                   

tenha o propósito ou efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício, 

em igualdade, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no domínio político, 

econômico, social, cultural ou outro da vida pública“  Artigo 1 da Convenção das Nações 

Unidas para a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial.  

 O fato de o Brasil ser um dos signatários desta convenção pode explicar por que 

tantos estados enquadram casos de discriminação com base na origem nacional como 

atos de discriminação racial, dificultando a identificação de delitos que foram motivados 

principalmente pela nacionalidade da vítima. Apenas quatro estados classificaram                      

separadamente os crimes de ódio por origem — entendidos como crimes motivados por 

preconceito em relação à procedência nacional: Minas Gerais, Piauí, São Paulo e                

Roraima. Os registros totalizaram 83 crimes de ódio por origem em 2019, sendo que um 

dos crimes foi tipificado como tortura (Roraima). 

 São Paulo e Roraima revelaram a nacionalidade das vítimas. Em Roraima, todas as 

vítimas vieram da Venezuela. Em São Paulo, os países de origem das vítimas eram (15 

não tiveram o país revelado): 

 Brasil (33: 15 vieram do Nordeste do país) 

 Síria (6) 

 Peru (4) 

 Argentina (2) 

 Colômbia (1) 

 El Salvador (1) 

 Coreia (1) 
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5. CRIMES DE ÓDIO 2019 X 2018  

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 650 crimes de ódio registrados pela polícia em 2019. 589 em 2018.  
 
 

Em 2018, todos os estados da região sul do Brasil estavam entre os cinco maiores               

índices de crimes de ódio. Em 2019, Santa Catarina registrou uma queda significativa, 

passando de 1.102 para 304 crimes de ódio. 18  estados tiveram um aumento no                   

número de crimes de ódio.  A região norte teve um aumento expressivo, especificamente 

os estados do Amazonas (passou de 4 em 2018 para 42 crimes ódio em 2019) e             

Roraima (passou de 8 em 2018 para 119 crimes ódio em 2019).  

 

2019 
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5.1 CRIMES DE ÓDIO RACIAL 2019 X 2018 

 

 

2018 

 
GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 466 crimes de ódio registrados pela polícia em 2019. 454 em 2018. 
 
 

Em 2018, todos os estados da região sul do Brasil estavam entre os cinco maiores                  

índices de crimes de ódio racial. Em 2019, Santa Catarina registrou uma queda                             

significativa, passando de 1.060 crimes de ódio racial para 75. 19 estados registraram 

um aumento no número de crimes de ódio racial com todos os 6 estados (exceto um,   

Acre) com zero crimes de ódio racial em 2018 registrando um aumento em seus            

números em 2019. Esse incremento foi particularmente expressivo no Espírito Santo,   

cujos crimes de ódio racial saltaram de 0 em 2018 para 105 em 2019. Outro aumento 

significativo foi verificado em Goiás, cujos crimes de ódio racial saltaram de 9 em 2018 

para 628 em 2019. São Paulo, que havia encabeçado o ranking em 2018, permaneceu 

relativamente estável. 

2019 
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5.2 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELACIONADO À                

ORIENTAÇÃO SEXUAL 2019 X 2018 

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 143 crimes de ódio registrados pela polícia em 2019. 93 em 2018. 
 
 
 

O número de estados com registros de crimes de ódio motivados por preconceito em  

relação à orientação sexual aumentou consideravelmente de 2018 para 2019, passado 

de 9 para 15. Apesar do número total de ocorrências ter diminuído, 4 estados                           

registraram aumento, sendo ele significativo em Roraima e Santa Catarina. Dois estados 

tiveram  uma redução expressiva no número de delitos (Goiás e Amapá). Devido à                 

ausência de dados dos outros estados, é difícil fazer uma análise regional desse tipo de 

crime de ódio. 

2019 
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5.3 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO AO GÊNERO FEMININO 

(feminicídio) 2019 X 2018 

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 33 feminicídios registrados pela polícia em 2019.  28 em 2018. 
 
 

Apesar do número total de feminicídios ter reduzido em 2019, 18 estados registraram  

aumento. A Bahia registrou um aumento significativo de um ano para o outro, passando 

de 64 feminicídios em 2018 para 101 em 2019. Regionalmente, todos os estados do  

Nordeste à exceção do Rio Grande do Norte e Pernambuco, registraram aumento no  

número desse tipo de crime de ódio. Todos os estados do sul e do sudeste (à exceção 

do Espírito Santo) também registraram aumento. Nenhum estado registrou queda                

significativa no número de feminicídio. 

2019 
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5.4 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO RELIGIOSO 2019 X 2018 

 

 

2018 

 
GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 8 crimes de ódio registrados pela polícia em 2019. 14 em 2018. 
 
 

Apesar do número de crimes de ódio religioso ter permanecido praticamente estável             

entre 2018 (220) e 2019 (226), o aumento no número de estados com esse tipo de                  

registro foi expressivo, saltando de 5 estados em 2018 para 12 em 2019. O estado de 

Minas Gerais chamou a atenção porque apesar de haver registrado esse tipo de delito 

em 2018, em 2019 a secretaria de segurança informou que não foi possível extrair esse 

tipo de dado do sistema. Isso explica a queda para zero em 2019, a qual não                             

necessariamente significa inexistência desse tipo de delito durante o ano em questão.  

2019 
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5.5 CRIMES MOTIVADOS POR ÓDIO À ORIGEM 2019 X 2018 

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
 
 
 
*DF: 0 crimes de ódio registrados pela polícia em ambos os anos. 
 
 

 O número total de crimes de ódio motivados por preconceito com relação à origem 

da vítima praticamente dobrou de 2018 para 2019, passando de 47 para 83. O maior  

número de casos continuou concentrado em São Paulo, mas foi detectado um aumento 

no número de estados contendo esse tipo de registro.  

2019 
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6. DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO 

EM 2019 

 

 

GRUPO A: 0-30                      GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61        GRUPO F: mais de 1.000         
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
  
  

*DF: 284 denúncias. 

 

MAPA DO ÓDIO NO BRASIL 
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 Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 

2019, o Brasil registrou 9.195 denúncias de crimes motivados por preconceito racial,             

orientação sexual (voltado para a comunidade LGBTI+), religião e gênero feminino 

(tentativas de feminicídio) - um aumento de aproximadamente 80% em relação ao        

número verificado no ano anterior (5.096).  Entre essas denúncias, 12 (0,13%) não                

tiveram o estado identificado — 2 denúncias de ofensa motivada por ódio racial, 3                   

denúncias de intolerância religiosa, 8 denúncias de tentativas de feminicídio — e uma 

denúncia de tentativa de feminicídio ocorreu fora do país. 

  

 Analisando o número total de denúncias de ofensas motivadas por ódio registradas 

em 2019 cujo estado foi identificado (9.182), temos: 

 

  7.719 (84,07%) denúncias de ódio de gênero feminino                               

(tentativa de feminicídio); 

 833 (9,07%) denúncias de ódio relacionado à orientação sexual                

(tendo como alvo a comunidade LGBTI+); 

 407 (4,43%) denúncias de ódio religioso; 

 223 (2,43%) denúncias de ódio racial;   

 0 denúncias de ódio relacionado à origem da vítima.  
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 Apenas denúncias de tentativa de feminicídio foram registradas em todos os                     

estados e esse tipo de denúncia mais que triplicou em 2019, passando de 2.211 para 

7.727 (2.129 em 2018 para 7.719 denúncias cujos estados foram identificados).   

 Pelo segundo ano consecutivo, não foram registradas denúncias de ofensas                

motivadas por ódio com relação à origem. 

 Os três estados mais populosos e urbanizados registraram os maiores números de  

denúncias: São Paulo (1.784), Rio de Janeiro (1.737) e Minas Gerais (919).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os três estados com os menores índices são: Roraima (8), Acre (13) e Amapá (32). 

Todos eles localizados na região norte. 
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DENÚNCIAS REGISTRADAS  PELO MINISTÉRIO DA MULHER,  
DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

GRUPO A: 0-30 denúncias 

GRUPO B: 31-61 denúncias 

 

 

DF: 15 denúncias. 

 

 

6.1 OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO RACIAL 
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 Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 

223 denúncias de ofensas motivadas por ódio racial com o estado identificado. Três 

estados não tiveram registro de ofensa de ódio racial: Acre, Amapá e Roraima. Todos 

eles estão na região norte. 

 Os 5 estados com os maiores índices de denúncias de ofensas motivadas por          

ódio racial são: 
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 Além dos dados sobre denúncias de ofensas motivadas por ódio racial, o Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também monitora os tipos de ofensas            

relatadas por meio de diferentes canais disponíveis para os brasileiros (Disque 100,                 

Clique 100, Proteja Brasil, etc.). O tipo de ofensa mais frequentemente associado a                   

denúncias de ódio racial é a discriminação, seguida de violência psicológica e violência                

institucional. 
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6.2 OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO À ORIENTAÇÃO SEXUAL 

DENÚNCIAS REGISTRADAS  PELO MINISTÉRIO DA MULHER,  
DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

GRUPO A: 0-30 denúncias       GRUPO D: 93-123 denúncias 
GRUPO B: 31-61 denúncias   GRUPO E: 124-999 denúncias 
GRUPO C: 62-92 denúncias 

              

DF: 21 denúncias. 
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 Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 833 

denúncias de ofensas motivadas por preconceito com relação à orientação sexual.               

Apenas dois estados não registraram esse tipo de denúncia: Acre e Roraima. 

 Os 5 estados com os maiores índices são: 
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 Os tipos de ofensa mais comumente associados a preconceito com base na              

orientação sexual da vítima (tendo como principal alvo a comunidade LGBTI+) são                     

violência psicológica, seguida de discriminação e violência física.  
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6.3 OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO AO GÊNERO FEMININO 

(tentativas de feminicídio) 

 

 

 

 

DENÚNCIAS DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO REGISTRADAS  PELO  

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 
GRUPO A: 0-30 denúncias    GRUPO D: 93-123 denúncias 
GRUPO B: 31-61 denúncias    GRUPO E: 124-999 denúncias 
GRUPO C: 62-92 denúncias    GRUPO F: mais de 1.000 denúncias  

 

DF: 239 denúncias. 
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 Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 

7.719 denúncias de tentativas de feminicídio com o estado identificado.  

 Os 5 estados com os índices mais altos são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 Os três estados com o menor número de denúncias de tentativa de feminicídio são 

Roraima (8), Acre (11) e Amapá (26). Todos eles localizados na região Norte.  
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6.4 OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO RELIGOSO  
REGISTRADAS PELO MINISTÉRIO DA MULHER,  

DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

GRUPO A: 0-30 denúncias    GRUPO D: 93-123 denúncias 
GRUPO B: 31-61 denúncias 
GRUPO C: 62-92 denúncias  

  

DF: 9 denúncias. 
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 Em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou 

407 denúncias de crimes motivados por preconceito baseados na religião com o estado 

identificado.  

 Os 5 estados com os maiores índices de ofensas de ódio religioso são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apenas um estado não registrou esse tipo de denúncia em 2019: Roraima.  
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 Além dos números de denúncias de ofensas motivadas por ódio religioso, o                

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também fornece informações 

sobre a religião das vítimas. O quadro abaixo mostra que indivíduos da Umbanda, do 

Candomblé e de outras crenças de matriz africana foram as principais vítimas de crimes 

motivados por preconceito baseado na religião em 2019. Tanto a Umbanda quanto o 

Candomblé têm raízes africanas. As cinco religiões que registraram os maiores índices 

de denúncias em 2019 são: 

 

 

 

 

  

 

 O candomblé surgiu no Brasil no século XIX como uma tentativa dos negros de                

redefinir sua identidade social e religiosa no rescaldo da abolição da escravidão (Silva, 

2005). A umbanda apareceu mais tarde (no século XX) e foi criada por grupos                            

predominantemente brancos que buscavam uma religião que pudesse reunir diferentes 

elementos que formam a cultura brasileira - eles buscavam uma religião que pudesse ser 

percebida como genuinamente brasileira. Segundo Hieda e Alves (2011), a Umbanda é 

uma religião que mescla elementos de crenças indígenas, religiões africanas e brancas 

(como o cristianismo). 
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 Uma vez que tanto o Candomblé quanto a Umbanda têm raízes africanas, as               

ofensas de ódio contra seus seguidores são comumente associadas ao racismo na                      

medida em que essas religiões têm sido historicamente demonizadas por grupos cristãos 

(Silva, 2005). 

 Silva (2005) explica que o sacrifício de animais praticado pelo Candomblé e pela 

Umbanda tem sido erroneamente associado a rituais diabólicos - um estereótipo que é 

frequentemente usado como justificativa por aqueles que cometem atos violentos contra 

as pessoas que seguem essas religiões no Brasil. 

 Além das religiões destacadas no gráfico acima, o Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos também registrou denúncias relacionadas a outras religiões.      

Entre elas, 21 denúncias contra católicos, 21 contra Testemunhas de Jeová, 2 denúncias 

contra praticantes do Islã e 2 contra praticantes do Judaísmo. 
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6.5 OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO À ORIGEM 

 
 Como o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos considera que as 

denúncias de ofensas motivadas por preconceito com base na origem são um tipo de 

ofensa racial, foi impossível acessar esses dados de forma independente. 
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7. DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO 

2019 X 2018  

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30          GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61        GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 284 denúncias de ofensas motivadas por ódio em 2019. 124 em 2018.  
 
 

 De modo geral, o número de denúncias de ofensas motivadas por ódio quase            

dobrou de 2018 para 2019, passando de 5.096 para 9.195 (9.182 com estados                       

identificados). Todos os estados brasileiros registraram aumento. Rio de Janeiro e                

São Paulo foram alguns dos estados que tiveram aumento considerável no número de 

denúncias registradas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 

passando de 1.700 denúncias.  

2019 
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7.1 DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO RACIAL 

2019 X 2018 

 

 

2018 

 
GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61          
 
 
*DF: 15 crimes de ódio registrados pela polícia em 2019. 16 em 2018. 
 
 

 Apesar do número total de denúncias de ofensas raciais registradas pelo Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ter diminuído de 2018 para 2019,                     

passando de 311 para 223 com estados identificados, 8 estados registraram um                      

aumento nesse tipo de ofensa. Entre os estados que registraram queda, a diferença de 

um ano para outro não foi muito significativa. O estado do Rio de Janeiro apresentou a 

redução mais expressiva. De modo regional, denúncias de ódio racial foram mais               

expressivas na região sudeste. 

2019 
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7.2 DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO               

RELACIONADO À ORIENTAÇÃO SEXUAL 2019 X 2018 

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF:  21 denúncias registradas em 2019. 39 em 2018. 
 
 

 De modo geral, as denúncias de ofensas motivadas por ódio relacionado à                      

orientação sexual, tendo como alvo a população LGBTI+, apresentaram uma queda de 

2018 para 2019, passando de 1.169 para 833. Em 2018, todos os estados haviam                  

registrado esse tipo de denúncia. Em 2019, nenhuma denúncia foi apresentada nos                

estados do Acre e Roraima. Os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro apresentaram 

uma queda significativa nesse tipo de denúncia. Já entre os quatro estados que                      

registraram aumento, Goiás apresentou uma diferença significativa entre um ano e outro. 

Regionalmente, esse tipo de denúncia parece estar mais concentrada no sudeste e           

nordeste do Brasil.  

 

2019 
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7.3 DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO AO            

GÊNERO FEMININO (tentativas de feminicídio) 2019 X 2018 

 

 

2018 

 
GRUPO A: 0-30           GRUPO E: 124-999      
GRUPO B: 31-61         GRUPO F: ACIMA DE 1.000 
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF: 239 denúncias registradas em 2019. 64 em 2018. 
 
 

 Entre todos os tipos de denúncia motivadas por ódio contempladas neste relatório, 

as denúncias de tentativas de feminicídio apresentaram um aumento expressivo,               

pulando de 2.211 em 2018 para 7.727 em 2019 (7.719 denúncias cujos estados foram 

identificados). Todos os estados e o Distrito Federal registraram aumento nas denúncias 

de tentativa de feminicídio de 2018 para 2019. Em alguns estados, como São Paulo e 

Rio de Janeiro, o número de denúncias mais que triplicou. Todas as regiões                              

apresentaram números significativos de denúncias de tentativas de feminicídio em 2019, 

incluindo o Centro-Oeste e o Norte do país que, em 2018, haviam apresentado                       

números relativamente baixos. 

2019 
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7.4 DENÚNCIAS DE OFENSAS MOTIVADAS POR ÓDIO          

RELIGIOSO 2019 X 2018 

 

 

2018 

GRUPO A: 0-30            
GRUPO B: 31-61          
GRUPO C: 62-92 
GRUPO D: 93-123     
 
 
*DF:  9 denúncias registradas em 2019. 4 em 2018. 
 
 
 

 Não apenas o número total de denúncias de ofensas motivadas por ódio religioso 

aumentou de 2018 para 2019, passando de 315 para 407 com estados identificados, 

mas também o número de estados com esse tipo de registro passou de 21 para 25,           

abrangendo todo o país menos Roraima. 19 estados tiveram um aumento no número de 

denúncias de ofensas motivadas por ódio religioso, com destaque para o estado de           

Goiás, cujos registros saltaram de 7 para 32. Apesar de ter sido identificado em todo o 

país, esse tipo de denúncia para continuar mais concentrada no sudeste.   

2019 



66 

 

 

 

 

1. Reforçar a lei para que os estados registrem e acompanhem todos os tipos de crimes 

motivados por preconceito (entendidos aqui como crimes de ódio ) conforme claramente 

definidos (e exigidos) pelo sistema jurídico brasileiro. Atualmente, os registros encontram

-se de maneira difusa, o que dificulta o  monitoramento desse tipo de delito e o                           

desenvolvimento de estratégias preventivas. 

 

2. Desenvolver um sistema uniforme a nível federal para registrar os crimes de ódio e as 

denúncias de modo que ele seja o mesmo em todos os estados. Essa consistência dará 

um panorama claro dos crimes de ódio a nível nacional, portanto, tornando mais fácil o 

desenvolvimento e a implementação de uma estratégia nacional para monitorar, prever e 

prevenir crimes de ódio. Além disso, isso estabelecerá uma linha de base para comparar 

os dados ano a ano e por estado. 

 

3. Conduzir uma pesquisa entre as secretarias de segurança para entender os desafios 

que as delegacias enfrentam ao registrar crimes de ódio - talvez alguns membros da              

equipe de segurança não tenham um entendimento claro de cada crime de ódio ou              

enfrentem desafios técnicos ao registra-lo. Esta pesquisa pode servir de base para um  

treinamento posterior. 

 

4. Organizar sessões intensivas de treinamento para que as equipes de segurança             

desenvolvam suas habilidades técnicas, sociais e emocionais e outras competências 

(interpessoal, de comunicação, resolução de conflitos etc.) para lidar com situações            

emocionais / psicológicas intensas e denúncias de vítimas, que podem estar                   

traumatizadas. Às vezes, tudo o que é preciso para se sentir seguro e aberto é uma            

conexão emocional que tenha como base fundamental o reconhecimento do outro como 

humano, digno. 

 

5. Organizar sessões regulares de treinamento com equipes de segurança para                     

atualizá-las sobre tendências locais / nacionais relacionadas a crimes de ódio,                  

especialmente numa sociedade que atualmente está discutindo como lidar com o                

discurso de ódio on-line e seus efeitos off-line. 

8. RECOMENDAÇÕES 
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6. Promover mudanças no dispositivo legal de modo a contar com lei específica para            

crimes de ódio, incluindo aqueles motivados por preconceito com base na orientação      

sexual.  

 

7. Realizar uma campanha pública (on-line e off-line) para conscientizar o público sobre 

crimes de ódio, o que eles são, o que eles não são e os canais corretos para                 

denunciá-los. Esta pode ser uma campanha criativa, de preferência voltada para jovens, 

informativa e divertida. 

 

8. Realizar uma campanha em São Paulo e no Norte do país (possivelmente em parceria 

com o ACNUR) para aumentar a conscientização sobre os instrumentos disponíveis para 

denunciar ofensas motivadas por ódio cometidas contra refugiados e requerentes de         

asilo que moram no Brasil (ofensas baseadas na origem da vítima).  

 

9. Implementar estratégias de combate à homofobia e à transfobia no Brasil.                           

Por exemplo, desenvolvendo uma campanha para conscientizar o público sobre crimes 

de ódio com base na orientação sexual (tendo como alvo a comunidade LGBTI+). Na  

mesma linha, fornecer treinamento para que as equipes de segurança possam lidar com 

tais crimes. Mais importante ainda, criar estratégias preventivas para reduzir o                            

preconceito contra a comunidade LGBTI+. 

 

10. Com relação aos crimes de ódio motivados por preconceito baseado na religião,        

é preciso garantir que os estados e os aparatos de segurança correspondentes registrem 

a religião da vítima. Desta forma, é fácil saber e, portanto, intervir para abordar as                

causas ou motivações. 

 

11. Crimes de ódio motivados por preconceito baseado na raça / cor e crimes motivados 

por preconceito baseados na origem / nacionalidade não são a mesma coisa.                      

Atualmente, poucos estados possuem registro de crimes de ódio motivados pela origem 

da vítima. Distinguir os dois durante o registro na delegacia e fazer a mesma distinção 

durante o registro da denúncia é fundamental.  
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12. Desenvolver e implementar uma estratégia móvel—um roteiro—de combate aos              

crimes de ódio motivados por preconceito contra as mulheres (feminicídio). Isso pode 

incluir acesso fácil e seguro (não apenas fisicamente, mas emocionalmente,                          

psicologicamente) ao aconselhamento e proteção contra possíveis retaliações. Também 

poderia começar nas bases, nas escolas onde os alunos possam se familiarizar com a 

questão através da arte, esportes e outros exercícios sociais e emocionais, como                

mindfulness, regulação emocional e pensamento crítico. 

 

13. Aumentar o número de call centers, canais on-line, equipes de segurança,               

infraestrutura e, o mais importante, realizar grandes campanhas públicas para criar           

conscientização, quebrar estereótipos e implementar estratégias de combate aos crimes 

de ódio nos grandes centros urbanos e estados altamente populosos como São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

 

14. Tornar o estudo sobre crimes de ódio um componente importante do currículo             

escolar. Isso pode incluir metodologias que permitam aos alunos e professores identificar  

e analisar criticamente os crimes de ódio e aprender a desenvolver modos de                         

preveni-los. Encorajar os professores a participarem de um treinamento para aprender 

novas metodologias de educação, como aprendizado social e emocional, e outras                

maneiras pelas quais a educação pode ser uma ferramenta essencial na promoção de 

uma cultura de paz.   



69 
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