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RESUMO 

 

O presente trabalho acadêmico analisa a problemática jurídica do discurso de ódio, e coloca 

em evidência um conflito entre o princípio da liberdade de expressão e o princípio da 

igualdade, em sua vertente da não discriminação. Isto é, o objetivo principal da pesquisa é 

explorar a relação existente entre liberdade de expressão e direito à igualdade e não 

discriminação, considerando-se como arcabouço basilar o princípio da dignidade humana, no 

que concerne ao discurso de ódio. São utilizados como parâmetros jurídicos de análise 

sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, em especial o europeu e o 

interamericano, ordenamentos jurídicos estrangeiros e a perspectiva de concretização no 

ordenamento jurídico brasileiro. Os ordenamentos jurídicos estrangeiros abordados são o 

norte-americano e o alemão, tendo em vista a significativa diferença de abordagem da 

problemática do discurso de ódio nesses dois países. Sob a perspectiva do direito interno, é 

considerado o emblemático caso Ellwanger (Habeas Corpus nº 82424, do Rio Grande do Sul, 

julgado pelo Supremo Tribunal Federal), seu histórico e suas repercussões jurídicas, tendo por 

base a teoria da ponderação dos princípios de Robert Alexy. Os objetivos específicos 

consubstanciam-se em examinar a evolução histórica da liberdade de expressão, do princípio 

da dignidade humana e do direito à igualdade, com ênfase na sua vertente da não-

discriminação, no âmbito do direito internacional e do Brasil; analisar os tratados, declarações 

e atos internacionais adotados pelo ordenamento brasileiro, além dos dispositivos 

constitucionais que abordam a temática; averiguar como os tribunais internacionais de direitos 

humanos têm aplicado o direito à liberdade de expressão, assim como a atuação do Poder 

Judiciário nacional em relação ao ordenamento jurídico interno, com ênfase no Supremo 

Tribunal Federal; e buscar formas viáveis de maximizar a concretização adequada da 

liberdade de expressão em face do discurso de ódio. A pesquisa é pautada pelo método 

hipotético-dedutivo, e quanto à sua natureza e procedimentos técnicos, é essencialmente 

bibliográfica, descritiva e documental. Conclui-se que a hipótese levantada no início da 

pesquisa (de que quando houver discurso do ódio com teor discriminatório em face de pessoas 

de grupos minoritários ou vulneráveis o direito à igualdade e não discriminação, com respaldo 

no princípio da dignidade humana, deverá prevalecer sobre a liberdade de expressão) tem uma 

incidência de concretização maior ou menor a depender do sistema jurídico em questão.  

 

Palavras-chave: Liberdade de expressão; Igualdade; Não discriminação; Discurso de ódio; 

Dignidade humana. 
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ABSTRACT 

 

The present study introduces an analysis concerning the legal issue of hate speech, 

emphasizing the conflict between the freedom of expression and the principle of equality, in 

terms of non-discrimination, also considering as theoretical framework the principle of human 

dignity linked to the hate speech. Regarding legal parameters of analysis for this study, 

international systems for the protection of human rights, in particular the European and Inter 

American, were followed, as well as international law systems and the attainment perspective 

in the Brazilian legal system. The American and German legal systems were addressed, taking 

into consideration the notable difference in which the hate speech is considered in these two 

countries. As for the perspective of Brazilian law, it is regarded the emblematic Ellwanger 

case (Habeas Corpus nº 82,424 in Rio Grande do Sul, which was tried by the Federal 

Supreme Court), its background and legal repercussions, based on the Robert Alexy’s theory 

of principles and weighting. This study has as specific objectives to examine the historical 

evolution of freedom of expression, the principle of the dignity of the human person and the 

right to equality, with emphasis on non-discrimination in international and Brazilian law; the 

analysis of treaties, declarations and international acts adopted by the Brazilian law and 

constitutional provisions that address the main topics of this research; the investigation of 

how international human rights courts have applied the law to freedom of speech, as well the 

influence of Brazilian judiciary regarding legal framework, in particular the Federal Supreme 

Court; and to seek feasible ways to ensure the proper achievement of freedom of expression in 

relation to the hate speech. This study is based on the hypothetical-deductive method and 

bibliographic, descriptive and documentary procedures. Finally, the conclusion is that the 

hypothesis raised at the beginning of the research (that when there is hate speech with a 

discriminatory content against people from minority or vulnerable groups the right to equality 

and non-discrimination, based on the principle of human dignity, should prevail over freedom 

of expression) has a greater or lesser impact depending on the legal system in question. 

 

Keywords: Freedom of expression; Equality; Non-discrimination; Hate speech; Human 

dignity. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Esta dissertação abordará a relação existente entre liberdade de expressão e direito à 

igualdade, em sua vertente da não discriminação, no que concerne à problemática do discurso 

de ódio, sendo utilizados como parâmetros sistemas internacionais de proteção dos direitos 

humanos, o direito estrangeiro (em específico, Estados Unidos da América e Alemanha) e a 

perspectiva de concretização no ordenamento jurídico brasileiro. Logo, será explorado o 

direito à liberdade de expressão, sua proteção jurídica internacional, seus limites e sua 

aplicação no direito interno brasileiro, no que se refere ao discurso de ódio, assim como as 

implicações para o direito à igualdade e não discriminação, além do princípio da dignidade 

humana. Desse modo, serão observadas as determinações de tratados e declarações 

internacionais sobre o tema adotados pelo Brasil e, em especial, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

Para se realizar uma análise da interação entre liberdade de expressão e direito à 

igualdade e não discriminação, será preciso examinar como os direitos humanos têm se 

desenvolvido no decorrer da história, além da aplicabilidade como direitos fundamentais no 

ordenamento jurídico do Estado nacional. Uma compreensão das origens históricas dos 

direitos humanos tem o potencial de explicitar ferramentas valiosas quando da aplicação 

desses direitos aos casos concretos. Outro fator relevante é que o direito, como fruto da 

sociedade, tem se manifestado de várias formas no decorrer do tempo e com a variação do 

espaço, daí o caráter diversificado com que um mesmo problema jurídico pode ser resolvido a 

depender do país em que seja demandado ou do sistema internacional aplicável. 

Os objetivos específicos consistem em: examinar a evolução histórica do direito à 

liberdade de expressão, do princípio da dignidade humana e do direito à igualdade no direito 

internacional e no Brasil; analisar os tratados, declarações e atos internacionais adotados pelo 

ordenamento brasileiro, além dos dispositivos constitucionais que abordam a temática; 

averiguar como as cortes internacionais de direitos humanos têm aplicado o direito à liberdade 

de expressão (com ênfase na questão do discurso de ódio), fazendo-se um paralelo com a 

atuação do Poder Judiciário nacional em relação ao ordenamento jurídico interno; buscar 

formas viáveis de maximizar a concretização adequada do direito à liberdade de expressão em 

face do discurso de ódio, relacionando essa efetivação adequada com um maior 

desenvolvimento cultural, político e social, com respeito à dignidade da pessoa humana e ao 

direito à igualdade e não discriminação, além do fortalecimento da democracia em si. 
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Neste trabalho, quanto ao direito interno, será dada ênfase à atuação do Poder 

Judiciário, especialmente, o Supremo Tribunal Federal. No âmbito do direito estrangeiro, a 

ênfase nos outros Estados nacionais também será em relação à corte constitucional ou à corte 

suprema de cada um desses países. No caso da Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal, 

e em relação aos Estados Unidos, a Suprema Corte Norte-Americana. Essa escolha pela corte 

constitucional ou pela corte suprema se dá pela significativa influência que as maiores 

instâncias jurisdicionais com natureza constitucional dos Estados têm sobre a hermenêutica 

jurídica e o próprio ordenamento dos países. Quanto aos sistemas internacionais de proteção 

dos direitos humanos, serão investigados mais detalhadamente o sistema europeu e o 

interamericano, assim como as suas cortes, respectivamente, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

O problema jurídico do discurso de ódio ultrapassa fronteiras, pois com o enorme 

desenvolvimento dos meios tecnológicos e de comunicação na segunda metade do século XX, 

as pessoas e/ou entidades de um país podem enviar mensagens e expressar ideias com 

capacidade de propagação por todos os continentes. Há países, como os Estados Unidos da 

América, que não criminalizam, no geral, o discurso de ódio, já outros, como a Alemanha, 

que condenam esse tipo de discurso, conforme será observado no desenvolvimento deste 

trabalho. 

No século XXI o mundo está totalmente interligado, globalizado, por isso a 

necessidade de, neste estudo, que trata de um problema jurídico que ultrapassa fronteiras, 

utilizar-se de referências ao direito estrangeiro, além da análise de sistemas jurídicos 

internacionais. Realizando-se, ao final, a abordagem do ordenamento jurídico brasileiro. Esse 

tipo de análise evidencia o tamanho do vínculo existente entre as ordens jurídicas de 

diferentes Estados e sistemas internacionais, quando fica evidenciado um significativo 

número de casos similares ou julgados de maneira similar, em sistemas jurídicos de diferentes 

âmbitos normativos. 

Serão verificadas as implicações jurídicas do discurso de ódio, explorando o seu 

caráter constitucional ou inconstitucional, além da relação com as normas internacionais de 

direitos humanos. Ademais, o problema do discurso de ódio, apesar de ter recebido 

significativa atenção acadêmica da comunidade jurídica apenas no século XX, remonta à 

antiguidade (conforme será exemplificado no decorrer da dissertação), e atualmente, no 

século XXI, tem sido percebido até mesmo no discurso de autoridades componentes do 

Estado Democrático de Direito e de representantes políticos na sociedade internacional.  
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Importante salientar que a liberdade de expressão, constante do rol de direitos civis e 

políticos reconhecidos como de primeira dimensão, possui algumas facetas, abarcando-se, por 

exemplo, tanto a expressão do pensamento e opinião em si, como também a liberdade de 

comunicação social e a liberdade de expressão artística, científica, intelectual e até o direito 

ao recebimento de informações, independente do meio e da forma utilizados. Todas essas 

facetas são formas de liberdade de expressão e, em alguns casos concretos, chegam a 

confundir-se, considerando-se, por exemplo, que uma obra artística fotográfica e publicada 

num meio de comunicação social poderia estar vinculada à liberdade de expressão artística e à 

liberdade de comunicação social. 

Nesse sentido, o discurso de ódio consiste num discurso que, a princípio, não está 

protegido pela liberdade de expressão, pois que viola outros bens jurídicos essenciais como o 

princípio da dignidade humana e o direito à igualdade e não discriminação. Uma das 

dificuldades do problema encontra-se em delimitar o que seria discurso de ódio e o que não 

seria tal discurso. 

Pontua-se que há uma significativa diferença entre opinião protegida pela liberdade de 

expressão e discurso de ódio (não protegido). Isso porque o discurso de ódio tem por 

finalidade inferiorizar, ridicularizar e violentar, a partir de expressões inteligíveis, as pessoas, 

em especial, aquelas de grupos vulneráveis ou minoritários. Há, assim, no discurso de ódio, a 

violação da dignidade humana e do direito à igualdade e não discriminação.  

Surgem os seguintes questionamentos: os sistemas internacional e interno de proteção 

de direitos estão sendo satisfatórios para a plena concretização da liberdade de expressão em 

harmonia com a dignidade humana e a igualdade? Se não estiverem sendo, que modificações 

poderiam ser apontadas para melhorar essa estrutura de proteção? Qual o histórico jurídico da 

liberdade de expressão, da dignidade humana e da igualdade? Qual o papel do Poder 

Judiciário nesse âmbito? Como identificar o discurso de ódio e coibir essa prática nociva para 

a democracia? Essas são perguntas pertinentes a este estudo, e que serão respondidas no 

decorrer dos capítulos da dissertação. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) assegura 

proteção à liberdade de expressão em suas mais variadas modalidades. Dessa forma, a 

liberdade de expressão de pensamento é assegurada pelo inciso IV, art. 5º, da nossa Carta 

Maior, sendo apenas vedado o anonimato. Esse dispositivo é complementado pelo inciso 

seguinte que determina que é garantido o direito de resposta. Como também pelo § 2º do art. 

220 da CRFB/88, que proíbe qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.  
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A liberdade de comunicação social ou imprensa e as liberdades de expressão artística, 

intelectual e científica são explicitadas pelo inc. IX, art. 5º, da CRFB/88. Essa liberdade de 

imprensa é complementada pelo caput do art. 220 e §§ 1º e 2º da Carta Maior, e possui todo 

um capítulo próprio. Ademais, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 1º, 

inciso III, a dignidade humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

E o direito à igualdade é asseverado pelo caput do art. 5º da Constituição. 

A liberdade de expressão, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à 

igualdade são garantidos, direta ou indiretamente, por diversas normatizações internacionais 

adotadas pelo Brasil, como, por exemplo: a Declaração Universal de Direitos Humanos, a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Carta Democrática 

Interamericana, a Declaração Internacional de Chapultepec, a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de verificar-se os fundamentos, limites e 

aplicabilidade da liberdade de expressão e do direito à igualdade em relação ao denominado 

discurso de ódio, sob a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro, mas sem deixar de 

considerar a conjuntura doutrinária, normativa e jurisprudencial de caráter internacionalista a 

respeito do tema.  

É considerado, desse modo, o significativo envolvimento do Brasil na comunidade 

internacional e seu compromisso de defesa dos direitos humanos. Inclusive, a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 4º, dispõe sobre os princípios que regem o Brasil nas suas 

relações internacionais e estabelece, no inciso II, o princípio da prevalência dos direitos 

humanos. 

Ademais, ressalta-se a necessidade de uma regular aplicabilidade do direito à liberdade 

de expressão para o desenvolvimento de democracias modernas, bem estruturadas e com 

justiça social. Sem uma proteção adequada a esse direito não há um espaço favorável para a 

pluralidade de ideias, transparência e informação livre necessárias para alcançar-se uma 

sociedade informada, esclarecida e, consequentemente, mais justa para todos. 

 Observa-se, no entanto, que não basta um direito estar garantido em fontes jurídicas 

formais para que seja adequadamente efetivo e respeite determinados limites e ponderações. 

Por isso que se faz preciso estudar como atuam as instituições responsáveis pela fiscalização 

ao seu cumprimento, para aferir-se a concretização da liberdade de expressão na situação 

específica que gira em torno do discurso de ódio. 
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O recorte metodológico da pesquisa é realizado para abordar o discurso de ódio com 

teor discriminatório em face de grupos minoritários ou vulneráveis, partindo-se da hipótese de 

que quando houver discurso de ódio com teor discriminatório o direito à igualdade, em sua 

vertente da não discriminação, deverá prevalecer sobre a liberdade de expressão nos casos 

concretos. A pesquisa é pautada pelo método hipotético-dedutivo, e em relação a sua natureza 

e aos procedimentos técnicos, ela é essencialmente bibliográfica, descritiva e documental. 

Para efetivar a referida pesquisa foram utilizadas obras doutrinárias, artigos científicos, 

dissertações, teses, textos de sites especializados, jurisprudência, além da especial análise da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dos tratados referentes ao tema em 

estudo e da legislação em geral.  
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2 OS DIREITOS HUMANOS E O PAPEL DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA  

 

 Neste primeiro capítulo será abordada a origem e o desenvolvimento dos direitos 

humanos, além da ligação desses direitos de caráter preponderantemente internacionalista1 

com os direitos fundamentais garantidos pelos Estados, em específico, o Brasil. Há uma 

necessidade básica de se explorar a história dos direitos ao se deparar com problemas 

jurídicos. Uma das formas mais eficazes de se entender a estrutura jurídico-social na qual a 

sociedade internacional e o meio social interno estão inseridos, é a partir da abordagem 

histórica que desvenda, por sua vez, fatores sociais, geográficos, políticos, culturais e 

jurídicos que conformaram o mundo nos termos em que ele se encontra na atualidade.2 

Ademais, será analisado o conteúdo do princípio da dignidade humana e sua função 

sistêmica-interpretativa na resolução dos conflitos entre direitos, tendo em vista que esse 

princípio está diretamente relacionado com o conteúdo e aplicabilidade dos direitos humanos 

e fundamentais. A história é um elemento essencial na interpretação dos direitos consagrados 

por uma determinada sociedade e os princípios básicos que estruturam um Estado são 

fundamentais para se buscar a segurança jurídica, a paz social e o caminho do direito e da 

justiça. Daí a relevância do princípio da dignidade humana que guia diversas normas 

jurídicas, inclusive, outros princípios. 

 É mister passar por esta etapa para que se possa, em capítulo posterior, abordar mais 

especificamente determinados direitos: o direito à liberdade de expressão e o direito à 

igualdade e não discriminação, e como esses direitos relacionam-se com o discurso de ódio 

em outros países ou sistemas normativos. Liberdade e igualdade são dois dos principais 

pilares do Estado Democrático de Direito, são direitos e princípios fundamentais com 

possibilidades diversificadas de fundamentação e aplicabilidade com o escopo de resolução 

dos mais distintos conflitos jurídicos e, em especial, para os problemas advindos do discurso 

de ódio. 

                                                           
1 De acordo com Valerio de Oliveira Mazzuoli os direitos humanos consistem naqueles consagrados em tratados 

ou em costumes internacionais, ou seja, são direitos que já estão no âmbito do Direito Internacional Público. 

Mazzuoli ainda destaca que os direitos fundamentais são aqueles garantidos pelas Constituições dos Estados. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 6. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 822.  
2 John Gilissen assevera o papel da história do direito em explicitar como foi constituído o direito atual e como 

foi a sua evolução ao longo dos séculos. Conforme John Gilissen, a investigação histórica do direito não deve 

limitar-se geograficamente a um único país, sendo necessária uma abordagem mais vasta do desenvolvimento 

das instituições jurídicas.  

GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. 

Tradução de: A. M. Hespanha; L.M. Macaísta Malheiros. p. 13 
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Por fim, será detalhado no capítulo final como a liberdade de expressão e o direito à 

igualdade e não discriminação, interagem ou deveriam interagir, no âmbito do ordenamento 

jurídico brasileiro, para a eficaz resolução dos problemas jurídico-sociais advindos da difusão 

do discurso de ódio. Considerando-se que o direito interno brasileiro possui particularidades 

próprias quando comparado com outros sistemas normativos. 

 

 

2.1 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS  

 

 O estabelecimento dos direitos humanos como os conhecemos na atualidade foi 

construído historicamente a partir do desenvolvimento dos Estados, das relações 

internacionais firmadas e do reconhecimento dos direitos mais essenciais das pessoas. Para se 

chegar ao nível de proteção alcançado no século XXI foram necessárias muitas lutas por esses 

direitos que se consubstanciam no resultado de uma longa construção histórica3. 

 Nesse sentido, a história das sociedades humanas está intrinsecamente entrelaçada 

com o desenvolvimento de liberdades e direitos essenciais. O ser humano tem a tendência a 

sempre buscar melhores condições de vida, e os direitos humanos sintetizam um patamar 

social em que o indivíduo não pode ser injustificadamente privado da sua liberdade, dos seus 

bens, da sua vida, não podendo ter a sua dignidade violada. A conquista de direitos é tão 

relevante para o progresso da humanidade que sem eles não há plena liberdade para que a 

sociedade civil possa expandir as esferas do conhecimento e progredir nas mais diferentes 

áreas, gerando crescimento para a sociedade como um todo. 

 No contexto das primeiras declarações de direitos que foram sendo firmadas durante o 

tempo, destacam-se as cartas e declarações da Inglaterra: a Magna Carta (1215-1225); a 

Petition of Rights (1628); o Habeas Corpus Amendment Act (1679) e o Bill of Rights (1688). 

Apesar das limitações originárias desses documentos, quanto a garantia de direitos a todos, 

eles auxiliaram no desenvolvimento do common law e, consequentemente, na moderna 

garantia dos direitos humanos.4 Limitações originárias na medida em que no período no qual 

                                                           
3 Pietro de Jesús Lora Alarcón relaciona a aplicabilidade e evolução dos primeiros direitos humanos com o 

movimento constitucionalista inglês de 1215, além do desenvolvimento da Revolução Francesa de 1789, e das 

mudanças promovidas pelas duas grandes guerras mundiais do século XX. 

ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Constituição, relações internacionais e prevalência dos direitos humanos. In: 

PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria (Org.). Proteção internacional dos direitos humanos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção doutrinas essenciais). p. 466.  
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 153-

155. 
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esses documentos jurídicos foram elaborados e aplicados para os seus destinatários, eles não 

tiveram a mesma amplitude e a preocupação com os direitos e igualdade de todos, que temos 

no mundo pós segunda guerra mundial, independente de classe social, etnia ou gênero, por 

exemplo.  

 A primeira declaração de direitos efetivamente moderna, consiste na Declaração de 

Virgínia (janeiro de 1776) que precedeu a Declaração de Independência dos Estados Unidos 

da América (EUA), de julho de 1776. A Constituição dos EUA em si veio a ser aprovada em 

1787, e a parte da declaração de direitos dessa Constituição iniciou sua construção jurídica em 

1791, com a inclusão das dez primeiras emendas, cujo conteúdo assecuratório de direitos 

ainda chegou a ser ampliado por outras emendas até o ano de 1975.5 

 Nesse contexto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecida pela 

Assembleia Constituinte francesa em agosto de 1789, contemplou diversos direitos básicos do 

ser humano, com inspiração nos valores de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução 

Francesa, iniciando a derrocada do Antigo Regime.6 Fábio Konder Comparato, ao relacionar a 

declaração francesa de 1789 com as declarações de direitos dos Estados Unidos, destaca que o 

grande diferencial francês é a abstratividade e o caráter geral da sua declaração.7 E a 

declaração francesa terminou por influenciar de forma determinante na estruturação jurídica 

de declarações de direitos posteriores, inclusive de outros países, com seus ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Os direitos humanos representam uma das maiores conquistas civilizatórias da 

humanidade. Tais direitos, essencialmente, significam que todos os seres humanos devem ser 

respeitados de forma plena, independente de etnia, gênero, nacionalidade, orientação sexual, 

religião, entre outros fatores que possam personalizar os diferentes indivíduos. Como assevera 

Fábio Konder Comparato, ao abordar a história dos direitos humanos, são diversas as 

características biológicas e culturais que diferenciam as pessoas, mas todas merecem o mesmo 

respeito, considerando-se que em virtude dessa igualdade entre os indivíduos, nenhuma 

pessoa pode considerar-se superior às outras.8 

É com base nessa igualdade basilar que os direitos humanos são construídos, sendo a 

própria igualdade um dos direitos humanos também. Entretanto, para chegar-se a essa 

                                                           
5 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 155-

159. 
6 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho; 

Apresentação de: Celso Lafer. p. 99-100. 
7 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

p. 145. 
8 Ibid. p. 13.  
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constatação no seio da sociedade internacional, muitas lutas e guerras precisaram ser travadas 

no decorrer da história, dentre elas a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra, e suas 

consequências, teve um significativo impacto na história dos direitos humanos, na sua origem 

como os conhecemos hodiernamente e no seu desenvolvimento. 

Como pontua Flávia Piovesan, a globalização dos direitos humanos inicia-se após a 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. Esse movimento globalizante, de acordo com Piovesan, 

surge como uma resposta a toda destruição causada pelo regime nazista para a humanidade, 

com o extermínio de cerca de 11 milhões de pessoas. Sendo isso possível no regime nazista, 

pois este apenas reconhecia a titularidade de direitos a um determinado grupo de pessoas que 

pertenceriam à “raça pura ariana”.9  

As enormes perdas humanas ocasionadas pelo regime nazista, no decorrer da Segunda 

Guerra Mundial, com fundamento numa suposta inferioridade racial das pessoas assassinadas, 

sensibilizaram a comunidade internacional de forma impactante. Como garantir que 

atrocidades como as promovidas pelo regime nazista nunca mais aconteçam? Essa foi uma 

das principais preocupações da comunidade internacional no período pós-guerra. É nesse 

contexto político internacional que é delineada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Em âmbito internacional, com reflexos no direito interno dos Estados, o papel dos 

direitos humanos cresceu de forma significativa no decorrer do século XX. Isso porque a 

própria configuração dos sujeitos de direito internacional foi se modernizando e adquirindo 

um caráter mais diversificado. De acordo com Jorge Miranda, os sujeitos de direito 

internacional podem ser reunidos em Estados e entidades afins, organizações internacionais, 

entidades não-estatais, indivíduos e, em alguns casos, as pessoas coletivas privadas.10  

Os sujeitos originários do Direito Internacional são os Estados e é, a partir deles, que 

os outros sujeitos foram surgindo e sendo reconhecidos. De fato, o reconhecimento do 

indivíduo, da pessoa, como um sujeito de direito internacional, está diretamente relacionado 

com o desenvolvimento dos direitos humanos e com a necessidade de existência de aparato e 

instrumentos jurídicos que possam preservar os direitos humanos. Para além das fronteiras 

dos Estados nos quais as pessoas estão inseridas. E esse processo é bastante benéfico para o 

ser humano, pois quanto mais instâncias protetivas dos direitos humanos para garantia da 

                                                           
9 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil. In: AMARAL JÚNIOR, 

Alberto do; PERRONE-MOISÉS, Cláudia (Org.). O Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 239-240. 
10 MIRANDA, Jorge. Para uma Teoria dos Sujeitos de Direito Internacional. In: GRAU, Eros Roberto; CUNHA, 

Sérgio Sérvulo da (Coord.). Estudos de Direito Constitucional: em homenagem a José Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2003. p. 544. 
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dignidade, melhores serão as condições de vida e desenvolvimento das pessoas, num mundo 

em que tantos direitos já são rotineiramente violados ou não concretizados. 

Sob essa ótica de abordagem, a Declaração Universal11, de 10 de dezembro de 1948, é 

um marco histórico da afirmação e estabelecimento dos direitos humanos no âmbito de toda a 

comunidade internacional, pois declara direitos humanos basilares que devem ser respeitados 

e reconhecidos para todas as pessoas. Esse documento histórico, ademais, norteou diversos 

tratados internacionais de direitos humanos, além de Constituições dos Estados da 

comunidade internacional (em especial, na parte dos direitos e garantias fundamentais), que 

foram promulgadas anos depois. Apesar de haver doutrina12 que argumenta no sentido de que 

a Declaração por si só não estabelece uma vinculação jurídica obrigatória, é inegável a 

influência desse documento histórico no entendimento do caráter protetivo dos direitos 

humanos, inclusive com uma notável consagração nas relações internacionais e no direito 

interno dos Estados.  

 Em relação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), 

apesar da influência dos direitos humanos ser mais facilmente visualizada na parte dos 

direitos e garantias fundamentais em seu Título II (composto por cinco capítulos que tratam 

dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; da nacionalidade; dos 

direitos políticos; e dos partidos políticos), pode-se apreender a essência dos direitos humanos 

em partes diversas da atual Carta Política brasileira. 

 Num rol exemplificativo, o Título I da CRFB/88 determina em seu artigo 4º, inciso II, 

que a prevalência dos direitos humanos se constitui em um dos princípios norteadores da 

atuação do Estado brasileiro em suas relações internacionais. Em uma parte posterior, que 

trata da organização dos Poderes (Título IV), no que concerne ao Poder Judiciário (Capítulo 

III), em relação aos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais (Seção IV), o art. 109 

reconhece a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas relativas a 

direitos humanos (inciso V-A) suscitadas perante o Superior Tribunal de Justiça pelo 

procurador-geral da República, quando este entender que é uma hipótese de grave violação de 

direitos humanos.13  

                                                           
11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf >. Acesso em: 2 set. 2017. 
12 ANTUNES, Eduardo Muylaert. Natureza jurídica da declaração universal dos direitos humanos. In: 

BAPTISTA, Luiz Olavo; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira (Org.). Direito internacional dos direitos 

humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. Cap. 4. p. 127-144. (Coleção doutrinas essenciais: direito 

internacional; v. 3). 
13 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 

humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
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 Outro exemplo emblemático da aplicação dos direitos humanos no ordenamento 

jurídico brasileiro, trazido pela Constituição, foi a inovação proporcionada pela Emenda 

Constitucional nº 45 de 2004 ao incluir um § 3º ao art. 5º da CRFB/88. Conforme esse novo 

parágrafo que foi incluso “tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 

votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”14.  

Esse dispositivo proporciona ao legislador nacional a possibilidade de reconhecer 

envergadura constitucional a direitos humanos que sejam estabelecidos em tratados e 

convenções adotados pelo Brasil. Isso aumenta significativamente a importância do respeito 

aos direitos humanos na perspectiva nacional, além de promover maior visibilidade a esses 

direitos. Cabe mencionar, também, que com o Recurso Extraordinário nº 466.343/SP15 o 

Supremo Tribunal Federal concretizou o entendimento jurídico de que os tratados 

internacionais de direitos humanos que tem o Brasil como parte (quando não adotados como 

emenda constitucional), por decorrência lógico-jurídica, estão abaixo da Constituição, porém 

acima da lei infraconstitucional, possuindo um caráter de supralegalidade. 

Nesse sentido, é preciso explicitar quais são, fundamentalmente, os direitos humanos 

que foram estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Acentua-se, de todo modo, que anteriormente à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU de 1945 reservou especial 

papel para os direitos humanos. O art. 13 da Carta da ONU16 já dispunha que a Assembleia 

Geral iniciasse estudos e realizasse recomendações com a finalidade de, entre outros 

                                                                                                                                                                                     
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante 

o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de 

competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 nov. 2017. 
14______. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 nov. 2017. 
15 “EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida 

coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 

Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 

349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 

modalidade do depósito.” 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 466343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 

05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186. 
16 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta das Nações Unidas (1945). Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas.pdf>. 

Acesso em: 16 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art109
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objetivos, favorecer o exercício e aplicabilidade plenos dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. 

Entre os direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU estão, numa breve descrição: igualdade; vida; liberdade; segurança pessoal; proibição 

de escravidão, de tortura e de tratamentos degradantes; pleno e justo amparo jurídico e 

jurisdicional; presunção de inocência até o julgamento final; vida privada; liberdade de 

locomoção e residência; asilo político; nacionalidade; casamento e constituição de família; 

propriedade; liberdade de pensamento, consciência e religião; liberdade de opinião e 

expressão; reunião e associação pacífica; direitos políticos e governo democrático; acesso ao 

serviço público de seu país; segurança social; trabalho e remuneração justa e satisfatória; 

repouso e lazer; saúde e bem estar; educação; direitos autorais; além de uma ordem social e 

internacional em que todos esses direitos e liberdades sejam efetivos.17 

Flávia Piovesan esclarece que a Declaração Universal de 1948 além de buscar 

reconstruir os direitos humanos, estabelece a concepção contemporânea desses direitos, 

fundamentando-se essa concepção na universalidade e na indivisibilidade. Quanto à primeira 

característica ela refere-se à condição de ser uma pessoa como único requisito para o 

reconhecimento da dignidade e da respectiva titularidade de direitos, e a indivisibilidade 

estaria na necessidade de garantia tanto dos direitos civis e políticos como dos direitos sociais, 

econômicos e culturais.18 Ou seja, os direitos humanos são universais na medida em que 

devem ser titularizados por todos os seres humanos, independente de nacionalidade, condição 

social, cor, orientação sexual ou qualquer outro fator que possa diferenciar os indivíduos. E 

são indivisíveis, pois contemporaneamente não se considera justo garantir apenas os direitos 

civis e políticos, ou somente os direitos sociais, econômicos e sociais. Para a dignidade das 

pessoas ser efetivamente assegurada faz-se mister que todos os seus direitos sejam 

preservados, não se devendo privilegiar uma categoria de direitos e negligenciar outra. 

 São muitos os direitos assegurados pela Declaração de 1948 da ONU, e um fato 

relevante é que diversos desses direitos podem, inclusive, entrar em conflito entre si. Um 

exemplo de potencial conflito que costuma concretizar-se no âmbito interno dos Estados é 

entre a liberdade de expressão e opinião, de um lado, e o direito à vida privada, de outro 

                                                           
17 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf >. Acesso em: 2 set. 2017. 
18 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil. In: AMARAL JÚNIOR, 

Alberto do; PERRONE-MOISÉS, Cláudia (Org.). O Cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. p. 240. 
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lado19. Ou mesmo os casos de discurso de ódio que colocam em conflito a liberdade de 

expressão e o direito à igualdade e não discriminação. 

 Yara Maria Pereira Gurgel subsidia-nos com elementos para nortear resoluções de 

conflitos entre direitos humanos. A autora esclarece que os direitos humanos são reconhecidos 

a todas as pessoas, em especial às minorias, havendo proteção específica para os grupos 

vulneráveis, tendo por fundamento basilar o princípio da dignidade humana e o princípio da 

igualdade e não discriminação, exigindo-se apenas a condição humana para que haja 

aplicação dos direitos humanos.20 Ou seja, na aplicação dos direitos humanos não se pode ir 

contra o que prescreve o princípio da dignidade da pessoa ou mesmo o princípio da igualdade 

e não discriminação, pois esses princípios fornecem substrato a toda estrutura jurídica dos 

direitos humanos, devendo haver preocupação especial do operador do direito com os grupos 

vulneráveis. Exemplos de grupos vulneráveis consistem naqueles que mais sofrem com 

violações de direitos humanos ao redor do mundo, como os estrangeiros, os refugiados, os 

índios, os homossexuais e transexuais, os afrodescendentes, entre outros. 

 Continuando o exame do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, indica-se 

que há sistemas normativos internacionais que ganharam envergadura após a Declaração 

Universal. Esses sistemas normativos internacionais desenvolveram-se com a finalidade de 

garantir maior força normativa e obrigatoriedade jurídica para os direitos reconhecidos 

universalmente pela Declaração de 1948. 

 Assim sendo, apontam-se os sistemas global e regional de proteção dos direitos 

humanos. O sistema global é originado a partir da Declaração Universal de 194821, do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos22 (1966) e do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais23 (1966). Esses pactos de 1966 em conjunto com a 

Declaração de 1948 formam, assim, a denominada Carta Internacional dos Direitos 

                                                           
19 Sobre o conflito entre liberdade de expressão e direito a vida privada: BRITO, F. P.; GURGEL, Y. M. P. 

Ponderação entre a liberdade de expressão e o direito à vida privada: análise da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 4.815/Distrito Federal sob a perspectiva do neoconstitucionalismo. In: XXVI 

Congresso Nacional do CONPEDI, 2017, São Luís/MA. Direitos e garantias fundamentais. Florianópolis: 
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Humanos24. Além da Carta Internacional dos Direitos Humanos, também compõem o sistema 

global os tratados de direitos humanos, de natureza multilateral, que foram sendo 

incorporados na normatização internacional.25 

 Sobre a efetividade dos Pactos de 1966, existe uma preocupação jurídica específica 

com os direitos econômicos, sociais e culturais que ficam, em certa medida, à mercê dos 

Estados e do investimento que esses realizam na promoção desses direitos. Todavia, Jorge 

Miranda esclarece que são previstas medidas no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, no sentido de efetivar esses direitos em âmbito internacional. Algumas 

das medidas pontuadas por esse autor são a adoção de recomendações, o estabelecimento de 

assistência técnica, reuniões com a finalidade de consulta e estudo, além da conclusão de 

convenções.26  

 Com efeito, o sistema global de proteção dos direitos humanos subdivide-se em 

sistemas geral e especial. O primeiro, composto pela Carta Internacional dos Direitos 

Humanos, busca proteger todas as pessoas de forma geral e abstrata, enquanto o sistema 

especial reforça os direitos de grupos específicos de pessoas, como por exemplo: os idosos, as 

vítimas de tortura, as crianças e as questões referentes à discriminação racial. Como ressalta 

Flávia Piovesan, a diferença (reconhecida pelo sistema especial) é utilizada ao lado da 

igualdade (promovida pelo sistema geral) como um fator a mais de promoção de direitos.27 

 São diversas as convenções internacionais de direitos humanos que integram o sistema 

especial de proteção, por exemplo: a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou 

penas cruéis, desumanos ou degradantes28; a Convenção Internacional sobre a eliminação de 

todas as formas de discriminação racial29; a Convenção Internacional sobre a eliminação de 

todas as formas de discriminação contra a mulher30; a Convenção Internacional sobre a 
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proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias31; a 

Convenção dos direitos das pessoas com deficiência32. 

 Em conjunto com o sistema global de proteção aos direitos humanos há o sistema 

regional de proteção a esses direitos. Na atualidade, os sistemas regionais de maior 

proeminência são o interamericano, o europeu e o africano. Considerando-se a maior atuação 

desses sistemas no cenário internacional. A peculiaridade dos sistemas regionais pode ser 

deduzida desde a sua nomenclatura: “regional”, referente a uma região específica.33  

Essa peculiaridade da regionalização pode vir a atuar como uma vantagem na 

concretização dos direitos humanos, uma vez que por atuar com uma área de jurisdição menor 

e mais específica, o sistema regional de proteção dos direitos humanos tem um enorme 

potencial de efetivação dos direitos.34 O sistema regional está mais próximo dos Estados 

nacionais que aceitam a aplicabilidade de sua jurisdição internacional ou meios de 

monitoramento. Contudo, os sistemas regionais não podem deixar de seguir as premissas 

básicas do sistema global de proteção dos direitos humanos, ou seja, os sistemas regionais 

precisam respeitar o patamar mínimo protetivo do sistema global, podendo avançar na 

proteção de direitos quando for o caso. 

Um exemplo dessa aplicabilidade do sistema regional de proteção dos direitos 

humanos com um caráter mais específico do que o sistema global, se dá quanto ao instituto do 

asilo e suas respectivas modalidades. No sistema jurídico interamericano além da modalidade 

do asilo territorial também há a possibilidade de utilização de uma outra modalidade, o asilo 

diplomático.  

Nota-se que não há a previsão jurídica de concessão do asilo diplomático no sistema 

global de proteção, sendo possível atualmente, tal modalidade, na América Latina. Assevera-

se que o asilo diplomático é mais uma possibilidade do Estado exercer o seu poder soberano 

de concessão do asilo, como também ser um meio a mais de proteção de direitos de pessoas 

que sejam perseguidas por fundamentos ou delitos políticos, por exemplo. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos35, de 1948, estabelece no §1º do seu 

artigo 14 que “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo 

em outros países”, enquanto que o § 2º desse dispositivo complementa que esse direito “não 

pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito 

comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas”. Ademais, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou uma Declaração sobre o Asilo Territorial, de 

14 de dezembro de 1967, através da Resolução nº 2312 (XXII)36. Essa Declaração consagra, 

em seus quatro artigos, princípios que devem guiar os Estados quando da concessão do asilo 

territorial. Não se aborda, nessa resolução, o asilo diplomático. 

Na América Latina, por sua vez, o asilo territorial foi detalhado na Convenção sobre 

Asilo Territorial de Caracas37, de 1954, e o asilo diplomático consagrou-se a partir da 

Convenção sobre Asilo Diplomático de Caracas38, também de 1954. O art. 1º da Convenção 

sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954) conceitua no que consiste o asilo diplomático ou 

político. Conforme esse dispositivo, o asilo diplomático consubstancia-se naquele que é 

concedido para ser exercido nas sedes de missões diplomáticas, na residência dos chefes da 

missão diplomática, e nos locais destinados a essa finalidade (quando os edifícios não 

puderem abrigar todos os asilados), além dos navios de guerra e acampamentos ou aeronaves 

militares, para pessoas perseguidas por fundamentos ou crimes políticos. No entanto, é feita 

uma ressalva ao final do art. 1º, determinando que “os navios de guerra ou aeronaves militares 

que se encontrarem provisoriamente em estaleiros, arsenais ou oficinas para serem reparados, 

não podem constituir recinto de asilo”39. 

 Logo, o que diferencia o asilo diplomático do instituto do asilo territorial é que o 

primeiro é concretizado em determinadas localidades de missões diplomáticas ou 
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representações de um Estado dentro do território de outro Estado, enquanto que o segundo se 

efetua no território do próprio Estado que concede o asilo. 

 Nesse contexto, o sistema de proteção interamericano é regido pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos40 (1969), e sua estrutura institucional, conforme seu art. 33, 

abarca a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. O sistema europeu segue a Convenção Europeia de Direitos Humanos41 (1950) e, 

institucionalmente, esse sistema possuía uma Comissão e uma Corte Europeia de Direitos 

Humanos separadas, entretanto, com o Protocolo n. 11 de novembro de 1998, a Comissão e a 

Corte Europeia se uniram em um mesmo órgão permanente de direitos humanos, a Corte 

permanente.  

Já o sistema africano é regido pela Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos42, de 1981, que estabeleceu uma Comissão Africana de Direitos Humanos e, num 

momento posterior, foi criada a Corte desse sistema regional com um novo Protocolo 

adicional à Carta Africana. 

O sistema regional árabe apesar de ainda não ter uma atuação tão presente quanto os 

sistemas regionais apresentados anteriormente, já chegou a ser respaldado por algumas 

normatizações formalizadas: a Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos (1981), a 

Declaração do Cairo (1990) e a Carta Árabe dos Direitos Humanos (1994).43 

 Abordados o sistema global e os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, 

cabe ressaltar algumas características que são intrínsecas aos direitos humanos, por sua 

própria natureza internacional. Como destacam Accioly, Silva e Casella, a Declaração e 

Programa de Ação de Direitos Humanos da Conferência Mundial de Direitos Humanos44, de 

1993, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), asseverou que esses direitos são 

universais, indivisíveis e interdependentes entre si.45 
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 Essa reafirmação das características de universalidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos no âmbito da ONU norteia a interpretação e 

aplicabilidade desses direitos aos casos concretos, numa perspectiva sistematizada, como 

também incluindo toda a comunidade internacional vinculada por meio de declarações e 

tratados. Com isso, ao afirmar-se que os direitos humanos são universais sintetiza-se a 

premissa de os direitos humanos ultrapassarem fronteiras territoriais para proteger o indivíduo 

onde quer que ele esteja, independente do país ou território em que se encontre.46 

 Sobre a indivisibilidade, significa que não se deve selecionar determinadas categorias 

de direitos humanos para serem efetivas, e asseguradas pelos atores da comunidade 

internacional, em detrimento de outras. Ou seja, os direitos humanos devem ser preservados 

como um todo. Todos os direitos assegurados, por exemplo, na Declaração Universal e nos 

Pactos de 1966 que a concretizam devem ser igualmente respeitados, não devendo haver uma 

eficácia seletiva dos direitos humanos (que se acumulam com o tempo; não é uma 

substituição de direitos, mas uma acumulação).47 

 A outra característica pontuada pela Declaração e Programa de Ação de Direitos 

Humanos da Conferência Mundial de Direitos Humanos48 (1993), a interdependência dos 

direitos humanos, sintetiza a ideia de que para haver um pleno respeito da dignidade humana 

e da eficácia dos direitos humanos, é preciso que haja uma preocupação com a efetividade de 

todos, na medida em que, sem a efetividade de um determinado direito humano, outros 

ficarão, em efeito cascata, comprometidos49. Por exemplo, se não for assegurado o direito à 

educação para as pessoas, o direito ao trabalho terminará sendo, em maior ou menor grau, 

afetado. 

Por fim, cabe esclarecer que o Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste 

num conjunto de direitos mínimos, essenciais, que deve ser respeitado pelos Estados da 

comunidade internacional. Com isso, esse direito não substitui a sistemática normativa 
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nacional, apenas a complementa, de forma subsidiária, superando as eventuais falhas 

presentes na proteção jurídica nacional à dignidade das pessoas.50 

O ideal é que os Estados, como membros da comunidade internacional, preservem e 

assegurem todos os direitos humanos estabelecidos internacionalmente e adotados por 

declarações e tratados. Entretanto, caso haja falta de atuação estatal e, consequente, grave 

violação de direitos humanos não reparada no âmbito do ordenamento jurídico interno, os 

indivíduos e/ou entidades tem a possibilidade de recorrer ao direito internacional dos direitos 

humanos, no sistema que julguem mais apto e favorável a resolver o seu problema. Como 

abordado anteriormente, são diversificados os sistemas internacionais de direitos humanos e 

pode-se acionar tanto a aplicabilidade do sistema global de proteção quanto os sistemas 

regionais de proteção dos direitos humanos.  

 

 

2.2 RELAÇÃO COM A ORDEM INTERNA DOS ESTADOS: OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

 

 Se no âmbito internacional o Direito Internacional dos Direitos Humanos protege os 

direitos mais básicos da pessoa, no âmbito interno dos Estados esses direitos se revestem de 

um status de direito fundamental, assegurados nas declarações de direitos desses Estados, 

preponderantemente por meio das suas Constituições nacionais. No entanto, como destacado 

anteriormente, quando os direitos fundamentais assegurados por um Estado não 

corresponderem ao patamar mínimo de proteção dos direitos humanos, o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos pode ser usado subsidiariamente, com a finalidade de garantir a 

dignidade do indivíduo ou das pessoas que tenham, eventualmente, seus direitos violados. 

Nesse contexto, Jorge Reis Novais assevera que os direitos fundamentais se 

consubstanciam em trunfos em face do governo nacional democraticamente eleito, em face do 

Estado, ou seja, trunfos do indivíduo contra a maioria. De acordo com esse autor, a vontade 

do ente estatal nem sempre se encontra em conciliação com o respeito total aos direitos 

fundamentais, nada obstante o fato do Estado de Direito (com respeito aos direitos 

fundamentais) precisar ser democrático para que o sistema tenha coerência jurídica. É sob 

essa ótica que uma eventual minoria sobrepujada primeiramente no contexto do poder 
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legislativo ou de órgãos governamentais, pode vir a ter as suas garantias fundamentais e 

direitos reconhecidos como preponderantes num determinado caso concreto, perante uma 

corte constitucional. É em virtude disso que em face do conflito entre princípio do Estado de 

Direito e princípio democrático, os direitos fundamentais são trunfos contra a maioria. 

Conforme Jorge Reis Novais, a dignidade humana e a indisponibilidade dos direitos 

fundamentais têm de ser observados no momento da sua aplicabilidade.51 

Esse pensamento de Jorge Reis explicita um tipo de conflito no sistema jurídico, 

porém, um conflito essencial para o desenvolvimento pleno do Estado Democrático de 

Direito. Considerando-se que esse autor ressalta o constante conflito latente (e evidenciado 

em casos concretos na sociedade) que existe entre o princípio do Estado de Direito 

(cumprimento dos direitos fundamentais) e o princípio democrático (prevalência da vontade 

da maioria). Pode-se afirmar que o sistema jurídico no qual os direitos fundamentais são mais 

exigidos e relevantes estruturalmente é o do Estado democrático, todavia é precisamente esse 

Estado democrático que pode vir a estabelecer restrições, de alguma forma, aos direitos 

fundamentais das minorias. Visto que o Estado Democrático de Direito utiliza das decisões da 

maioria para solidificar muitas de suas questões. Por isso, há o caráter imprescindível dos 

direitos fundamentais como contrapontos a serem usados pela minoria, ou trunfos, como 

assevera Jorge Reis Novais, em face do Estado.52 

Apesar dos direitos fundamentais serem mais visualizados na sua vertente de garantias 

em face do Estado, é mister pontuar que esses direitos possuem aplicabilidade também nas 

relações entre particulares. Os direitos constitucionalmente previstos e com fundamento no 

próprio direito internacional dos direitos humanos, para terem uma eficácia completa, devem 

servir de garantia não apenas nas relações entre Estado e indivíduo, mas também nas relações 

entre as pessoas privadas. 

Wilson Steinmetz, ao analisar a aplicabilidade do princípio da igualdade entre 

particulares, chega à conclusão de que há uma disposição geral no sentido de conferir eficácia 

desse princípio constitucional entre particulares. O que vai variar, de acordo com esse autor, é 

o caráter com o qual a igualdade será aplicada (direito fundamental, princípio, norma de 

proibição de discriminação, entre outros), o formato mediato ou imediato, e a extensão da 
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eficácia. Nesse contexto, essa variação pode ocorrer a depender da tese jurídica adotada e do 

caso concreto no qual ela seja aplicada.53 

Na jurisprudência brasileira, quanto à eficácia dos direitos fundamentais entre 

particulares, destaca-se o Recurso Extraordinário 201.819/Rio de Janeiro, julgado em outubro 

de 2005 pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal54. A corte constitucional brasileira 

reconheceu, tendo por base a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, que uma sociedade civil sem fins lucrativos, no caso do supracitado recurso, a 

União Brasileira de Compositores, não possui o direito de excluir um sócio sem assegurá-lo a 

garantia da ampla defesa e do contraditório. A corte ainda especificou que esses particulares 

incluem tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas de direito privado. Com isso, o Supremo 

Tribunal Federal consolida entendimento jurídico de que os direitos fundamentais vinculam 
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COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional 

brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas 

leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, 

notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada 

garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que 

asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras 

limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 

terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere 

aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas 

e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no 

âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS 

LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 

ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO 

CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito 

econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o 

que se pode denominar de espaço público, ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, 

sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para 

determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro 

social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, 

onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à 

execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a 

própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a 

dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a 

aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 201819. Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE; Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES. Segunda Turma. Julgado em 11/10/2005. DJ 27-10-2006, PP-00064, 

EMENT VOL-02253-04, PP-00577, RTJ VOL-00209-02, PP-00821. 
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os poderes públicos e, também, os particulares, tendo em vista a existência dos poderes 

privados. 

Na jurisprudência estrangeira, no que se refere à eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, sobressai-se o denominado caso “Lüth” (BVerfGE 7, 198) do Tribunal 

Constitucional Federal alemão. Conforme asseveram Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis, 

os fatos do caso surgem na década de 1950 quando Erich Lüth, crítico de cinema, utiliza da 

sua liberdade de expressão para convocar distribuidores de filmes e as pessoas em geral a 

boicotar o filme lançado por Veit Harlam, antigo ícone do cinema nazista que chegou a incitar 

o ódio aos judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial. Veit Harlam, assim, ajuíza 

uma ação em face de Lüth, com fundamento no código civil da Alemanha (§ 826) que 

protegia a pessoa contra danos ocasionados por ações imorais de terceiros, devendo essas 

ações serem cessadas. Harlam teve seu pedido deferido pelo Tribunal Estadual de Hamburgo. 

Entretanto, Lüth interpôs uma Reclamação Constitucional, que foi, por sua vez, aceita e 

julgada procedente pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, com fundamento na 

violação do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento.55 

Note-se que esse caso não foi de violação da liberdade de expressão pelo Estado, mas 

decorrente da ação de um particular em relação a outro. Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis 

apontam, ademais, para a função paradigmática da jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal alemão no interior da ciência do Direito. Tendo em vista que desde a criação desse 

tribunal em 1951, seus membros buscaram uma concretização plena dos direitos 

fundamentais, ainda mais com o prévio histórico impactante negativo da Alemanha, em 

relação à efetivação de direitos, durante a Segunda Guerra Mundial, com a atuação do regime 

nazista.56 Os direitos fundamentais são historicamente construídos e reconhecidos como 

garantias em face do Estado, mas com essa decisão paradigmática do Tribunal Constitucional 

Federal alemão, do caso “Lüth”, abre-se uma infinidade de possibilidades para que esses 

direitos possam ser aplicados nas relações entre particulares, e isso terminou por influenciar 

cortes constitucionais de outros países, inclusive o Brasil. 

Sobre as funções dos direitos fundamentais, Gomes Canotilho destaca quatro funções. 

A função de defesa ou de liberdade, na medida em que são instrumentos em face do Estado 

para defender a liberdade individual sem interferências ilegais (liberdade negativa), como 

também para exercício de direitos (liberdade positiva). A função de prestação social, que se 

                                                           
55 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. p. 247-248.  
56 Ibid. p. 245. 
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refere ao direito do cidadão de ter acesso à saúde e educação (direitos sociais), por exemplo, 

prestados pelo Estado. Função de proteção perante terceiros, dela decorrendo o dever do 

Estado de zelar pelos direitos fundamentais dos seus titulares em face de terceiros. E a função 

de não discriminação, que consiste no respeito igualitário dos direitos de todos os cidadãos.57 

 Dessa classificação funcional dos direitos fundamentais adotada por Gomes Canotilho, 

percebe-se que a proteção da liberdade, como também o fomento da não discriminação, são 

funções concernentes a todos os direitos fundamentais. Logo, essas funções devem 

complementar-se com a finalidade de proteger os direitos fundamentais como um todo, 

inclusive o direito à liberdade de expressão e o direito à igualdade e não discriminação.  

Pode-se afirmar, nesse sentido, que a liberdade de expressão possui aspectos 

funcionais de liberdade e de não discriminação e, do mesmo modo, o direito à igualdade e não 

discriminação possui esses mesmos aspectos funcionais. Ou seja, para haver liberdade plena é 

preciso haver igualdade e não discriminação, e a recíproca prova-se verdadeira. 

 Alguns caracteres dos direitos fundamentais, atribuídos por José Afonso da Silva, são: 

historicidade; inalienabilidade; imprescritibilidade; e irrenunciabilidade. A historicidade como 

compreensão de que os direitos fundamentais são frutos de uma construção histórica contínua. 

Sendo esses direitos inalienáveis na medida em que não possuem conteúdo econômico ou 

material, e imprescritíveis, pois são sempre exigíveis, não estando sujeitos à prescrição. E são 

irrenunciáveis porque a pessoa pode até não os exercer, mas não pode renunciá-los.58 Esse 

autor ainda classifica os direitos fundamentais, tomando por base a CRFB/88, da seguinte 

forma: direitos individuais (art. 5º); direito à nacionalidade (art. 12); direitos políticos (arts. 14 

a 17); direitos sociais (arts. 6º e 193 e ss.); direitos coletivos (art. 5º); e direitos solidários 

(arts. 3º e 225).59 

 De forma a sistematizar a evolução histórica dos direitos fundamentais, mas sem o 

intuito de excluir direitos ou negar o caráter complementar entre eles, a doutrina também 

costuma dividir os direitos fundamentais em dimensões ou “gerações”. Conforme Sarlet, 

Marinoni e Mitidiero, os direitos de primeira dimensão seriam aqueles conquistados durante o 

Estado liberal, e representam direitos do indivíduo em face, em oposição ao Estado; direitos 

com essa conotação correspondem ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e igualdade 

formal. Já o Estado social, desenvolvido durante o século XIX traz a ideia dos direitos de 

                                                           
57 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 

p. 407-410. 
58 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 

183. 
59 Ibid. p. 186. 
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segunda dimensão, que seriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Enquanto os 

direitos de primeira dimensão buscam evitar uma intervenção estatal na esfera do indivíduo 

(caráter negativo), os direitos de segunda dimensão buscam uma estruturação estatal (caráter 

positivo) que permita ao indivíduo uma maior participação social. Os direitos de terceira 

dimensão, por sua vez, são aqueles que não se vinculam apenas ao indivíduo, mas a toda 

coletividade, com titularidade transindividual, como por exemplo o direito ao meio ambiente 

e ao desenvolvimento.60 

 Existe uma similaridade entre os direitos fundamentais do ordenamento jurídico 

brasileiro e os direitos humanos consolidados em âmbito internacional, e adotados pelo Brasil. 

Mas é preciso destacar que mesmo que não houvesse uma similaridade satisfatória entre os 

direitos humanos reconhecidos internacionalmente e os direitos fundamentais do ordenamento 

jurídico brasileiro, a CRFB/8861 assegura, por meio do §2º do seu art. 5º, que os direitos e 

garantias estabelecidos constitucionalmente não afastam outros que decorram do regime e dos 

princípios adotados pela Constituição, ou mesmo dos tratados que o Brasil seja parte. 

 Sobre os princípios, reitera-se que o art. 4º da CRFB/88 enumera os princípios que 

regem o Brasil nas suas relações internacionais, e um desses princípios consiste exatamente 

na prevalência dos direitos humanos (inc. II). Os outros princípios assegurados pelo art. 4º são 

independência nacional, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade entre os 

Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, 

cooperação entre os povos e concessão de asilo político. 

 Relacionando, no geral, os direitos fundamentais da CRFB/88 com os direitos 

consagrados nos tratados internacionais, a fim de comprovar essa similaridade básica entre 

direitos fundamentais e direitos humanos, pode-se citar como exemplos o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais. Ambos adotados internacionalmente em 1966. 

 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garante uma série de direitos 

que também são previstos na CRFB/88. Entre esses direitos temos: autodeterminação dos 

povos; igualdade e não discriminação; direito à vida; proibição de tortura; direito à liberdade 

de pensamento, de consciência e de religião; direito à segurança; direito à vida privada; direito 

                                                           
60 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 258-263. 
61BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 nov. 2017. 
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de reunião pacífica; direito à nacionalidade; entre outros.62 E o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, por sua vez, também assegura direitos previstos na 

CRFB/88, como por exemplo: direito ao trabalho; direitos sindicais; direito à previdência e 

seguro sociais; direito à saúde; direito à educação; entre outros. 

 No que concerne aos direitos sociais previstos constitucionalmente, deve-se considera-

los também como direitos fundamentais, até mesmo porque para o direito internacional, tanto 

os direitos civis e políticos, quanto os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser 

igualmente preservados. José Carlos Vieira de Andrade sustenta que os direitos sociais 

fundamentais, apesar de dependerem de delineamentos político-legislativos do Estado, 

possuem uma relevante força jurídica, na medida em que a dignidade humana apenas se 

concretiza plenamente se os direitos sociais forem respeitados. E a dignidade da pessoa é, por 

sua vez, fundamento de todos os direitos fundamentais.63  Os direitos previstos na 

Constituição Federal de 1988 formam um conjunto diverso, porém interligado, que deve ser 

cumprido como um todo.  

 Sobre os direitos fundamentais consagrados no âmbito do constitucionalismo também 

é preciso sintetizar a abordagem metodológica que pode ser utilizada em relação a eles. Nesse 

sentido, pode-se utilizar uma abordagem jurídica positivista do direito constitucional, uma 

abordagem neoconstitucionalista e, ademais, um direito constitucional internacionalizado. 

Nada obsta, entretanto, que o operador do direito possa utilizar de uma sistemática 

neoconstitucionalista e que esteja de acordo com um direito constitucional internacionalizado, 

como será explicado posteriormente. Para o caso do Brasil, a mudança paradigmática maior 

ocorre quando da mudança do sistema positivista para o neoconstitucionalista, até mesmo 

porque o nosso sistema jurídico já busca estar em harmonia com os princípios e normas do 

direito internacional. 

O positivismo jurídico consiste numa metodologia de interpretação do direito que 

antecedeu o advento do neoconstitucionalismo. Nesse contexto, Josep Aguiló Regla sintetiza 

os principais fatores que caracterizam o positivismo jurídico: antinomias solucionadas pelos 

critérios de hierarquia, cronologia e especificidade; correlação entre direitos e deveres; 

hermenêutica que tem por base a subsunção do fato específico à norma abstrata; distinção 

entre o ato de criação e o ato de aplicação das normas; juridicidade da norma conferida a 

                                                           
62 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 

16 nov. 2017. 
63 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 

Coimbra: Almedina, 2009. p. 359.  
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partir de sua validade; distinção entre fatos que podem ser subsumidos à norma e outros que 

não podem; linguagem das normas com caráter apenas descritivo; e a observação das normas 

(estática) e dos procedimentos e atos (dinâmica) como suficiente para se compreender os 

fenômenos jurídicos e suas interações.64   

 Como pode-se notar, a estrutura do positivismo está muito atrelada à letra das normas 

jurídicas, sua literalidade. Poderia se pensar que isso seria suficiente em sede de direito 

constitucional, devendo o entendimento literal e isolado da Constituição ser prevalente para 

todas as situações. Entretanto, isso nem sempre oferece a solução mais coerente com os 

valores do ordenamento jurídico. Um exemplo disso é o caso da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4277/Distrito Federal, julgada em maio de 2011, pelo Tribunal Pleno 

do Supremo Tribunal Federal65. 

                                                           
64 REGLA, Josep Aguiló. Do “Império da lei” ao “Estado constitucional”: dois paradigmas jurídicos em poucas 

palavras. Revista Jurídica da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p.17-28, out. 

2008. Semestral. 
65 “Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 

PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO 

INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. 

JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a 

finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das 

condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO 

PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL 

DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 

CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-

POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA 

CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA 

AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O 

sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como 

fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por 

colidir frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem de todos”. Silêncio normativo da Carta 

Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kelseniana “norma geral negativa”, 

segundo a qual “o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido”. 

Reconhecimento do direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da “dignidade da pessoa 

humana”: direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. 

Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. O concreto uso da 

sexualidade faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da 

intimidade e da privacidade constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. 

TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM 

SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA 

SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. 

INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial 

proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial 

significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por 

casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão “família”, 

não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia 

religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com 

o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus 

institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade e vida 

privada” (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha 
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 Nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 

as uniões afetivas entre pessoas do mesmo sexo. O § 3º do art. 226 da Constituição determina, 

in verbis: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”66 

Apesar da literalidade da Constituição em firmar o reconhecimento da “união estável entre o 

homem e a mulher”67, a corte constitucional brasileira, com base no regime e princípios 

                                                                                                                                                                                     
plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família 

como figura central ou continente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-

reducionista do conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. 

Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como 

categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o 

Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito 

quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. 

FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS 

OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE 

CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “ENTIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA”. A referência 

constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se 

perder a menor oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das 

sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes 

brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. 

Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar 

da terminologia “entidade familiar”, não pretendeu diferenciá-la da “família”. Inexistência de hierarquia ou 

diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo 

doméstico. Emprego do fraseado “entidade familiar” como sinônimo perfeito de família. A Constituição não 

interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a 

ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, 

o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não-

equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a 

evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e 

dos princípios por ela adotados”, verbis: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e 

Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo enquadramento da união 

homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união 

entre parceiros do mesmo sexo como uma nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação 

legislativa, sem prejuízo do reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (TÉCNICA DA “INTERPRETAÇÃO CONFORME”). RECONHECIMENTO DA UNIÃO 

HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em 

sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se 

necessária a utilização da técnica de “interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em 
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adotados pela Constituição, além dos tratados em que o Brasil é parte (§2º do art. 5º, 

CRFB/88), reconheceu o instituto jurídico da união estável homoafetiva. 

 Os casais homoafetivos, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, padeciam 

de enorme insegurança jurídica por terem suas relações afetivas não reconhecidas 

adequadamente pelo Estado. Dessa situação anterior de insegurança eram gerados diversos 

problemas, como o não reconhecimento dos direitos do companheiro ou companheira 

homoafetiva em situações críticas como na doença, incapacidade ou mesmo no óbito de um 

deles. Dilemas ocasionados pelo não reconhecimento do direito de herança ou de pensão 

também não eram incomuns. A partir da decisão da corte constitucional brasileira há uma 

verdadeira mudança jurídica na situação dessas pessoas que não tinham diversos de seus 

direitos regulados e, até mesmo reconhecidos em alguns casos. 

 Sobre essa situação das uniões homoafetivas, é preciso destacar também que não é só 

uma questão de resolver problemas jurídicos técnicos, mas também de preservar a dignidade 

das pessoas envolvidas em relações homoafetivas. Para que essas pessoas tenham liberdade, 

igualdade, segurança, enfim, dignidade plena, não é aceitável que suas relações afetivas sejam 

marginalizadas pelo Estado. Considerando-se que os laços afetivos entre as pessoas consistem 

no elo que forma a família e esta, por sua vez, é o fundamento inicial, a base da sociedade, 

devendo ser protegida pelo Estado (art. 226, caput, CRFB/88). 

 Ou seja, o Estado deve ser responsável por promover uma resposta jurídica adequada 

para os problemas advindos da sociedade. A literalidade da lei nem sempre é suficiente para 

dar conta da complexidade social. Por isso a importância da atividade hermenêutica dos 

operadores do direito, em especial com a utilização de estruturas sólidas como a do 

neoconstitucionalismo, que se fundamenta primordialmente na Constituição e nos seus 

princípios.  

O neoconstitucionalismo ou modelo pós-positivista, conforme Josep Aguiló Regla, 

apresenta os seguintes caracteres: utilização constante dos princípios, além da aplicação de 

regras; premissa da coerência entre normas (com uma determinada flexibilidade gradual) e 

não de consistência (mais restrita); direitos como justificadores da aplicabilidade de deveres, 

todavia a aplicabilidade de deveres não justifica a titularidade dos direitos; existência da 

subsunção dos fatos às regras, simultaneamente com a ponderação dos princípios (que podem 

advir das próprias regras); inexistência de uma separação definitiva entre criação e 

aplicabilidade das normas; grau de importância maior para o conteúdo da norma e não apenas 

para a sua forma; todos os problemas submetidos à resolução pelo direito devem receber uma 
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solução adequada; o jurista com um papel essencial não só na descrição do direito como 

também no seu desenvolvimento.68 

Logo, no âmbito de aplicabilidade do neoconstitucionalismo, que se insere na 

perspectiva pós-positivista, os princípios são anteriores e determinam as normas jurídicas, 

conforme assevera Paulo Ferreira da Cunha.69 Robert Alexy, ademais, preleciona que no caso 

das normas que consagram os direitos fundamentais (com teor formal e materialmente 

constitucional), pode ocorrer de parte dessas normas possuírem um duplo caráter. Esse duplo 

caráter consiste no reconhecimento da norma tanto com aplicabilidade jurídica de regra 

quanto de princípio, se essas normas forem construídas juridicamente nesse formato 

diversificado.70  

Nesse contexto, ressalta-se que a aplicabilidade significativa dos princípios é uma das 

mais fortes distinções da sistemática neoconstitucionalista, como também o método de 

hermenêutica jurídica, e resolução de conflitos entre princípios, da ponderação. Daniel 

Sarmento explicita o panorama do neoconstitucionalismo especificamente no Brasil, ao 

apontar a valorização dos princípios pelos operadores do direito; utilização de métodos 

hermenêuticos mais abertos à reflexão jurídica, como a ponderação; forte influência do direito 

constitucional e da teoria dos direitos fundamentais sobre todo o ordenamento; aproximação 

entre direito e moral, além de influências filosóficas; atuação significativa do Poder Judiciário 

como esfera de decisão e poder.71 

Quanto à resolução de conflitos, Luís Roberto Barroso pontua que os conflitos entre 

direitos fundamentais ou entre princípios constitucionais não são resolvidos a partir da 

atuação dos métodos clássicos de resolução de conflitos entre regras (por exemplo, o 

hierárquico, o temporal e o da especialidade). É utilizada, esclarece esse autor, a técnica da 

ponderação de normas ou valores, com a finalidade de manter o que for possível do 

fundamento basilar de cada princípio conflitante.72 

                                                           
68 REGLA, Josep Aguiló. Do “Império da lei” ao “Estado constitucional”: dois paradigmas jurídicos em poucas 

palavras. Revista Jurídica da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p.17-28, out. 

2008. Semestral. 
69 CUNHA, Paulo Ferreira da. Da justiça na Constituição da República Portuguesa. In: Scientia Ivridica. 

Braga (Portugal): Livraria Cruz, 2004. Tomo LIII. p. 63-121. 
70 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. Tradução de: 

Virgílio Afonso da Silva. p. 141. 
71 SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: SARMENTO, Daniel 

(Coord.). Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 113-114. 
72 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. In: PIOVESAN, 

Flávia; GARCIA, Maria (Org.). Direitos civis e políticos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 777. 

(Coleção doutrinas essenciais; v. 2). 
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Ademais, considerando-se a existência de um Direito Constitucional cada vez mais 

internacionalizado, com a globalização no fim do século XX, o direito interno dos países tem 

sido submetido a influências da nova conjuntura mundial, com a sua consequente maior 

interconexão entre os Estados nacionais. A globalização implica em um fenômeno com 

diferentes âmbitos de abordagem.  Nesse sentido, são atingidas esferas políticas, culturais, 

sociais, históricas, geográficas e jurídicas. A diversidade e pluralismo existente de normas 

internas e internacionais termina por reformular a noção de soberania nacional e demandar 

novos meios de se lidar com as problemáticas jurídicas.  

 O Estado soberano desenvolve e atua diretamente sobre o seu direito interno, 

entretanto há outros entes que também detêm certa parcela de intervenção nesse processo. A 

intensidade dessa intervenção irá diversificar-se conforme a abertura do Estado para o 

panorama internacional público e, ademais, para o setor privado. Organizações internacionais, 

entidades e empresas supranacionais são significativos exemplos desses outros entes.  

Nesse contexto, o Estado contemporâneo passou por variadas mudanças tanto no que 

concerne às suas relações com os indivíduos, nacionais, quanto com os outros Estados, como 

decorrência, sobretudo, dos processos de globalização e informatização. O Estado, sob essa 

ótica, passa cada vez mais a repartir a sua função de prover os serviços essenciais aos 

cidadãos em parceria com o setor privado, atuando em variadas situações como um ente 

regulamentador dos serviços, através de agências reguladoras. A distinção entre os setores 

público e privado termina por ficar mais suave, numa perspectiva na qual as normas jurídicas 

devem deter uma capacidade maior de adaptação para se manterem efetivas.73  

E especificamente sobre a questão da soberania e o Direito Constitucional 

Internacional, esclarece Artur Cortez que para haver soberania é preciso ter o respeito ao 

compromisso, de natureza constitucional, de preservação dos valores constitucionais e direitos 

fundamentais. E a partir do momento que o poder estatal não é suficiente para proteger a 

materialidade da Constituição; o Direito Constitucional Internacional e o Direito Internacional 

dos Direitos Humanos devem ser reconhecidos como ferramentas fundamentais da 

preservação dos valores constitucionais, e os Estados devem utilizar desses meios para 

garantir os direitos das pessoas.74 

                                                           
73 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Da internacionalização econômica à necessária internacionalização do 
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 Esse posicionamento é essencial, na medida em que defende que o Direito 

Constitucional deve buscar a materialidade da Constituição, dos seus valores e a proteção dos 

direitos fundamentais, inclusive em instâncias internacionais, se preciso for. Para que haja 

soberania, nesse sentido, é mister que o Estado assegure a eficácia das suas normas, valores e 

direitos com previsão constitucional, ainda que precise valer-se de instrumentos jurídicos 

internacionais. 

 

 

2.3 FUNÇÃO SISTÊMICA-INTERPRETATIVA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA NOS CONFLITOS ENTRE DIREITOS  

 

 O princípio da dignidade humana é o que dá substrato aos direitos fundamentais, o que 

os fundamenta juridicamente, em especial após a virada paradigmática ocorrida com o fim da 

Segunda Grande Guerra Mundial. Essa virada paradigmática consistiu, essencialmente, na 

tomada de consciência por parte dos países da comunidade internacional de que para haver 

paz, desenvolvimento e prosperidade é preciso respeitar todos os seres humanos. 

Independente de nacionalidade, religião, etnia, orientação sexual, gênero, entre outros 

caracteres que possam particularizar os diferentes indivíduos. 

 A Carta das Nações Unidas de 1945 traz, logo no início de seu preâmbulo, a intenção 

de preservar as gerações humanas dos desastres promovidos pela guerra, com o devido 

respeito aos direitos fundamentais e com a observância da dignidade e do valor do ser 

humano.75 O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por sua vez, 

reconhece a dignidade, junto com o estabelecimento da igualdade de direitos inalienáveis a 

todas as pessoas, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz. O artigo primeiro da 

Declaração Universal, reforçando o conteúdo norteador do preâmbulo, declara que todas as 

pessoas são iguais em dignidade e direitos.76 

 Na esteira das declarações internacionais e tratados, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 consagra, logo em seu primeiro artigo, no inciso III, a dignidade 

humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Os outros 

                                                           
75 BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz 
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fundamentos consagrados são a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa, além do pluralismo político.77 Nota-se que o ordenamento interno brasileiro 

está em harmonia com o que é prescrito pelo direito internacional, quanto aos seus aspectos 

basilares. 

 Como pode-se notar, a própria posição privilegiada do reconhecimento da dignidade 

em declarações e tratados internacionais, como também na própria Constituição Federal 

brasileira, denota a importância desse princípio e seu caráter basilar na interpretação do 

ordenamento jurídico internacional e nacional, como é o caso do Brasil. País engajado com os 

avanços normativos internacionais e que busca aderir ao ordenamento jurídico nacional o 

respeito à dignidade humana e aos direitos humanos. Pode haver problemas de efetividade do 

ordenamento nacional, problemas esses que não encontram sua resolução na atuação de 

apenas um dos poderes estatais (legislativo, executivo ou judiciário), sendo necessária uma 

atuação conjunta. Entretanto, não se pode negar de que há respaldo jurídico para se buscar a 

efetivação da dignidade humana na sociedade brasileira. 

Yara Maria Pereira Gurgel esclarece que a dignidade é um elemento intrínseco a todo 

aquele que simplesmente possua a condição humana, ou seja, a dignidade não se vincula a 

fator moral, religioso ou econômico; além de estar consolidada como o substrato ético da 

sociedade moderna.78 A partir dessa reflexão, infere-se que o princípio da dignidade humana é 

primordial para o adequado desenvolvimento e manutenção de todo o sistema jurídico 

brasileiro. O princípio da dignidade humana, logo, é um princípio jurídico-constitucional com 

características peculiares. Esse princípio vai mais além, visto que dissemina seus efeitos 

interpretativos sobre todos os outros princípios, valores e normas constitucionais, e atua com 

uma função norteadora no ordenamento jurídico brasileiro. E nas relações jurídicas da 

comunidade internacional há essa mesma tendência. 

A dignidade humana em muito se vincula com o conceito de mínimo existencial, ou 

seja, as condições requeridas para que uma pessoa viva dignamente. Para Ana Paula de 

Barcellos, o denominado mínimo existencial, que reúne os fatores básicos para a 

sobrevivência humana, corresponde a uma parte central do princípio da dignidade humana, 

com imprescindibilidade de uma prestação jurídica positiva por parte do Poder Judiciário. E 

esse mínimo existencial com eficácia jurídica positiva (possibilidade de exigência perante o 
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Poder Judiciário), na esteira dessa autora, é formado por quatro diferentes unidades: o direito 

à educação básica; a saúde; a assistência aos mais necessitados; e o acesso à justiça.79 

Nessa conjuntura80, para que uma pessoa possa ter uma cidadania plena, pode-se 

afirmar que, há uma necessidade de ela ter tido acesso à uma educação básica. Ler e escrever 

são habilidades fundamentais para que um indivíduo possa desenvolver-se e ter a 

possibilidade de avançar socialmente. Saúde, por outro lado, é um requisito basilar para que a 

pessoa possa trabalhar e ter papel ativo na sociedade. Assistência aos mais necessitados seria 

uma forma de garantir que aquelas pessoas em situação de forte vulnerabilidade social possam 

ter algum tipo de prestação estatal em seu favor. Enquanto que o acesso à justiça, é fator 

essencial para a manutenção e estabilidade do Estado Democrático de Direito. Sem justiça 

não há desenvolvimento jurídico e social. 

 O princípio constitucional da dignidade humana, argumenta Maria Celina Bodin, 

parece apresentar, de forma exclusiva, a capacidade de prover uniformidade valorativa e 

sistemática indispensáveis para a remodelação dos institutos jurídicos e categorias civilistas, 

hodiernamente.81  A partir da reflexão dessa autora, pode-se argumentar que todo o sistema 

jurídico, desde o direito internacional, até a Constituição interna e a legislação 

infraconstitucional, devem estar em harmonia com o princípio da dignidade humana que além 

de reconhecer um conteúdo material-valorativo para os direitos humanos e fundamentais, 

sistematiza e estrutura todo o sistema, possuindo também uma função hermenêutica 

norteadora. 

 A partir dessa ilação surge um novo questionamento, mas em que direção o princípio 

da dignidade humana aponta? Essa direção, pode-se afirmar, costuma estar em harmonia com 

situações em que não haja geração de sofrimento humano ou que este seja o menor possível e 

que as pessoas tenham os seus direitos humanos efetivados. Que a essência dos direitos das 

pessoas não seja violada. 

 De forma a especificar mais a composição da dignidade humana, Maria Celina Bodin 

ainda destaca que esse princípio representa, essencialmente, quatro subprincípios: a igualdade, 

a integridade física e moral, a liberdade e a solidariedade. De acordo com Bodin, apenas os 

subprincípios podem ser ponderados, mas não a dignidade humana. E o processo de 
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ponderação desses corolários ou subprincípios deve sempre se basear pela busca do princípio 

maior, a dignidade humana.82 Esse raciocínio é bastante adequado para a aplicabilidade da 

dignidade, pois se esse princípio não pode ser subjugado, os seus subprincípios, por outro 

lado, comportam uma maior flexibilidade de ponderação quando das resoluções de casos 

concretos. Ademais, esse conceito será essencial para a ponderação de princípios no caso do 

discurso de ódio, como será analisado no último capítulo. 

É preciso destacar, ademais, recentes decisões judiciais paradigmáticas do Supremo 

Tribunal Federal (STF), onde o princípio da dignidade humana teve uma atuação 

significativa, delimitando um verdadeiro padrão de decisão judicial. Primeiramente, aborda-se 

a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 132 do Rio de Janeiro83. 

 Na ADPF nº 132/RJ, que trata do reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas, o 

STF declarou que deve ser reconhecido o direito à preferência sexual como a concretização de 

uma emanação direta do princípio da dignidade humana, consolidando, desse modo, o direito 

à autoestima das pessoas, além do direito à busca da felicidade. O STF também delimitou a 

questão da preferência sexual como parte integrante da autonomia da vontade das pessoas. O 

Ministro Luiz Fux, por exemplo, destaca a autonomia dos indivíduos como a parte principal 

da dignidade humana, devendo cada pessoa ser tratada com dignidade e ter sua autonomia 

respeitada, pelo simples fato de possuir a condição humana. 

A Corte Constitucional asseverou a paridade, a isonomia de direitos, entre os casais 

heteroafetivos e os casais homoafetivos, reafirmando que o caput do art. 226 da CRFB/8884 

engloba em sua proteção e reconhece como família, aquelas formadas por casais 

homoafetivos. Ressalta-se que o princípio da dignidade humana teve uma função 

determinante nesse julgado, como o próprio STF explicou que o direito à preferência sexual é 

emanado diretamente da dignidade humana.  

Outra ação constitucional essencial na formação de um padrão de decisão judicial com 

base na dignidade humana, foi a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) nº 54 do Distrito Federal85. Nessa ADPF, a corte constitucional brasileira considerou 
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que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é uma conduta penalmente atípica, não se 

enquadrando nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. A corte entendeu que 

a interrupção da gravidez, em caso de feto anencéfalo, está juridicamente protegida com 

fundamento na dignidade humana, na liberdade sexual e reprodutiva, na laicidade do Estado 

brasileiro, no direito à saúde, na autodeterminação e nos direitos fundamentais.  

Nota-se que na ADPF nº 54, assim como na ADPF nº 132, o princípio da dignidade 

humana destaca-se como fator decisivo para a resposta jurídica promovida pelo Supremo 

Tribunal Federal. Assim, como não é possível conciliar a dignidade humana com a 

marginalização de famílias homoafetivas pelo Estado e pela sociedade, também não é possível 

conciliar esse princípio com a situação hipotética de obrigar-se uma mulher a seguir com uma 

gestação, ao mesmo tempo, medicamente perigosa, indesejada e inviável para a saúde do feto.  

Essas decisões, fundamentadas na dignidade, têm em comum um grande potencial de 

retirar diversas pessoas, em vulnerabilidade, de situações de marginalização social, daí o 

caráter essencial dessa jurisprudência para o desenvolvimento jurídico-social como um todo. 

O Supremo Tribunal Federal tem, assim, o poder e o papel fundamental de proteger as 

minorias, com fundamento na dignidade humana, nos princípios constitucionais e nos direitos 

fundamentais.  

Conforme assevera Ingo Wolfgang Sarlet, o princípio da dignidade humana é 

concretizado a partir do reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais. A dignidade é 

alcançada a partir de uma garantia mínima de cada direito, da possibilidade que o cidadão 

possui de efetivá-los de acordo com os princípios e valores do Estado Democrático de 

Direito.86 

Essas decisões da maior corte constitucional brasileira são impactantes na ordem 

jurídica nacional na medida em que vinculam todo o poder judiciário, além da administração 

pública, provocando, com isso, verdadeiras mudanças paradigmáticas para o direito interno. 

Nesses julgados resta explícita a função sistêmica-interpretativa do princípio da dignidade 

humana. E esse princípio, em decisões como as explicitadas, destaca claramente suas facetas 

de proteção e efetividade da liberdade e da igualdade dos indivíduos. Decisões como essas 

demonstram que é possível conciliar liberdade e igualdade na resolução de problemas 

jurídico-sociais. 
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Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132/RJ consagra-se a 

vedação de discriminação dos sujeitos de direito, tanto em relação ao gênero quanto à 

orientação sexual. Proíbe-se, assim, o próprio preconceito referente a essas situações. E a 

corte constitucional brasileira ainda reconheceu o direito à preferência sexual como um fator 

decorrente diretamente do princípio da dignidade humana. 

E no caso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54/DF, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu em favor da liberdade sexual e reprodutiva da mulher de 

poder interromper a gravidez de feto anencéfalo, se assim desejar. Tal decisão jurídica foi 

norteada com base no princípio da dignidade humana, tendo em vista a promoção da saúde e 

da autodeterminação da mulher. Há, desse modo, um avanço na proteção dos direitos das 

mulheres e do seu poder de decisão sobre o próprio corpo. 

Nesse contexto, Rizzatto Nunes esclarece que o princípio da dignidade humana, em 

conjunto com o princípio da proporcionalidade, deve guiar a resolução dos conflitos jurídicos, 

ainda mais os que envolvam direitos fundamentais. Esse autor esclarece que antes o papel 

norteador dos conflitos era vinculado com o princípio da igualdade ou isonomia, no entanto, 

houve, apesar da importância do direito à igualdade, uma mudança paradigmática que elevou 

o princípio da dignidade humana, junto com o princípio da proporcionalidade, como pilares 

da resolução de conflitos entre direitos fundamentais. O princípio da isonomia não está 

excluído desse processo, porém, o papel principal que deve promover a resolução dos 

conflitos, com fundamento na proporcionalidade, cabe ao princípio da dignidade humana.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 56-58. 
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3 PERSPECTIVAS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À 

IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO  

 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICA INTERNACIONAL E NO BRASIL 

 

 Nesse ponto será abordado como a liberdade de expressão e o direito à igualdade e não 

discriminação vêm se desenvolvendo no contexto histórico-jurídico internacional e brasileiro. 

Esses dois planos, internacional e interno, estão intrinsecamente interligados. Até mesmo 

porque, como ficou explícito no capítulo anterior, o direito interno não pode violar as 

garantias previstas pelo direito internacional. Ainda mais um direito interno como o brasileiro, 

que está em harmonia jurídica com o direito internacional dos direitos humanos.  

 No capítulo anterior explorou-se a origem e desenvolvimento dos direitos humanos. 

Neste tópico, e seus respectivos subtópicos, a diferença está no fato de que haverá um foco 

específico na evolução da liberdade de expressão e do direito à igualdade e não discriminação. 

A escolha da análise específica desses direitos fundamentais, em detrimento dos outros, se 

justifica na questão de que, no que concerne ao discurso de ódio, os direitos que são mais 

colocados em conflito, além do estudo dos seus âmbitos normativos e suas limitações, são os 

referidos acima. 

 Será abordado, em seguida, o panorama do sistema interamericano dos direitos 

humanos, como também a aplicabilidade do discurso de ódio nos Estados Unidos da América, 

no sistema europeu de proteção dos direitos humanos e na Alemanha. Essa abordagem 

internacionalmente diversificada é relevante, na medida em que contrasta experiências 

jurídicas distintas, de modo a construir uma pesquisa mais sólida sobre os limites da liberdade 

de expressão no mundo contemporâneo globalizado. 

 O processo de globalização, com forte expansão no fim do século XX, teve o papel de 

aproximar mais ainda a comunidade internacional e expor não só suas similaridades, mas 

também, as suas diferenças. As diferenças são fundamentais para se criar um mundo mais 

plural e diversificado, desde que seja respeitada a dignidade das pessoas e os direitos 

humanos. Porém, quando não bem administradas e conciliadas, as diferenças podem gerar 

conflitos e problemas os quais o direito deve estar preparado para fornecer respostas concretas 

e eficazes para a promoção da pacificação social e do desenvolvimento. 
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3.1.1 Liberdade de expressão 

 

A liberdade de expressão88 está entre os primeiros direitos que foram consagrados pela 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Posteriormente, esses direitos 

foram concretizados pela Constituição Francesa de 1791; além disso, a Constituição dos 

Estados Unidos da América de 1787, em suas emendas, estabelece os primeiros direitos 

individuais, e em sua primeira emenda está previsto exatamente o direito à liberdade de 

expressão.89  

Os princípios da Revolução Francesa de 1789 suscitaram por um século inteiro, ou até 

mais, sociedades que lutavam por liberdade, conforme Norberto Bobbio. E algo considerável 

que Bobbio assinala, especificamente no que concerne à liberdade de pensamento e de 

imprensa, é que o Papa do período da Revolução Francesa, Pio VI, em um documento escrito 

em contraposição a Revolução, incrimina o direito de liberdade de pensamento e de imprensa 

como algo inaceitável, e cerca de 200 anos após, João Paulo II (Papa no final do século XX e 

início do sec. XXI) defende a proteção dos direitos fundamentais.90  

Essa transformação histórica da opinião de altos representantes de uma determinada 

religião, com impacto significativo na humanidade, comprova como a consagração e 

desenvolvimento das liberdades e dos direitos fundamentais tiveram grande influência para 

delinear as sociedades contemporâneas. O direito também é fruto de uma construção histórica 

e essa construção influencia, e é influenciada, por outros setores ou fatores da sociedade 

(social, econômico, político, religioso, cultural, entre outros), sendo assim realizadas 

revoluções e mudanças na sociedade no decorrer do tempo. 

Colocada no rol de direitos civis e políticos, que são aqueles entendidos 

doutrinariamente como de primeira “geração” ou “dimensão”, a liberdade de expressão, no 

que se refere à sua abrangência, detém diferentes aspectos jurídicos, incluindo, nesse sentido, 

a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão artística, intelectual e científica, 

a liberdade de comunicação e imprensa, como também a liberdade de consciência e de 

                                                           
88 Sobre o desenvolvimento da liberdade de expressão e a aplicabilidade desse direito para o caso dos professores 

brasileiros: BRITO, Felipe Peixoto de; GURGEL, Yara Maria Pereira. O direito humano à liberdade de 

expressão dos professores brasileiros em face do programa escola livre. In: XXVI Congresso Nacional do 

CONPEDI, 2017, São Luís/MA. Direito internacional dos direitos humanos. Florianópolis: CONPEDI, 2017. v. 

I. p. 170-189. 
89 PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Teoria geral e crítica do direito constitucional e internacional dos direitos 

humanos. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri (Coord.). Direito constitucional e 

internacional dos direitos humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 44. 
90 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Tradução de: Carlos Nelson Coutinho; 

Apresentação de: Celso Lafer. p. 138-139. 
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crença.91 É necessário evidenciar, ademais, que a liberdade de expressão inclui a liberdade de 

ser informado, que se consubstancia no direito de receber informações, além do denominado 

direito de resposta.92 Os direitos consagrados e positivados no fim de século XVIII, entre eles 

a liberdade de expressão, possuem uma natureza geral de caráter individualista. Esses direitos 

são classificados como direitos de primeira dimensão, considerando-se que precederam, 

historicamente, a construção dos direitos coletivos ou de segunda dimensão. 

Destaca-se que há um aspecto essencialmente individual de proteção da liberdade de 

expressão, e que esse aspecto pode ser visto como a origem de todos as outros. Como 

estabelecido no inciso IV, art. 5º, da CRFB/88: “é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato”93. Isto é, qualquer pessoa possui o direito de expressar o seu próprio 

pensamento. José Afonso da Silva pontua que a manifestação do pensamento pode ocorrer 

entre pessoas presentes (a exemplo de um diálogo ou uma palestra), e pode ocorrer entre 

pessoas ausentes (com a utilização de cartas, telefone ou até mesmo livros e televisão)94. 

Cabe uma reflexão nesse ponto: a liberdade de expressão encontra limites? Encontra 

limites sim. Um desses limites está inserido no texto do próprio inciso supracitado, que proíbe 

o anonimato. Outro limite é consubstanciado pelo inciso seguinte do art. 5º, o inciso V, que 

preconiza que: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”95. Desse modo, a cada pessoa é 

reconhecido o direito de livremente expressar o seu pensamento, porém a partir do momento 

em que esse pensamento possa ofender outros indivíduos, cabe aos ofendidos utilizar de 

mecanismos de defesa jurídica, como pleitear o direito de resposta, sem extrapolar o que foi 

previamente expressado, atentando-se ao princípio da proporcionalidade; além da 

possibilidade de indenização quando restar verificado dano material, moral ou à imagem. 

Apesar dessas limitações consagradas pela Constituição no inciso V do art. 5º, é 

preciso pontuar que elas são posteriores à expressão do pensamento pelo indivíduo ou grupo 

de pessoas. Com isso, assevera o § 2º do art. 220 da CF/88 que, in verbis: “É vedada toda e 

                                                           
91 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 435. 
92 BORNHOLDT, Rodrigo Meyer. Liberdade de expressão e direito à honra: uma nova abordagem no direito 

brasileiro. Joinville, SC: Bildung, 2010. p. 84.  
93BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
94 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 

246.  
95BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

 



49 
 

qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”96. Ou seja, a princípio, não é 

admitida a censura no ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, o caput do art. 220 é claro 

ao prever que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão restrição. 

Feito esse esclarecimento de que nosso ordenamento, com base na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, parte do pressuposto da vedação da censura, 

assevera-se que determinadas regulamentações nos meios de comunicação são permitidas 

pelas normas constitucionais. O § 3º do art. 220 determina em seu inciso I que é de 

competência de lei federal “regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder 

Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e 

horários em que sua apresentação se mostre inadequada”97. São protegidos, nesse sentido, os 

interesses das crianças e adolescentes, por seu caráter de pessoas em desenvolvimento, em 

crescimento; considerando-se a existência de certas programações com faixa etária mínima 

recomendada para o público-alvo telespectador. Já o inciso II desse mesmo dispositivo traz a 

possibilidade de restrição da propaganda de produtos, práticas e serviços que possuam 

potencial de trazer danos à saúde e ao meio ambiente. 

Não se pode deixar de abordar o aspecto da liberdade de expressão que abarca o 

direito a receber informações. A liberdade de expressão apresenta, assim, uma “via de mão 

dupla”, na medida em que essa liberdade é fundamental para assegurar o direito tanto 

daqueles que irão expressar uma ideia ou proferir um discurso, quanto para aqueles que têm a 

garantia do seu direito de acessibilidade à informação, ao conteúdo, de uma determinada ideia 

ou discurso. 

O direito coletivo à informação, assevera José Afonso da Silva, é efetivado a partir da 

liberdade de informar e esta caracteriza-se pela sua vinculação com a liberdade de informação 

jornalística ou de imprensa lato sensu, já que se incluem os diversos meios de comunicação 

social, além da imprensa escrita. Esse autor também esclarece que aos profissionais da área 

jornalística são reconhecidos tanto o direito quanto o dever de informação ao público sobre 

eventos, ideias e acontecimentos no geral, de maneira objetiva e fiel com a verdade.98  

                                                           
96BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
97______. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
98 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 

248-249. 
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O direito à informação consubstanciado como uma das facetas da liberdade de 

expressão, possui sua eficácia vinculada especialmente à liberdade de informação jornalística. 

Esta liberdade promove mecanismos para que a informação possa alcançar ao maior número 

de indivíduos. Isso implicaria na exclusividade dos profissionais de imprensa ou da área 

jornalística na prestação de informações ao público? O Estado não possui também um dever 

para com as pessoas em seu território de assegurar informações verdadeiras e relevantes a 

todos?  

Pode-se afirmar que a prestação de informações ao público não é um dever exclusivo 

dos profissionais da área jornalística, considerando-se que o Estado tem o dever de garantir a 

plena efetividade do direito à informação. Uma particularidade que diferencia o dever estatal 

do dever dos jornalistas é que o ente estatal tem de fomentar uma estrutura jurídica-social que 

garanta a liberdade de imprensa das pessoas e meios de comunicação social, além de também 

apresentar informações à sociedade, honrando a transparência estatal, tendo em vista que no 

ordenamento jurídico brasileiro “o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”99, conforme a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (art. 1º, parágrafo único). 

 Ademais, há um remédio constitucional determinado para a situação em que dados 

públicos ou constantes de registros de entes governamentais sejam negados ao cidadão: o 

habeas data. A partir da utilização desse remédio constitucional a pessoa pode acessar 

informações pessoais constantes de entidades governamentais ou de caráter público (art. 5º, 

incisos LXXII e LXXVII, CRFB/88), e há a possibilidade de retificar essas informações se for 

o caso, de forma gratuita.  

 O direito à informação está previsto em diversos dispositivos constitucionais, em 

aspectos normativos variados. Nesse sentido, o inciso XIV do art. 5º da Constituição garante o 

acesso à informação com a garantia do sigilo da fonte (quando necessário para preservar o 

exercício profissional). Ou seja, direito à informação, como parte integrante da liberdade de 

expressão, é um direito fundamental e possui, consequentemente, envergadura jurídica 

protetiva robusta.  

 A informação é tão crucial para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito 

que, conforme o art. 93, inciso IX, da CRFB/88, as informações referentes aos julgamentos do 

Poder Judiciário possuem natureza pública, apenas havendo limitação da presença a atos 

determinados do processo para as partes e procuradores ou apenas para os advogados, com a 

                                                           
99BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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finalidade de garantia da intimidade do interessado, quando não for apresentado dano ao 

interesse público à informação. 

 Outrossim, em algumas esferas da sociedade a informação tem uma característica 

estratégica, com implicações diretas para a evolução social. Uma dessas esferas é 

precisamente a ordem econômica e financeira nacional. No Estado brasileiro, a ordem 

econômico-financeira fundamenta-se com base nos princípios da soberania nacional, 

propriedade privada e sua respectiva função social, livre concorrência, defesa dos 

consumidores, defesa do meio ambiente, fomento da redução das desigualdades regionais e 

sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorável a pequenas empresas nacionais (de 

acordo com o art. 170, CRFB/88). 

 Sob essa ótima de abordagem, o art. 181, CRFB/88, explicitamente determina que 

“atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por 

autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente”100. Ou seja, a informação 

de residentes ou domiciliados no Brasil, independente que sejam pessoas físicas ou jurídicas, 

se possuir finalidade comercial, seu acesso não é permitido de forma direta por autoridades 

administrativas ou judiciárias do exterior. Será indispensável uma autorização formal 

concedida pelo Poder nacional competente para que seja possível o acesso a essa informação 

com finalidade comercial.  

 Essa determinação, com envergadura constitucional, de proteção da informação 

nacional de natureza ou finalidade comercial relaciona-se diretamente com os princípios de 

soberania nacional, propriedade privada e sua respectiva função social, busca do emprego e 

tratamento favorável a pequenas empresas nacionais. Na medida em que ao estabelecer um 

procedimento mais formal para a obtenção de informações comerciais por parte de 

autoridades estrangeiras o Estado brasileiro está, desse modo, protegendo os interesses do 

setor econômico nacional, além de assegurar maior segurança econômico-financeira para as 

pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil que estão envolvidas nesse setor. 

 Outro ponto que merece destaque, como aponta Raquel Alexandra Brízida Castro, é 

que um dos limites do direito à informação é o denominado segredo de justiça. Como 

esclarece essa autora, a proteção proporcionada pelo segredo de justiça garante o processo 

penal e sua eficácia, além da honra das pessoas envolvidas no processo, sendo tutelado o 

                                                           
100BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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direito à intimidade, à vida privada e familiar.101 Porém, nem todo processo preenche os 

requisitos no sentido de ser necessária sua classificação como abarcada pelo segredo de 

justiça. Em virtude disso, há a atuação dos operadores do direito para, com fundamento na 

Constituição e na legislação infraconstitucional decidirem sobre a necessidade ou não do 

segredo de justiça em cada caso concreto. 

 Assevera-se que, de acordo com o art. 220, caput, CRFB/88, a informação tem de ser 

garantida independentemente do seu formato, processo ou veículo de divulgação. E as leis 

infraconstitucionais não podem criar obstáculos para o exercício da liberdade de informação 

jornalística, independentemente do veículo de comunicação social que seja utilizado (art. 220, 

§1º, CRFB/88). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) oferece uma 

proteção diversificada ao direito à liberdade de expressão. Essa proteção tem a característica 

de ser diversificada considerando-se que garante a liberdade de expressão em diferentes 

aspectos e contextos. A título de exemplo, o inc. IX, art. 5º, da Constituição de 1988, dispõe 

que, in verbis: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”102. 

Com base nesse dispositivo constitucional, já se percebe o significativo potencial de 

garantia da liberdade de expressão em distintos aspectos ou facetas. No aspecto da liberdade 

intelectual, como no resguardo das ideias de estudiosos e pesquisadores consolidadas em 

livros, trabalhos acadêmicos, palestras ou até em discursos ao público. No aspecto da 

liberdade de expressão artística, com a possibilidade de publicação do conteúdo de obras 

literárias, apresentações teatrais, divulgação de pinturas, esculturas, entre outras. No aspecto 

da liberdade científica, que abrange o amparo para publicação de pesquisas e explorações com 

fundamento científico. Além da função da liberdade de informação jornalística ou de 

comunicação social que possui um papel significativo para prestar informações à sociedade 

sobre os fatos que impactam a coletividade nos mais diversos setores (economia, política, 

direito, entretenimento, entre outros). 

Além da proteção jurídica garantida no âmbito interno pela Constituição Federal de 

1988, é necessário explicitar as normatizações jurídicas internacionais que dão substrato à 

liberdade de expressão e são adotadas pelo Estado brasileiro. Isso é relevante considerando-se 

                                                           
101 CASTRO, Raquel Alexandra Brízida. Constituição, Lei e Regulação dos Media. Coimbra: Almedina, 2016. 

p. 177. 
102BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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o cada vez mais destacado papel do direito internacional, que em conjunto com o direito 

interno de cada nação fomenta mudanças progressivas e substanciais. Em específico, no 

âmbito dos direitos humanos, com o caso da liberdade de expressão que tanto consubstancia-

se como um direito fundamental no Brasil como em um direito humano garantido em 

declarações internacionais e tratados. 

O direito internacional dos direitos humanos tem aplicabilidade na ordem jurídica da 

sociedade internacional e no ordenamento brasileiro. E esse direito é efetivado, em grande 

medida, a partir da atuação dos sujeitos de direito internacional, em especial os Estados. Isto 

é, para que as declarações internacionais e tratados sejam plenamente aplicados faz-se 

necessário que os Estados sejam atuantes nesse processo, ainda mais na perspectiva dos 

direitos humanos, que exige tanto uma postura negativa (abster-se de realizar determinadas 

intervenções) do Estado quanto positiva (atuando ativamente para efetivar o direito, com 

prestações positivas), a depender do direito aplicável e da situação em concreto. 

Iniciando a análise da normatização internacional, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos103, de 1948, garante, em seu artigo 18, a liberdade de pensamento, consciência e 

religião. Seu artigo 19, mais especificamente, reconhece a todo ser humano o direito à 

liberdade de opinião e expressão, como também o direito de recebimento de informações e 

ideias, independente de fronteiras.   

A Declaração Universal teve, e ainda possui, um papel significativo para guiar os 

Estados no sentido de assegurar direitos mínimos para os seus cidadãos, como também para 

os estrangeiros que passarem ou permanecerem em seus territórios. É a partir desse mínimo, 

concretizado nos direitos humanos, que a grande maioria dos Estados da comunidade 

internacional estrutura seus direitos fundamentais nas suas Constituições internas. Entre esses 

Estados está o Brasil. Nesse contexto, nota-se a relevância da liberdade de expressão, seu 

significado para as sociedades modernas, para o regular desenvolvimento das democracias.  

Na esteira da Declaração Universal dos Direitos Humanos está o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos104, de 1966, que consolida parte dos direitos da referida 

declaração internacional. Esse Pacto105 assegura a liberdade de expressão em seu art. 19 e 

                                                           
103 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
104 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992.  Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos. Promulgação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d0592.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
105 “O Pacto dos Direitos Civis e Políticos proclama, em seus primeiros artigos, o dever dos Estados-partes de 

assegurar os direitos nele elencados a todos os indivíduos que estejam sob sua jurisdição, adotando medidas 

necessárias para esse fim. A obrigação do Estado inclui também o dever de proteger os indivíduos contra a 
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determina a possibilidade de certos limites, contanto que previstos em leis. Tais limites 

consistem, essencialmente, no respeito às demais pessoas e seus direitos, além da limitação da 

liberdade de expressão com o escopo de proteção da segurança nacional, da ordem, da saúde 

ou da moral públicas.  

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem106, de 1948, também 

garante, em seu dispositivo IV, a liberdade de expressão. A Carta Democrática 

Interamericana107, consagra em seu art. 4º esse direito. E, além disso, há a proteção da 

Declaração Internacional Chapultepec108, de 1994, adotada pelo Brasil, que foi elaborada a 

pedido da Sociedade Interamericana de Imprensa e assegura a liberdade de expressão e de 

imprensa, contra a censura prévia e os ataques aos profissionais da comunicação social. 

Destaca-se, ademais, a Convenção Americana de Direitos Humanos109, de 1969, ou 

Pacto de San José da Costa Rica. Esse Pacto se encontra no âmbito do sistema regional 

interamericano de proteção dos direitos humanos, do qual faz parte o Brasil. O sistema 

interamericano é composto, essencialmente, pela supracitada Convenção, pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

conforme explicitado no capítulo anterior. 

O Pacto de San José assegura, em seu art. 13, a liberdade de pensamento e expressão, 

incluindo a liberdade de recebimento de ideias e informações, por qualquer forma, inclusive a 

artística. Esse dispositivo ainda assevera que o exercício da liberdade de expressão não se 

sujeita à censura prévia, porém está sujeito a responsabilidades posteriores fixadas em lei. 

Uma exceção trazida pelo dispositivo à vedação de censura prévia está no âmbito da 

realização de espetáculos públicos, que devem observar a proteção moral das crianças e 

adolescentes. Ademais, há a proibição, a ser estabelecida por lei, de propagandas a favor da 

                                                                                                                                                                                     
violação de seus direitos perpetrada por entes privados. Isto é, cabe ao Estado-parte estabelecer um sistema legal 

capaz de responder com eficácia às violações de direitos civis e políticos. As obrigações dos Estados-partes são 

tanto de natureza negativa (ex.: não torturar) como positiva (ex.: prover um sistema legal capaz de responder às 

violações de direitos). ” PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 229. 
106 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso 

em: 15 jan. 2018. 
107______. Carta Democrática Interamericana. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/r.Carta.Democr%C3%A1tica.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
108 SOCIEDADE INTERAMERICANA DE IMPRENSA. Declaração de Chapultepec. Disponível em: 

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-n%C3%A3o-Inseridos-

nasDelibera%C3%A7%C3%B5es-da-ONU/declaracao-de-chapultepec-1994.html>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
109 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.  Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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guerra e apologias ao ódio nacional, radical ou religioso que estimulem a discriminação, a 

violência e o cometimento de crimes.  

 

3.1.2 Direito à igualdade e não discriminação  

 

Jorge Reis Novais esclarece que o princípio da igualdade é um dos mais presentes e 

antigos no âmbito dos textos constitucionais, sendo esse caráter longevo não uma fonte de 

engessamento desse princípio, mas um fator que impulsionou uma evolução ainda mais 

diversificada e significativa em seu conteúdo.110 Nesse sentido, uma das vertentes do 

princípio da igualdade consiste exatamente no direito à não discriminação, que implica num 

dever de não promoção de comportamentos discriminatórios injustificáveis (como o caso de 

ofensas verbais ou escritas contra uma pessoa pelo fato dela pertencer a determinado grupo 

vulnerável ou minoritário). 

 Conforme Jorge Reis Novais, com o Estado de Direito liberal a essência do princípio 

da igualdade estava consolidada na mera igualdade de aplicação da lei. E essa sistemática, por 

si só, produzia desigualdades e até injustiças. Isso porque, como destaca Jorge Reis, mesmo a 

lei conferindo direitos e deveres iguais a todos, isso não era garantido devido às 

particularidades de cada cidadão, de um lado, como também por uma discriminação 

institucionalizada em face de determinados grupos de pessoas: mulheres, afrodescendentes e 

pessoas que professassem religiões não majoritárias naquela determinada sociedade em que a 

lei fosse aplicada, por exemplo.111 Pontua-se que ao se abordar a igualdade em sua vertente da 

não discriminação deve-se partir da premissa de que há grupos vulneráveis na sociedade.112  

 Assim, há uma verdadeira crise do conceito de igualdade do Estado de Direito liberal, 

qual seja, a igualdade formal, a generalidade e abstração da lei em relação a todos por si só. 

Ao invés de meio de promover a igualdade, esse tipo de concepção “igualitária” apenas 

produz situações diametralmente opostas, isto é, situações de desigualdade e seu 

aprofundamento institucionalizado.  

 Isso não significa que a igualdade formal, a aplicação da lei a todos de forma geral, 

não seja importante. Ela é necessária, mas deve passar pelo crivo do conceito da igualdade 

                                                           
110  NOVAIS, Jorge Reis. Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011. p. 101. 
111 Ibid. p. 102-103.  
112 BRAGATO, Fernanda Frizzo; ADAMATTI, Bianka. Igualdade, não discriminação e direitos humanos: São 

legítimos os tratamentos diferenciados?. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 51, n. 204, p. 91-108, 

out./dez. 2014. p. 98.  
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material, ou seja, considerar as particularidades dos cidadãos de modo a não produzir e 

aprofundar desigualdades com base num conceito superficial de mera igualdade formal, 

igualdade perante a lei. Deve-se ir além, com a finalidade de promover justiça na sociedade. 

 E é nessa perspectiva que Jorge Reis aborda o conceito de igualdade trazido pelo 

Estado social, no seu formato de igualdade material, de maneira a considerar certas 

desigualdades de tratamento a aspectos sociais que sejam desiguais. Esse autor, assim, 

justifica a legitimidade do legislador do Estado social em promover, por meio de leis, 

políticas de inclusão de determinados grupos ou pessoas que tenham sido historicamente 

prejudicados na conquista de seus direitos e, consequentemente, do alcance da efetiva 

igualdade material, além da igualdade de aplicação formal e abstrata da lei, não bastando a 

simples igualdade de oportunidades.113  

 Martim de Albuquerque, ao abordar a questão do constitucionalismo e da igualdade, 

explicita a origem do constitucionalismo moderno a partir da Constituição Americana de 1787 

e da Constituição Francesa de 1793.114 Esse autor assevera que com essa nova configuração 

jurídica a igualdade passa a ser construída como um princípio jurídico-político, ou seja, o 

princípio da igualdade ou o princípio da igualdade perante a lei. Apesar disso, Martim ressalta 

que essa origem do princípio da igualdade remonta especificamente à América, com as 

Constituições de alguns estados, as quais, algumas chegam a anteceder a Constituição 

comum. Como no Bill of Rights da Virgínia, de 1776, e na Constituição do estado de 

Massachusetts de 1780. Martim de Albuquerque sintetiza em quatro pontos as questões 

referentes à igualdade nas Constituições norte-americanas: nascimento dos homens como 

livres e iguais; sem privilégios, com exceção dos referentes a serviços feitos ao público; 

inadmissibilidade de distinções nobiliárquicas; e que ao direito de igualdade há um dever ou 

obrigação de igualdade correspondente. As Constituições de Portugal do século XIX, 

ademais, seguiram a ideologia da Revolução Americana e da Revolução Francesa, prevendo, 

assim, o princípio da igualdade.115 

 Ressalta-se esse ponto referente à área dos deveres e das obrigações. Quando se pensa 

na igualdade o intérprete pode ligar-se apenas à sua feição como direito. E essa é uma postura 

de análise incompleta. Isso porque ao direito de igualdade corresponde, respectivamente, um 

dever ou obrigação de igualdade, que deve ser observado para que esse princípio seja 

                                                           
113 NOVAIS, Jorge Reis. Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011. p. 104. 
114 ALBUQUERQUE, Martim de. Da Igualdade. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 45-54. 
115 Ibid. p. 45-54. 
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plenamente efetivo no meio social.116 Essa obrigação correspondente ao princípio da 

igualdade tem de ser observada tanto pelo Estado quanto pelos indivíduos particulares, para 

que a igualdade seja garantida. 

Martim de Albuquerque traz um questionamento basilar em sua doutrina, no sentido 

de se explorar a relação entre a igualdade e a liberdade. Deveria a primeira prevalecer sobre a 

segunda? A segunda sobre a primeira? Essa prevalência vai variar de acordo com o caso 

concreto em análise? Haveria uma inferiorização absoluta de um desses direitos sobre o outro 

ou seria mais uma questão de “ordenação-coordenação”? Martim conclui que não há uma 

oposição obrigatória entre liberdade negocial e igualdade, e que em certa medida a evolução 

jurídica é favorável a uma “ordenação-coordenação” entre a igualdade e a liberdade. 

Ademais, ele aponta que deve ser observada, também, a intenção do constituinte no que se 

refere à relação entre igualdade e liberdade.117 

Bastante necessária essa consideração de que o operador do direito deve estar atento à 

forma que o constituinte estabeleceu a relação entre a liberdade e a igualdade. Há diversas 

opções que um poder constituinte originário pode optar para consagrar a interação entre 

princípios fundamentais do Estado. A Constituição elaborada pelo poder constituinte 

originário tem o poder de iniciar todo um novo ordenamento jurídico, por isso suas opções de 

regras, princípios e valores devem ser detalhadamente estudadas, para que a aplicabilidade 

social seja a mais coerente possível. No entanto, uma ressalva deve ser feita no sentido de que 

o direito internacional e, em especial, o direito internacional dos direitos humanos, devem ser 

levados em consideração quando da elaboração de uma nova Constituição, tendo em vista que 

o Estado constitucional se insere num contexto maior que é o da comunidade internacional de 

Estados, organizações internacionais, pessoas, entre outros entes. 

 A Constituição brasileira de 1988 estabelece como um dos objetivos fundamentais da 

República a erradicação da pobreza e da marginalização, como também a redução das 

desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inc. III). Atente-se para o detalhe de que esse 

dispositivo constitucional não aborda apenas o problema da pobreza, da falta de recursos 

econômicos, mas também a marginalização. Pessoas em situação de vulnerabilidade 

                                                           
116 Como bem destaca Paulo Nader: “Só há dever jurídico quando há possibilidade de violação da regra social. 

Dever jurídico é a conduta exigida”. Ora, o direito à igualdade em sua vertente da não discriminação detém 

diversas possibilidades de violação, sendo uma delas o discurso de ódio com teor discriminatório em face de 

grupos minoritários ou vulneráveis. 

NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 318.  
117 ALBUQUERQUE, Martim de. Da Igualdade. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 77-79. 
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geralmente passam por dificuldades econômicas, todavia, isso não é uma condição obrigatória 

para que alguém seja marginalizado socialmente.  

Há a necessidade de fomento de uma sociedade inclusiva, que não promova 

preconceitos e discriminação (inclusive, a proveniente do discurso de ódio). Nesse sentido, 

outro objetivo fundamental estabelecido constitucionalmente consiste na promoção do “bem 

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

discriminação”118 (art. 3º, inc. IV).  

 Reforçando esse posicionamento, o art. 5º da CRFB/88 assegura em seu caput a 

igualdade de todos perante a lei, além do direito à igualdade em si. Devendo-se ser punida por 

lei qualquer discriminação que viole direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, inc. XLI). É 

explicitada a igualdade existente independente de gênero, entre homens e mulheres (art. 5º, 

inc. I), e entre trabalhadores permanentes e avulsos (art. 7º, inc. XXXIV). Ademais, um dos 

princípios constitucionais consolidados para a atividade econômica no Brasil é a diminuição 

das desigualdades regionais e sociais (art. 170, inc. VII). 

 No que se refere à normatização internacional, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos119, de 1948, explicita a igualdade de todas as pessoas em dignidade e direitos (artigo 

I), a igualdade perante a lei e o direito a não discriminação, como também ao não incitamento 

da discriminação (artigo VII). Ademais, é consagrado o direito a igual remuneração pela 

realização do mesmo trabalho (artigo XXIII). Esse artigo XXIII da Declaração possui uma 

importância significativa para a igualdade entre homens e mulheres pelo desempenho das 

mesmas atividades laborais, isso porque remonta à época da Revolução Industrial (séculos 

XVIII e XIX) a discriminação das mulheres no ambiente de trabalho, que recebiam 

remunerações inferiores em relação aos homens120.  

 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, por sua vez promove a 

igualdade entre homens e mulheres na efetivação dos seus direitos civis e políticos (artigo 3º), 

a igualdade perante a lei com sua respectiva igual proteção, além do direito à não 

discriminação (artigo 26); esse dispositivo promove a não discriminação “por motivo de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

                                                           
118BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
119 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
120 ROSA, Mariana Camilo Medeiros. Por ser de lá: A tutela jurídica da mulher nordestina sujeita a 

discriminação múltipla com base em gênero, origem e cultura. 2018. 156 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Direito, Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. p. 

23.  
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situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação”121, ou seja, há uma extensão 

significativa contra os mais variados tipos de discriminação.  

 O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais122, também de 

1966, promove a igualdade entre homens e mulheres na efetivação dos seus direitos 

econômicos, sociais e culturais (artigo 3º), além de salários equitativos e remunerações 

igualitárias pelo mesmo trabalho exercido, com atenção à não diferenciação do valor 

econômico agregado aos mesmos trabalhos realizados por homens e mulheres (artigo 7º).  

 É preciso destacar também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem123, de 1948. Essa Declaração consagra a igualdade de todos perante a lei, sendo 

vedada qualquer discriminação (artigo II). A Carta Democrática Interamericana124, ademais, 

consagra a participação da mulher nas instâncias políticas dos Estados (artigo 28).  Por fim, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos125, de 1969, assevera a igualdade de acesso de 

todos os cidadãos a funções públicas em seus países (artigo 23) e a igualdade perante a lei e 

sua respectiva proteção, sem discriminação (art. 24). 

 

 

3.2 PANORAMA NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS  

 

3.2.1 Estrutura institucional e relação jurídica com o Brasil 

 

Os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, associados com o sistema 

global de proteção, promovem a efetividade desses direitos em nível internacional. No âmbito 

dos sistemas regionais de proteção dos direitos uma necessária cooperação jurídica 

internacional entre os países tem o potencial de impulsionar a efetividade dos direitos em 

geral na região e, consequentemente, dos direitos humanos. Nesse contexto, Marco Bruno 

                                                           
121 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 

15 jan. 2018. 
122 ______. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. 

Acesso em: 15 jan. 2018. 
123 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso 

em: 15 jan. 2018. 
124______. Carta Democrática Interamericana. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/r.Carta.Democr%C3%A1tica.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
125 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.  Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
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Miranda Clementino explicita os requisitos essenciais para o estabelecimento da cooperação 

jurídica internacional, como o intercâmbio coordenado entre Estados, com respeito às 

diferentes soberanias, tendo por finalidade a promoção de assistência para a resolução de 

questões jurídicas.126 

Wagner Menezes trata da cooperação entre os povos como um princípio que tem de 

regular as relações internacionais e afirma que os Estados atuam de diversas maneiras para 

implementar a cooperação: com fundamento na vontade das populações de cada Estado de se 

solidarizar entre si; com o estabelecimento de novos tratados que favoreçam o auxílio entre os 

Estados; além da criação de organizações internacionais específicas.127 Assevera-se que a 

cooperação entre os diferentes povos para a promoção do desenvolvimento da humanidade 

consubstancia-se em um dos princípios constitucionais que orientam a atuação do Brasil em 

suas relações internacionais (art. 4º, inciso IX, CRFB/88). Um fator especialmente 

significativo desse art. 4º, para o sistema interamericano, é que seu parágrafo único determina 

que o Brasil deve buscar se integrar com os outros povos da América Latina, com a finalidade 

de criação de uma comunidade latino-americana. 

Dentre os sistemas regionais, o sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos é um dos mais atuantes, assim como o sistema europeu e o sistema africano.128 

Nesse contexto, conforme explicitado no Capítulo 1, o sistema regional protetivo 

interamericano é orientado pela Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), também 

conhecida como Pacto de San José da Costa Rica. A estrutura institucional desse sistema de 

proteção, de acordo com seu art. 33, abrange a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Na esteira da Convenção Americana de 1969129, no que se refere à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, ela é composta por sete membros com notório saber em 

direitos humanos, não podendo compor a comissão mais de uma pessoa com nacionalidade do 

mesmo Estado (arts. 34 e 37). A Comissão tem por funções (art. 41) fomentar a efetividade e 

proteção dos direitos humanos, promover os direitos humanos na América, emitir 

                                                           
126 CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. A cooperação jurídica internacional em matéria penal-tributária 

como instrumento de repressão à criminalidade organizada transnacional: globalização e novos espaços de 

juridicidade. 2013. 374 f. Tese (Doutorado) – Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2013. p. 22. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/11080/1/TESE Marco 

Bruno Miranda Clementino.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2018. 
127 MENEZES, Wagner. Direito internacional na América Latina. Curitiba: Juruá, 2007. p. 214. 
128 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional: um estudo comparativo dos sistemas 

regionais europeu, interamericano e africano. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 93-95. 
129 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.  Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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recomendações para os Estados membros da Organização dos Estados Americanos, 

desenvolver estudos ou relatórios que possam encaminhar suas atividades, solicitar 

informações aos Estados membros, prestar consultas e assessoramentos quando solicitada 

pelos Estados membros, atuar nos meios de comunicação de acordo com suas competências 

elencadas na Convenção Americana, além de expor anualmente um relatório para a 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.130 

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, seguindo a mesma estrutura básica da 

Comissão, é composta por sete juízes nacionais dos Estados membros da Organização dos 

Estados Americanos, com mandatos de seis anos, com possibilidade de uma única reeleição 

(arts. 52 e 54). Um fator relevante na relação da Comissão com a Corte é que nos casos 

perante esta, há necessidade de comparecimento da Comissão (art. 57). Ou seja, isso implica 

numa necessidade de harmonia institucional entre esses dois órgãos da Organização dos 

Estados Americanos.  

Quanto à competência da Corte (art. 61), podem submeter casos para a sua apreciação 

apenas os Estados Partes da Convenção Americana de Direitos Humanos e a Comissão 

Americana, devendo ser exauridos os procedimentos previstos nos dispositivos convencionais 

48 a 50. Os casos que podem ser submetidos à Corte são todos aqueles que sejam referentes à 

hermenêutica e aplicabilidade do que está disposto na Convenção Americana, contanto que os 

Estados Partes reconheçam previamente essa competência jurisdicional (art. 62). 

 A incorporação da Convenção Americana de Direitos Humanos pelo ordenamento 

jurídico brasileiro se deu de forma plena em 1992 (Decreto nº 678)131, sendo a jurisdição 

obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecida em dezembro de 

                                                           
130 “Artigo 41: A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos e, 

no exercício do seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 

a. estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b. formular recomendações aos governos dos Estados membros, quando o considerar conveniente, no sentido de 

que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos 

constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 

c. preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas funções; 

d. solicitar aos governos dos Estados membros que lhe proporcionem informações sobre as medidas que 

adotarem em matéria de direitos humanos; 

e. atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, lhe 

formularem os Estados membros sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas 

possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem; 

f. atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de conformidade com o 

disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 

g. apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos.” 
131 BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992.  Promulga a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
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1998.132 A partir dessa adesão, as normas da Convenção passaram a ter eficácia no País 

aderente. A questão é: especificamente no território brasileiro, essas normas teriam caráter 

equivalente à emenda constitucional, natureza infraconstitucional ou supralegal? 

 Na esteira do § 2º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, os direitos e garantias expressos na Lei Maior não eliminam outros que sejam 

decorrentes do regime e dos princípios constitucionais adotados, ou dos tratados em que o 

Brasil seja parte. Esse dispositivo constitucional, apesar de não explicitar a natureza desses 

outros direitos decorrentes, é interpretado de forma a conceder força supralegal a esses 

direitos não excluídos pela CF/88 e que estão a par dos princípios constitucionais ou tratados 

em que o Brasil participe. Destaca-se que a força normativa supralegal significa que os 

direitos e garantias com esse status estarão acima das leis infraconstitucionais, porém, abaixo 

da Constituição. 

 Ressalta-se, todavia, que o § 3º do artigo 5º da nossa Lei Maior, foi acrescentado por 

meio da Emenda Constitucional nº. 45, em 8 de dezembro de 2004. Ou seja, doze anos após o 

Brasil aderir à Convenção, é promulgada a Emenda 45/2004, que traz consigo o § 3º no artigo 

5º. Esse dispositivo determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados com certo quórum, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. Esse quórum é referente a cada Casa do Congresso Nacional, ou seja, tanto na 

Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros. 

 A Convenção Americana de Direitos Humanos possui natureza internacional e trata 

sobre matéria de direitos humanos. Todavia, falta a essa Convenção a aprovação por quórum 

diferenciado como determina o supracitado dispositivo constitucional. Essa falta decorre, 

primeiramente, do fato de que a Convenção foi adotada pelo Brasil anos antes da Emenda 

Constitucional 45/2004 ser promulgada; não houve, desse modo, a possibilidade da sua 

adoção originária ter sido conforme os procedimentos da referida emenda.  

A Convenção possui, em contrapartida, força de norma supralegal reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal, o que significa um status jurídico específico, tendo em vista que 

as normas supralegais apesar de estarem submetidas às normas constitucionais, estão acima de 

todas as leis ordinárias, infraconstitucionais. O status de supralegalidade dos tratados que 

versam sobre direitos humanos consagrou-se no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 

                                                           
132 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G.E.; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito 

Internacional Público. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 502.  
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dois casos emblemáticos. O Recurso Extraordinário 466.343 de São Paulo133 e o Habeas 

Corpus 87.585 de Tocantins. Ambos os precedentes abordaram a questão da aplicabilidade da 

prisão do depositário infiel em face do artigo 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 

No julgamento do Recurso Extraordinário 466.343 de São Paulo resta evidente a 

ilicitude da prisão civil de depositário infiel, pois o dispositivo 7º, § 7, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos retirou qualquer efetividade das normas infraconstitucionais 

que regulamentavam a prisão de depositário infiel, tornando assim inaplicável esse tipo de 

prisão no Brasil. E essa interpretação fundamentou-se no status de supralegalidade da 

Convenção, por ser um tratado internacional ratificado pelo Brasil e que versa sobre a 

temática dos direitos humanos.  

O julgamento do HC 87.585/TO134 consolida mais ainda esse entendimento ao 

explicitar que as normas legais concernentes à prisão do depositário infiel foram derrogadas 

do ordenamento jurídico. Assim, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 

José da Costa Rica), com fundamento no status de supralegalidade dos tratados internacionais 

de direitos humanos ratificados pelo Brasil, tem força normativa superior às normas 

infraconstitucionais, com reconhecimento consagrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, ao abordar a evolução do sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos, Cançado Trindade assevera que a significação e o alcance de um 

documento como o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos podem ser medidos 

por seus possíveis efeitos jurídicos no direito interno dos Estados-partes.135 

É necessário frisar que sempre existe a possibilidade de que o Congresso Nacional 

queira submeter essa Convenção à aprovação prescrita no § 3º, art. 5º da CRFB/88, 

possibilitando uma possível alteração no status do Pacto de San José da Costa Rica, de 

                                                           
133 “Ementa: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida 

coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. 

Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 

349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 

modalidade do depósito.” 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 466.343/SP. Tribunal Pleno. Rel. Min. Cezar Peluso. j. 

03.12.2008. DJe 05.06.2009. 
134 “Ementa: DEPOSITÁRIO INFIEL - PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do Pacto de São José da Costa Rica, 

limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, implicou a 

derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel.” 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 87.585/TO. Tribunal Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. j. 

03.12.2008. DJe 26.06.2009. 
135 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Direito das organizações internacionais. 4. ed. rev. atual. e 

ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 449.  
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supralegal para equivalente às normas constitucionais, em caso de aprovação. E mesmo com a 

votação sem a aprovação, esse tratado continuaria a vigorar para o Brasil como norma 

supralegal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mantendo-se o status 

quo. E, de qualquer forma, a República Federativa do Brasil alinha-se em suas relações 

internacionais com a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, inc. II, CRFB/88).  

 

3.2.2 Jurisprudência 

 

Conforme explicitado anteriormente, a Convenção Americana de Direitos Humanos 

assegura a igualdade perante a lei e sua respectiva proteção, sem discriminação (art. 24). Essa 

Convenção também garante a liberdade de pensamento e expressão (art. 13), sendo incluída a 

liberdade de recebimento de ideias e informações, por qualquer forma, até mesmo a artística. 

Não estando a liberdade de expressão submetida à censura prévia, sendo possíveis apenas 

responsabilidades posteriores fixadas em lei. Ademais, há a proibição, a ser determinada 

legalmente, de propagandas que promovam a guerra, além de apologias ao ódio nacional, 

radical ou religioso que estimulem a discriminação, a violência e o cometimento de crimes.  

A partir da análise dos dispositivos convencionais do Pacto de San José, nota-se que, a 

princípio, há uma vedação do denominado discurso de ódio. Isso porque o próprio artigo 13 

da Convenção estipula a proibição de apologias ao ódio nacional, radical ou religioso, sendo 

proibidas também manifestações que promovam a discriminação das pessoas, quando do 

exercício da liberdade de expressão. 

Um julgado decisivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre os limites da 

liberdade de expressão é o Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile. Nesse caso, originado de 

fatos ocorridos em 1998, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) apresentou 

uma demanda, em 2005, para a Corte Interamericana em face do Estado chileno. Nessa 

demanda pedia-se o reconhecimento da violação da liberdade de pensamento e expressão e do 

direito à proteção judicial, em relação com a obrigação de respeitar direitos e o dever de 

adequar o direito interno. Os fatos que deram origem à demanda consistiram na negação do 

Estado Chileno de prestar a Claude Reyes e outros indivíduos, todas as informações que eles 

requereram no Comitê de Investimentos Estrangeiros. O problema da negativa do Estado 

chileno em fornecer as informações, de acordo com a CIDH, se deu tendo em vista a falta de 
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uma justificação ou mesmo existência de um recurso judicial com efetividade para impugnar a 

decisão estatal.136 

Apesar dos fatos que deram origem a esse caso concreto não se referirem 

especificamente à questão do discurso de ódio, por se tratar de tema relacionado diretamente 

com a liberdade de expressão, no que se refere ao direito ao recebimento de informações (uma 

das facetas da liberdade de expressão), há aspectos relevantes para o discurso de ódio na 

fundamentação jurídica da sentença da Corte Interamericana, que foi prolatada em 2006. 

Nessa sentença, a Corte acaba por abordar os limites da liberdade de expressão e suas 

possibilidades de restrição no âmbito do sistema regional interamericano de proteção dos 

direitos humanos. 

A Corte determinou, por unanimidade, que o Estado chileno deve fundamentar sua 

negativa de prestação da informação ou fornecer a prestação solicitada, se não for o caso de 

nenhuma restrição legal ser aplicada. Em sua fundamentação jurídica, a Corte explicitou que o 

acesso à informação, sob a guarda do Estado, pode ser submetido a restrições. Tais restrições, 

todavia, devem ser previamente estipuladas por lei, para que não haja arbitrariedade do poder 

público; devendo a restrição legal estar de acordo com as situações justificadas para restrição 

pela Convenção Interamericana, conforme o seu artigo 13.137 Ora, uma das situações 

justificadas para a restrição da liberdade de expressão, conforme visto no início deste 

subtópico, é o da vedação, quando do seu exercício, de apologias ao ódio nacional, radical ou 

religioso, sendo vedadas, ademais, manifestações que promovam a discriminação das pessoas 

(art. 13, da Convenção Interamericana).  

Nesse sentido, pode-se deduzir que o discurso de ódio com teor discriminatório em 

face de grupos minoritários ou vulneráveis, por sua natureza violadora do direito à igualdade e 

                                                           
136 CIDH. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile, 2006. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/aabaaf52ad8b7668bf2b28e75b0df183.pdf>. Acesso 

em: 07 abr. 2018. 
137 “[...] em primeiro lugar devem estar previamente determinadas por lei como meio para assegurar que não 

fiquem ao arbítrio do poder público. Estas leis devem ser aprovadas “por razões de interesse geral e com o 

propósito para o qual foram estabelecidas”. [...] Em segundo lugar, a restrição estabelecida por lei deve 

responder a um objetivo permitido pela Convenção Americana. A este respeito, o artigo 13.2 da Convenção 

permite que se realizem restrições necessárias para assegurar “o respeito aos direitos ou à reputação dos demais” 

ou “a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas”. Finalmente, as 

restrições que se imponham devem ser necessárias em uma sociedade democrática, o que depende de que 

estejam orientadas a satisfazer um interesse público imperativo. Entre várias opções para alcançar esse objetivo, 

deve-se escolher aquela que restrinja em menor escala o direito protegido. Isto é, a restrição deve ser 

proporcional ao interesse que a justifica e deve ser destinada a alcançar esse objetivo legítimo, interferindo na 

menor medida possível no efetivo exercício do direito.” 

______. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Claude Reyes e outros Vs. Chile, 2006. Disponível 

em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/04/aabaaf52ad8b7668bf2b28e75b0df183.pdf>. Acesso 

em: 07 abr. 2018. 
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não discriminação e, consequentemente, da dignidade humana, não é aceito pelos ditames da 

Convenção Americana, nem mesmo pela jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. A Corte, exercendo a sua jurisdição internacional, claramente filia-se, em suas 

fundamentações jurídicas, às possibilidades de restrição da liberdade de expressão quando 

esta violar a dignidade das pessoas. 

 

 

3.3 APLICABILIDADE NOS ESTADOS UNIDOS, NA COMUNIDADE EUROPEIA E 

NA ALEMANHA  

 

 A escolha da análise do tratamento da liberdade de expressão, da igualdade e do 

discurso de ódio nos Estados Unidos da América (EUA), no sistema regional de proteção dos 

direitos humanos europeu e na Alemanha surge da existência de compreensões bastante 

diferenciadas da interpretação jurídica, especialmente entre os dois países supracitados. 

Apesar da comunidade internacional ter evoluído de maneira similar, tendo por base as 

mesmas convenções de direitos humanos além das garantias do jus cogens, houve essa 

bifurcação histórica de aplicabilidade jurídica da temática.  

A análise feita em relação aos Estados Unidos é mais específica, devido às 

peculiaridades do entendimento jurídico predominante nesse país sobre o tema. Enquanto que 

na Europa, há uma interpretação mais harmônica entre os países do continente e, 

concomitantemente, diversa da hermenêutica dos EUA sobre a matéria. Após examinar essas 

situações jurídicas estrangeiras neste último tópico do presente capítulo, a situação específica 

do Brasil em relação ao discurso de ódio será perquirida no capítulo posterior, assim como a 

percepção jurídica que deve ser adotada para se identificar o que seja discurso de ódio. 

 

3.3.1 Ordenamento jurídico norte-americano 

  

A Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América (EUA), que tem 

sua origem no fim do século XVIII, em 1791, garante o direito à religião e seu respectivo 

exercício, preserva a liberdade de expressão e de imprensa, além do direito de reunião do 

povo e de petição às autoridades governamentais, quando preciso for.138 Como pode-se 

                                                           
138 “Amendment I (1791): Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 

free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 

assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.” UNITED STATES SENATE. 
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observar da literalidade desse dispositivo, a liberdade de pensamento, inclusive a liberdade de 

imprensa ou de comunicação social, são asseguradas pela Primeira Emenda da Constituição 

dos EUA, sem haver, todavia, uma referência direta ao direito à igualdade ou à dignidade 

humana nesse dispositivo constitucional. A XIV Emenda da Constituição dos EUA, por sua 

vez, garante a todos sob a jurisdição norte-americana igual proteção da lei139.  

Conforme Andrew F. Sellars, o entendimento da liberdade de expressão nos Estados 

Unidos apresenta diversas teorias e intepretações. Uma das teorias mais usadas pela Suprema 

Corte dos EUA é a “marketplace of ideas”, em tradução livre: mercado de ideias. De acordo 

com essa teoria, que tem como precursores John Stuart Mill e John Milton, o 

desenvolvimento e progresso da sociedade serão mais favoráveis se o governo não tiver o 

papel de definir o que é certo ou errado, aceitável ou inaceitável socialmente. Mais do que 

isso, além de não ter essa autoridade de definição, segundo a teoria “marketplace of ideas” o 

governo deve ser mantido fora dessas questões. Essa teoria tem um caráter otimista, na 

medida em que entende que mesmo que a sociedade escolha o errado ou o inaceitável, isso 

será temporário, pois a tendência é que a verdade e o que é certo prevaleçam. Uma crítica 

apontada, todavia, para essa teoria, é que ela desfavorece grupos minoritários.140 

Se cabe aos cidadãos, em discussão pública e no exercício da cidadania, decidir sobre 

o que é certo ou errado, o que deve ser aceito socialmente, a tendência é que as decisões 

sejam tomadas sempre pela maioria, e em instâncias ou ambientes que não são 

originariamente governamentais. Quando as decisões são sempre tomadas pela maioria, sem 

um filtro jurídico formal, há o risco de direitos de grupos minoritários serem violados ou não 

                                                                                                                                                                                     
Constitution of the United States. Disponível em: 

<https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

Tradução livre: “Emenda I (1791): O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou 

proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo 

de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de seus agravos.” 
139 “Amendment XIV (1868): Section 1. All persons born or naturalized in the United States and subject to the 

jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or 

enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any 

State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within 

its jurisdiction the equal protection of the laws.” UNITED STATES SENATE. Constitution of the United States. 

Disponível em: <https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amendments>. Acesso em: 

20 mar. 2018. 

Tradução livre: “Emenda XIV (1868): Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e 

sujeitas a sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde tiver residência. Nenhum Estado 

poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem 

poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob 

sua jurisdição a igual proteção das leis.” 
140 SELLARS, Andrew F. Defining Hate Speech (December 8, 2016). Berkman Klein Center Research 

Publication N. 2016-20. p. 9-11. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244
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levados em consideração, quando houver a deliberação do que será decidido sobre questões 

fundamentais da sociedade. 

De acordo com Michel Rosenfeld, há uma grande diferença na forma que os Estados 

Unidos lidam com o discurso de ódio, quando comparado com outras nações ocidentais. Esse 

autor argumenta que o discurso de ódio recebe proteção constitucional nos EUA, enquanto 

que convenções do direito internacional dos direitos humanos e outras democracias ocidentais 

como a Alemanha, o Canadá e o Reino Unido possuem uma tradição jurídica de proibição e 

punição do discurso de ódio.141 Os Estados Unidos valorizam de forma bastante ampla e 

rígida a liberdade de expressão. Ampla porque há uma preocupação constante e intensa para 

que a liberdade de expressão seja respeitada. E rígida, porque muitas vezes até mesmo o 

discurso de ódio passa despercebido, sem investigações ou punições, tendo como base o 

exercício irrestrito da liberdade de expressão.  

Outra teoria também utilizada no âmbito dos EUA é a “self-governance theory”, em 

tradução livre: teoria do autogoverno, e que tem como precursor o autor Alexander 

Meiklejohn. Na esteira dessa teoria, o ponto principal da liberdade de expressão é assegurar 

que as pessoas possam livremente debater sobre todos os assuntos na seara política. Essa 

teoria abre a possibilidade de defesa, em debates públicos, de pontos de vista e argumentos 

preconceituosos que podem, em certos aspectos, prejudicar de forma direta os direitos 

humanos de grupos minoritários. O triunfo ou a derrota de discursos com tendências 

preconceituosas no panorama de aplicabilidade da teoria do autogoverno ficariam a cargo das 

instâncias políticas do Estado.142 

O risco dessa teoria do autogoverno é que ela abre a possibilidade para que indivíduos 

com ideias preconceituosas e violadoras da dignidade humana possam argumentar sobre 

porque determinados grupos minoritários ou vulneráveis devem ser segregados ou ter direitos 

mais restritos, tendo por base a supremacia da maioria. Nesse sentido, discursos de ódio 

disfarçados de argumentos objetivos poderiam obter um caráter legal no âmbito de aplicação 

da “self-governance theory”, a depender da interpretação do Poder Judiciário ou até de 

instâncias governamentais e fiscalizadoras da aplicação da lei. Isso porque se as autoridades 

responsáveis pela persecução penal não entenderem que comportamentos considerados como 

                                                           
141 ROSENFELD, Michel. Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis (April 

2001). Cardozo Law School, Public Law Research Paper N. 41. p. 2-3. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=265939>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
142 SELLARS, Andrew F. Defining Hate Speech (December 8, 2016). Berkman Klein Center Research 

Publication N. 2016-20. p. 11-12. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

https://ssrn.com/abstract=265939
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244
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discurso de ódio são ilegais, casos desse tipo nem mesmo chegarão para a análise de 

instâncias jurisdicionais. 

Um grande desafio da comunidade internacional referente à existência dessa intensa 

diferença de posicionamento, sobre o discurso de ódio, entre o ordenamento jurídico norte-

americano e de países que adotam uma postura com maior fundamentação na igualdade e na 

dignidade humana (como será explicitado nos tópicos seguintes), quando da interpretação da 

liberdade de expressão, está na facilidade de troca de informações e discursos entre os 

diferentes Estados. Isso porque, conforme Alexander Tsesis, a popularização da internet 

possibilita a veiculação de discursos de ódio transmitidos dos Estados Unidos para outras 

nações.143 Ou seja, um discurso que pode ser considerado lícito e dentro dos parâmetros legais 

dos EUA pode acabar sendo amplamente divulgado, por meio da internet, em países nos quais 

discursos dessa natureza são considerados ilícitos, violadores da dignidade humana e 

verdadeiros abusos da liberdade de expressão. 

 Andrew F. Sellars assevera que, diferente de outras nações, os Estados Unidos da 

América (EUA), de forma geral, não consideram o discurso de ódio ilegal por si só, sendo que 

a reputação das pessoas é protegida pela lei de difamação. Nesse sentido, há diversas 

tentativas de se proibir o discurso de ódio nos EUA com base na lei de difamação, que 

protege a reputação das pessoas. Atualmente, a interpretação jurídica da primeira emenda da 

Constituição dos Estados Unidos apenas considera que há discurso de ódio mediante 

contextos específicos. Esses contextos consistem na incitação direta ao cometimento de 

crimes ou ameaças de violência precisas. E, conforme Andrew F. Sellars, em âmbitos 

laborais, educacionais e governamentais há uma base jurídica maior para punir casos de 

discurso de ódio de forma mais direta.144  

Todavia, como esclarece Andrew F. Sellars, quando as pessoas em situação de poder 

ou de autoridade não estão atentas para a questão do discurso de ódio, elas costumam recusar 

a utilização dos mecanismos jurídicos disponíveis para punir casos desse tipo. No que 

concerne a discursos racistas e sexistas online, as autoridades federais dos Estados Unidos não 

têm tanto interesse em investigar e punir essas possíveis condutas criminosas, enquanto que as 
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autoridades locais geralmente não possuem meios e conhecimentos técnicos para investigar 

essas situações.145 

Esse tipo de conduta é prejudicial para a consolidação, desenvolvimento e efetividade 

dos direitos humanos de grupos minoritários ou em situação de maior vulnerabilidade, como 

no caso dos afrodescendentes norte-americanos. Se os discursos racistas em meio digital 

online, como nas redes sociais, são considerados como algo comum, rotineiro, e nem sequer 

são investigados e punidos ou recebem uma atenção maior das autoridades, isso termina por 

naturalizar esse tipo de discurso, e prejudicar as pessoas que são vítimas de preconceito ou 

violação de direitos básicos. 

Alguns fatores que contribuem para a não criminalização ou ilicitude do discurso de 

ódio nos EUA, aponta Michel Rosenfeld, consubstanciam-se na preferência da liberdade em 

face do direito à igualdade e na prevalência do individualismo. A Primeira Emenda da 

Constituição dos EUA é interpretada como uma garantia dos cidadãos em face do Estado, que 

não poderia, por sua vez, interferir na liberdade de expressão dos indivíduos.146 Essa 

prevalência, a princípio, da liberdade em face da igualdade não se compatibiliza com as 

premissas do direito internacional dos direitos humanos, apontadas no capítulo anterior. A 

comunidade internacional, depois da segunda guerra mundial, e após a aprovação dos tratados 

de direitos humanos deve buscar o equilíbrio entre liberdade e igualdade, utilizando como 

instrumento norteador o princípio da dignidade humana. 

O problema dessa garantia prevalente da liberdade de expressão do cidadão em face do 

Estado é que, na realidade, não é o Estado que sofre prejuízos diretos e imediatos com a 

propagação do discurso de ódio. Os que mais sofrem de forma direta com discursos ofensivos 

são grupos minoritários ou em situação de vulnerabilidade social. Ademais, o próprio Estado, 

a longo prazo, tende a sofrer com a legalização e propagação do discurso de ódio. Isso porque 

discursos agressivos tendem a gerar revolta e antagonismos na sociedade, gerando mais 

violência e instabilidade social que, por sua vez, não contribuem para o progresso estatal. 

Nesse contexto, Rosenfeld destaca quatro estágios históricos do desenvolvimento da 

liberdade de expressão nos EUA, dos quais apenas os três primeiros tiveram influência 

significativa na jurisprudência da Suprema Corte. O primeiro estágio remonta à Guerra de 
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Independência do país em 1776 e consolida a liberdade de expressão como uma garantia dos 

cidadãos em face do Estado soberano. No segundo estágio, após a independência e 

consolidação da democracia, a liberdade de expressão é assimilada como uma garantia do 

indivíduo de manifestar seu pensamento independente do que pensa a maioria das outras 

pessoas, ou seja, é um direito em face da maioria. O terceiro estágio, aproximadamente a 

partir de meados do século XX, até os anos 1980, refere-se a um período em que muitas 

pessoas acreditavam que havia consenso sobre os valores basilares da nação. Nesse estágio há 

uma preocupação de retirar as limitações daqueles que expressam o seu pensamento. O último 

estágio, que está ainda em construção, inicia-se nos anos 1980, com discursos alternativos, 

anti-discriminatórios e feministas. Nesse estágio, busca-se proteger a expressão de grupos 

minoritários ou vulneráveis em face dos discursos majoritários e hegemônicos.147 

Pode-se analisar que se a jurisprudência da Suprema Corte Norte-Americana já 

estivesse em harmonia com o quarto estágio de desenvolvimento da doutrina da liberdade de 

expressão, a hermenêutica desse país, no que concerne a essa liberdade, estaria mais próxima 

do entendimento jurídico de diversas outras nações, como a Alemanha e o Canadá, por 

exemplo. Entretanto, a intepretação do poder jurisdicional dos EUA manteve-se firme com o 

terceiro estágio de progressão do livre discurso, ou seja, a prioridade maior é retirar qualquer 

interferência governamental ou restrição do discurso das pessoas, da manifestação do 

pensamento, mesmo que para isso a liberdade de expressão tenha que prevalecer sobre o 

direito à igualdade e não discriminação. 

 Uladzislau Belavusau destaca alguns casos emblemáticos sobre liberdade de expressão 

e discurso de ódio que foram analisados pela Suprema Corte dos Estados Unidos. No caso 

Beauharnais, de 1952, uma lei contra a difamação foi utilizada para suprimir o discurso 

preconceituoso do presidente de uma organização racista, discurso esse que foi publicizado 

por meio de vários folhetos. Beauharnais teve sua condenação mantida pela Suprema Corte, 

por ter difamado afrodescendentes norte-americanos. Todavia, Belavusau esclarece que esse 

precedente é contestável, tendo em vista a atual jurisprudência da corte. Como será visto, esse 

julgado não estabeleceu um padrão jurisprudencial.148 

 Apesar de ter sido o primeiro de uma série de julgados que ponderaram sobre a 

liberdade de expressão, a não discriminação e o discurso de ódio, o caso Beauharnais 
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manteve-se como uma exceção no âmbito da jurisprudência dos EUA. Se a Suprema Corte 

dos EUA tivesse mantido a mesma linha hermenêutica que foi observada no julgamento de 

Beauharnais, hodiernamente não teria havido essa bifurcação de prática jurídica entre o 

referido país e diversas outras democracias ocidentais sobre o caráter punível ou não do 

discurso de ódio. 

A jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, conforme assevera Yolanda 

Gómez Lugo, não utiliza um conceito único de dignidade, havendo aplicabilidade desse 

conceito em variados âmbitos e categorias. Essa autora, apesar de admitir que a Suprema 

Corte norte-americana de fato possui uma perspectiva de aplicação mais individualista da 

dignidade humana, aponta que essa Corte está incorporando, em jurisprudência mais recente, 

um certo grau de influência dos tribunais europeus, que adotam, por sua vez, uma perspectiva 

mais coletiva na aplicabilidade da dignidade humana aos casos concretos.149  

Entretanto, esse posicionamento mais aproximado da Suprema Corte dos EUA em 

relação aos tribunais europeus não tem atingido os casos específicos de discurso de ódio, nos 

quais os juristas norte-americanos, em sua maioria, concedem prioridade para a liberdade de 

expressão. Yolanda Gómez Lugo, quanto à hermenêutica jurídica adotada pela Suprema Corte 

dos EUA nos casos que envolvem a liberdade de expressão e a dignidade, esclarece que a 

dignidade humana já foi utilizada como fundamento para proteger a liberdade de expressão 

(Cohen v. California, de 1971).150 Ou seja, ao invés de ser utilizada como argumento para 

limitar a liberdade de expressão, o princípio da dignidade é utilizado para reforçá-la. Cabe 

apontar que, de fato, a dignidade também ampara a liberdade de expressão, mas em casos que 

envolvem o conflito dessa liberdade com o direito à igualdade e não discriminação, uma 

ponderação deve ser realizada para mediar os direitos em conflito. 

O outro caso trazido por Uladzislau Belavusau é o de Brandenburg, de 1969. O réu era 

um líder da Ku Klux Klan em Ohio, e tinha sido condenado com base no estatuto criminal de 

Ohio por ter incitado o uso da força, da violência e de meios ilegais contra o Presidente, o 

Congresso e a Suprema Corte, com insinuações racistas. Todavia, a Suprema Corte decidiu, 

por unanimidade, que a Primeira Emenda da Constituição dos EUA não autoriza o Estado 

federado a proibir uma defesa, por parte de um cidadão, do uso da força ou da violação do 

direito, com exceção dos casos em que essa defesa é direcionada para produzir ou incitar uma 
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ação iminente.151 Essa interpretação dos juristas norte-americanos não confere uma amplitude 

significativa ao direito à igualdade e não-discriminação consagrado em tratados de direitos 

humanos adotados internacionalmente após a segunda guerra mundial. Como destaca 

Alexander Tsesis, os Estados Unidos não aplicam as normas internacionais de civilidade com a 

mesma extensão que outras nações.152 

 Esse tipo de decisão que foi tomada no caso Brandenburg é bastante controversa na 

medida em que abre margem para uma série de discursos violentos e que violem a dignidade 

humana, tendo apenas que cumprir o requisito de não incitar uma ação iminente. E como 

determinar que uma ação iminente não está sendo incitada? Pode-se refletir que o fato da 

violência física não ter sido concretizada de alguma forma no momento do discurso de ódio 

não significa, necessariamente, que aquele discurso não tinha a capacidade de produzir uma 

ação violenta, que por diversos outros fatores acabou não ocorrendo. 

 Em um caso mais recente, de 2011, a Suprema Corte dos EUA consolida a sua 

hermenêutica acerca da aplicabilidade da Primeira Emenda da Constituição. É o caso Snyder 

v. Phelps. Nesse caso concreto, a Igreja Batista Westboro realizou um manifesto durante o 

funeral de Matthew Snyder, militar dos EUA, morto num acidente de carro no Iraque. 

Representantes da Igreja Batista, liderada por Fred Phelps, fizeram um manifesto numa região 

próxima ao funeral para protestar contra o aumento da tolerância em relação à 

homossexualidade. A Igreja, conforme Uladzislau Belavusau, usou do momento do funeral 

para relacionar, de forma aleatória, o destino dos soldados norte-americanos com a 

liberalização referente à comunidade LGBT, como se a morte do soldado fosse um sinal da ira 

de Deus. E durante a manifestação, placas com discursos homofóbicos foram utilizadas. 

Todavia, a Suprema Corte decidiu que os manifestantes estavam em propriedade pública, não 

utilizaram de violência, e que o discurso, mesmo aquele que cause dor, sofrimento, sobre 

questões públicas, deve ser protegido com fundamento na Primeira Emenda, contra restrições 

baseadas em conteúdo.153 

 A jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, como pode-se notar, estabelece 

uma prevalência da liberdade de expressão em face do direito à igualdade e não 

discriminação. A grande maioria dos magistrados da Suprema Corte compreende que um 
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dano maior pode ser causado à democracia pela condenação de discursos ofensivos do que 

pelo direito de proferir discursos desse tipo.  

Pode-se deduzir que tal posicionamento da Suprema Corte está em conformidade com 

a teoria “marketplace of ideas”, abordada anteriormente. Ou seja, há um receio, por parte da 

Suprema Corte, que a penalização generalizada de discursos de ódio suprima as garantias 

estabelecidas pela Primeira Emenda da Constituição quanto à liberdade de expressão. E que 

restrições do discurso, tendo por base o conteúdo veiculado, possam desgastar o sistema 

democrático e levar a algum tipo de censura. 

Em suma, pode-se observar que o ordenamento jurídico norte-americano é bastante 

protetivo em relação à liberdade de expressão, prevista na Primeira Emenda da Constituição 

desse país. Essa proteção faz com que tal liberdade prevaleça inclusive sobre o direito à 

igualdade, em sua vertente da não discriminação. Há uma clara preponderância da liberdade 

de expressão sobre o direito à igualdade e não discriminação na maioria dos julgados da 

Suprema Corte dos EUA. A única grande exceção foi o julgado mais antigo que tratou 

diretamente do discurso de ódio, o caso Beauharnais, de 1952. Apesar de ter sido anterior aos 

demais, esse julgado não criou uma jurisprudência sólida de criminalização do discurso de 

ódio. 

 

3.3.2 Sistema normativo europeu 

 

 Nessa parte é estudado o sistema normativo europeu, e o modo como esse sistema lida 

com a hermenêutica da liberdade de expressão e da igualdade no que concerne ao discurso de 

ódio. Explorar o sistema normativo de todos os países da Europa não é o escopo aqui 

buscado. Por isso, essa análise será dividida em duas partes. Na primeira parte, que se segue, 

será explorado o posicionamento de instituições da Comunidade Europeia.  

Já na segunda parte, será examinado o posicionamento estabelecido no ordenamento 

jurídico da Alemanha. Essa escolha do Estado alemão dentre tantas outras possibilidades 

dentro do continente europeu, se dá tendo em vista a aplicabilidade totalmente distinta que o 

Tribunal Constitucional Federal alemão confere à questão do discurso de ódio e aos limites da 

liberdade de expressão em relação ao ordenamento jurídico norte-americano e sua Suprema 

Corte. Essa diferença de aplicabilidade também reflete distinções essenciais nas Constituições 

desses dois países, como será visto em subtópico posterior.  
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3.3.2.1 Comunidade Europeia 

  

O sistema regional europeu de proteção dos direitos humanos, como evidenciado no 

capítulo 1, é regido pela Convenção Europeia de Direitos Humanos (1950) e sua estrutura 

institucional possui, de acordo com o Protocolo n. 11, de novembro de 1998, um órgão 

permanente, a Corte Europeia de Direitos Humanos.  Os juízes da Corte Europeia são eleitos 

para um mandato de nove anos, não havendo possibilidade de reeleição (art. 23, Convenção 

Europeia). 

A Convenção Europeia de Direitos Humanos (1950) dedica um dispositivo inteiro 

para a defesa da liberdade de expressão, o artigo 10. Esse artigo assegura a todas as pessoas a 

liberdade de expressão, de compartilhar suas ideias e de receber informações, independente de 

fronteiras ou da intervenção de autoridades públicas. Ademais, é indicado que quando do 

exercício da liberdade de expressão em suas diversas facetas ou modalidades, deve-se 

observar a segurança nacional dos Estados, a segurança pública, como também a proteção da 

reputação e de outros direitos.154 

A redação desse dispositivo da Convenção Europeia concede amplo espaço 

hermenêutico para os aplicadores do direito. Nesse sentido, a Corte Europeia de Direitos 

Humanos pode, quando da aplicabilidade da liberdade de expressão a casos concretos, realizar 

uma ponderação dessa liberdade em relação a outros direitos, além de condicionar essa 

aplicabilidade a um respaldo jurídico com base no princípio da dignidade humana. O artigo 10 

da Convenção, assim, está em consonância com a essência protetiva de um sistema regional 

                                                           
154 “ARTICLE 10: Freedom of expression: 1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall 
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providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a 

segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da 

honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a 

autoridade e a imparcialidade do poder judicial.” 
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de proteção dos direitos humanos, uma vez que, quando da aplicação dos direitos humanos 

deve-se ter claro que nenhum direito é absoluto e que a dignidade humana deve ser levada em 

consideração pela hermenêutica jurídica. 

 O artigo 14 da Convenção Europeia garante a proibição da discriminação. Uma 

particularidade desse artigo é que ele assegura que o exercício de todos os outros direitos e 

liberdades da Convenção devem observar a proibição da discriminação. Nesse sentido, o 

artigo 14 possui uma característica funcional sistemático-interpretativa sobre toda a 

Convenção Europeia, além de possuir um vínculo direto com o princípio da dignidade 

humana que se fundamenta na garantia de direitos e liberdades a todos, ou seja, não-

discriminação. A discriminação proibida por esse dispositivo tem por base qualquer caráter 

diferenciador, dentre eles o gênero, etnia, linguagem, nacionalidade, origem social, associação 

com minorias nacionais, nascimento ou outras situações.155 

 Stephanie Farrior aponta a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos 

sobre a temática do discurso de ódio, de acordo com o que determina a Convenção Europeia 

de Direitos Humanos. A corte julgou apenas um caso sobre discurso de ódio (Jersild v. 

Denmark, de 1994), tendo em vista que todos os outros casos sobre essa temática não foram 

aceitos pela Comissão Europeia de Direitos Humanos para serem julgados pela Corte. 

Todavia, conforme Stephanie Farrior, os casos não aceitos para julgamento pela Corte (caso J. 

Glimmerveen and J. Hagenbeek v. Netherlands, de 1980; caso X v. Federal Republic of 

Germany, de 1982) se deveram a situações em que cidadãos europeus, condenados no âmbito 

dos seus países por discurso de ódio, tinham recorrido da condenação para a Comissão, e 

tiveram as suas condenações reafirmadas, por isso que esses casos não seguiram adiante para 

julgamento pela Corte.156  

Assim, mesmo os casos não aceitos pela Corte Europeia de Direitos Humanos, 

reafirmam o posicionamento do sistema regional europeu de proteção no sentido de proteger a 

dignidade, com respeito ao direito à não-discriminação. Isso porque, como apontado, o 
                                                           
155 “ARTICLE 14: Prohibition of discrimination: The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this 

Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, 

political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other 

status.” 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. European Convention on Human Rights (1950). Disponível 

em: <https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018. 

Tradução livre: “ARTIGO 14: Proibição de discriminação: O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na 

presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, 

língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, o pertencimento a uma minoria 

nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação.” 
156 FARRIOR, Stephanie. Molding the Matrix: The Historical and Theoretical Foundations of International 

Law concerning Hate Speech. 14 BerkeleyJ. Int'lLaw. 1 (1996). p. 66-68. Disponível em: 

<http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol14/iss1/1>. Acesso em: 29 abr. 2018.  
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motivo da não aceitação desses casos para julgamento, por parte da Comissão Europeia de 

Direitos Humanos, é o reconhecimento de decisões condenando o discurso de ódio das 

jurisdições dos países membros da Comunidade Europeia. 

 Ou seja, o entendimento da Comissão Europeia de Direitos Humanos, como também 

da própria Corte Europeia, é de que as pessoas não podem justificar o discurso de ódio com 

base na liberdade de expressão. E que a liberdade de expressão não é violada pela existência 

da proibição do discurso de ódio, pois esse tipo de discurso vai de encontro à essência da 

Convenção Europeia, isto é, a legalização do discurso de ódio contribuiria para a aniquilação 

de liberdades e direitos, como preleciona Stephanie Farrior. A Corte, entretanto, reconhece 

certo limite para a condenação de pessoas por discurso de ódio por parte dos Estados. Isso 

porque no caso Jersild v. Denmark, de 1994, a Corte considerou que houve violação da 

liberdade de expressão do jornalista Jersild, uma vez que ele não deveria ser penalizado por 

discurso de ódio por interagir, em entrevistas divulgadas pelos meios de comunicação social, 

com pessoas que proferiram esse tipo de discurso.157 

 É preciso deixar claro que essa decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos no 

caso Jersild v. Denmark, de 1994, não representa uma tendência à legalização do discurso de 

ódio. Isso porque os Estados da Comunidade Europeia majoritariamente condenam discursos 

ofensivos que violem a dignidade humana, além de todos os precedentes estabelecidos pela 

Comissão Europeia, que dão apoio às jurisdições internas de diversos Estados-membros que 

condenaram o discurso de ódio proferido por cidadãos europeus. Outro fator, é que no caso do 

jornalista Jersild, a Corte decidiu pela não condenação desse jornalista porque ele não poderia 

ser penalizado por entrevistar ou interagir com pessoas que proferiram mensagens 

preconceituosas. Essa decisão é bastante lógica, na medida em que o profissional da 

comunicação social não tem como controlar diretamente o que as pessoas irão transmitir em 

entrevistas ou em outras situações jornalísticas, devendo ser assegurada a liberdade de 

comunicação social, e penalizados apenas aqueles indivíduos que efetivamente proferiram 

discurso de ódio. 

 

3.3.2.2 Ordenamento jurídico alemão 

 

                                                           
157 FARRIOR, Stephanie. Molding the Matrix: The Historical and Theoretical Foundations of International 

Law concerning Hate Speech. 14 BerkeleyJ. Int'lLaw. 1 (1996). p. 66-72. Disponível em: 
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 De acordo com Michel Rosenfeld, o ordenamento jurídico da Alemanha trata da 

questão do discurso de ódio tendo por alicerce a concepção da Constituição alemã de que a 

liberdade de expressão tem de ser pautada por valores fundamentais, como é o caso da 

dignidade humana, da proteção constitucional da honra e do direito à personalidade. Outra 

característica principal do ordenamento alemão, aponta esse autor, consubstancia-se no 

passado histórico da Alemanha, em especial todas as atrocidades cometidas por autoridades 

governamentais durante a Segunda Guerra Mundial.158 

De fato, o passado nazista alemão termina por pressionar as autoridades jurídicas 

desse país, no período após a Segunda Guerra Mundial, a recuperarem o valor da dignidade 

humana e da igualdade entre as pessoas. Como analisado no capítulo anterior, o regime 

nazista provocou perdas humanas profundas, tendo por base uma suposta inferioridade das 

vítimas como justificativa para o cometimento de tal barbárie. O impacto da crueldade 

propagada pelo nazismo foi tão grande que provocou, após o fim da guerra, a sensibilização 

da comunidade internacional para a preservação da dignidade humana e uma mudança 

paradigmática no direito internacional, tendo por início a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

É nesse ambiente de sensibilização com a dignidade humana e a promoção da 

igualdade que se desenvolve no ordenamento jurídico alemão sua hermenêutica sobre a 

liberdade de expressão159. Ainda mais considerando-se que, durante a segunda guerra 

mundial, o discurso de ódio institucionalizado no regime nazista foi utilizado como forma de 

legitimação e reafirmação de toda a barbárie cometida contra os judeus e outras pessoas 

perseguidas. Essa hermenêutica jurídica dos alemães está de acordo com o sistema regional 

europeu de proteção dos direitos humanos.  

                                                           
158 ROSENFELD, Michel. Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis (April 

2001). Cardozo Law School, Public Law Research Paper N. 41. p. 37. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=265939>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
159 Destaca-se, inclusive, que a República Federal da Alemanha aprovou em 2017 (com entrada em vigor em 

2018) uma lei no sentido de coibir conteúdo impróprio, como o caso do discurso de ódio e notícias falsas, nas 

redes sociais. A denominada Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG (em tradução livre: Lei das Redes Sociais) 

aplica-se na íntegra para provedores de rede social que tenham, no mínimo, 2 (dois) milhões de usuários 

registrados na Alemanha, de acordo com o §1 NetzDG. Já o §2 NetzDG determina que o provedor da rede social 

deve possibilitar um procedimento efetivo e transparente para o envio, pelos usuários, de reclamações de 

conteúdo ilegal, como também para a análise dessas reclamações; esse segundo dispositivo ainda estipula um 

prazo geral que varia, a depender do caso, de 24 horas a 7 dias para remoção ou bloqueio do acesso (efetivados 

pela rede social) ao conteúdo denunciado; podendo, todavia, o prazo máximo de 7 dias ser aumentado, se o caso 

envolver circunstâncias factuais externas, que dependem de uma declaração do usuário, por exemplo (§3 

NetzDG). Interessante notar que o §3 NetzDG assegura, para o caso de efetiva remoção do conteúdo, o seu 

armazenamento por um período de dez semanas, para fins de prova. Ademais, conforme o §4 NetzDG, as redes 

sociais podem ser multadas caso não cumpram as determinações da Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG.  

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG. Disponível em: 

<https://www.buzer.de/s1.htm?g=NetzDG&f=1>. Acesso em: 10 jul. 2018. 

https://ssrn.com/abstract=265939
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Conforme analisado no subtópico anterior, a Convenção Europeia assegura a liberdade 

de expressão, porém devendo ser respeitada a proibição da não discriminação. Ademais, no 

âmbito do ordenamento jurídico alemão, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins destacam que 

a dignidade humana possui “caráter geral e absoluto”160. Nesse sentido, Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins asseveram que, considerando-se a tendência do efeito horizontal, o Estado 

deve observar (não intervenção na área de proteção do direito) e proteger (proteção ativa em 

face de violações por particulares) os direitos fundamentais.161 

 A Constituição alemã de 23 de maio de 1949, também conhecida como Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha, reflete bem a disposição do ordenamento 

jurídico desse país em relação ao discurso de ódio.162 O primeiro artigo da Lei Fundamental 

consagra a promoção da dignidade humana como uma obrigação do poder público, devendo 

os direitos fundamentais serem efetivados e vinculantes, com aplicabilidade direta, sobre os 

três poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário.  

 O artigo segundo estabelece os direitos de liberdade, que só podem sofrer restrição 

com fundamento em lei, mas devem, os seus titulares, respeitar os direitos das outras pessoas, 

além de não violar o ordenamento constitucional ou mesmo a lei moral. O artigo quinto traz a 

liberdade de opinião, de arte e de ciência, e complementa, no que concerne à liberdade de 

expressão, os direitos de liberdade dispostos no artigo segundo. Com isso, o artigo quinto 

assegura a todas as pessoas a expressão e livre manifestação do pensamento por meio oral, 

escrito ou por imagem, além do respectivo direito à informação. A liberdade de imprensa ou 

comunicação social também é garantida, sendo proibida a censura. Todavia, são possíveis 

limites impostos por lei, além do direito à honra. É preciso destacar que há uma diferença 

entre censura e limitações autorizadas pela Constituição à liberdade de expressão. A censura 

não possui respaldo jurídico, enquanto que as limitações, com fundamento na Constituição e 

na dignidade humana, adequam-se ao ordenamento. 

 Já o artigo terceiro da Lei Fundamental alemã explicita o direito à igualdade em 

diversos aspectos: igualdade perante a lei; igualdade de direitos entre homens e mulheres, 

com fomento da supressão de possíveis desvantagens; além da proibição da discriminação por 

                                                           
160 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011. p. 121. 
161 Ibid. p. 120-121.  
162 REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, de 23 

de maio de 1949. Bonn, jan. 2011. Tradutor: Assis Mendonça. Revisor jurídico: Urbano Carvelli. Disponível 

em: <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf>. Acesso em: 02 maio 2018. 



80 
 

motivo de gênero, descendência, etnia, nacionalidade, deficiência, religião ou convicções 

políticas. 

 A Constituição alemã é bastante completa na medida em que já dispõe sobre a possível 

perda de direitos fundamentais (artigo 18), devendo essa perda, e sua respectiva extensão, ser 

decidida pelo Tribunal Constitucional Federal. Entre os motivos de perda está o abuso da 

liberdade de expressão, em especial, a liberdade de comunicação social, além do abuso da 

liberdade de ensino (que está relacionada com a liberdade de expressão), sendo esse abuso 

realizado com a finalidade de oposição à ordem fundamental livre e democrática. Ou seja, o 

abuso tem que ser específico para violar as garantias do Estado Democrático de Direito. 

 De forma complementar, o dispositivo constitucional seguinte (art. 19), traz a 

possibilidade de restrição de direitos fundamentais. De acordo com esse artigo, direitos 

fundamentais podem ser restringidos por leis de caráter geral, contanto que a essência dos 

direitos não seja descumprida. Ademais, é garantido o acesso à jurisdição para as pessoas que 

tenham seus direitos transgredidos pelo poder público.  

 Como pode-se depreender dessa análise da Lei Fundamental alemã, esta possui 

dispositivos explícitos limitando a liberdade de expressão, além de garantir a dignidade 

humana, como também o direito à igualdade e não discriminação; enquanto a Constituição 

dos Estados Unidos possui uma redação bem diferente quanto a esses aspectos, pois enfatiza a 

liberdade de expressão sem explicitar grandes limitações ou abordar a dignidade humana ou a 

igualdade e não discriminação, em relação à manifestação do pensamento. Da mesma forma 

que a redação da Constituição dos Estados Unidos reflete a hermenêutica que o ordenamento 

jurídico dessa nação confere à relação da liberdade de expressão com o direito à igualdade e 

não discriminação, o mesmo ocorre no que se refere às normas constitucionais solidificadas 

na Lei Fundamental da Alemanha e a intepretação realizada pelos juristas e tribunais alemães. 

 A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, conforme analisa João 

Trindade Cavalcante Filho, tem a tendência de restringir a liberdade de expressão quando o 

exercício desta viola valores democráticos ou da coletividade, havendo, assim, limites para a 

liberdade de expressão do indivíduo. Há julgados do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha que corroboram isso, como o caso Auschwitz Lie (BverfGE 90, 241) e o caso 

Rudolf Hess (1 BvR 2150/08). No caso Auschwitz Lie, o Tribunal Constitucional Federal 

declarou a constitucionalidade de uma decisão da administração pública no sentido de proibir 

uma palestra com conteúdo negador da ocorrência do holocausto pelo inglês David Irving, 
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pois seria um insulto aos judeus a negação desse acontecimento histórico e uma violação da 

dignidade humana.163  

 Já no caso Rudolf Hess, o Tribunal Constitucional Federal alemão considerou 

constitucional a decisão da administração pública de proibir a realização, pelo Partido 

Nacional Socialista Alemão, de uma reunião anual (entre 2005 e 2010) em homenagem a 

Rudolf Hess, falecido deputado do regime nazista e assessor de Hitler.164 Seguindo o mesmo 

posicionamento do caso Auschwitz Lie,  com base na Lei Fundamental alemã, o Tribunal 

Constitucional Federal decide restringir a liberdade de expressão, levando em consideração a 

dignidade humana, e a própria essência principiológica que deu origem à Lei Fundamental da 

República Federal da Alemanha, de 1949. Nesse contexto, o Tribunal Constitucional Federal 

da Alemanha reafirma a sua jurisprudência de prevalência do direito à igualdade e não 

discriminação em face da liberdade de expressão. 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
163 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. O discurso do ódio na jurisprudência alemã, americana e 

brasileira: uma análise à luz da filosofia política. Brasília: IDP/EDB, 2014. 127f. Dissertação(Mestrado)-

Instituto Brasiliense de Direito Público. p. 82-91.  
164 Ibid. p. 91-94.  
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4 O DISCURSO DE ÓDIO  

 

 No capítulo anterior analisou-se o histórico da consolidação normativa da liberdade de 

expressão e do direito à igualdade e não discriminação, a situação jurídica do discurso de ódio 

nos ordenamentos jurídicos dos Estados Unidos da América e da Alemanha, como também o 

posicionamento do sistema europeu de direitos humanos. No sistema interamericano de 

direitos humanos, apesar de não haver casos específicos acerca do discurso do ódio, foi 

observada, na fundamentação jurídica da Corte Interamericana como no conteúdo da própria 

Convenção Americana de Direitos Humanos, a possibilidade de aplicação de limitações à 

liberdade de expressão quando esta violar a igualdade em sua vertente da não discriminação. 

Neste capítulo, o foco será no ordenamento jurídico brasileiro, sendo analisado, 

primeiramente, o que constitui ou deveria constituir o discurso de ódio no direito interno do 

Brasil. Em seguida, serão analisadas disposições constitucionais e infraconstitucionais sobre o 

tema, com sua devida relação com o direito internacional dos direitos humanos.  

O vínculo jurídico com o direito internacional conecta-se com o caráter globalizado do 

problema do discurso de ódio, além da necessidade de adequação e fundamentação do direito 

interno em harmonia com o que prescreve o direito internacional dos direitos humanos, em 

especial, com a Declaração Universal de 1948165, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos166 (1966) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais167 

(1966), que compõem o sistema global de proteção.  

Como também o sistema especial de proteção dos direitos humanos que traz 

Convenções pertinentes para a problemática do discurso de ódio, como: a Convenção contra a 

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes168; a Convenção 

Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial169; a Convenção 

                                                           
165 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf >. Acesso em: 2 maio 2018. 
166 BRASIL. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 2 

maio 2018. 
167 ______. Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992. Promulga o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm>. 

Acesso em: 2 maio 2018. 
168 ______. Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0040.htm>. Acesso em: 2 maio 2018. 
169 ______. Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Promulga a Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-

externa/ConvIntElimTodForDiscRac.html>. Acesso em: 2 maio 2018.  
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Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos 

membros de suas famílias170; e a Convenção dos direitos das pessoas com deficiência171.  

Essas Convenções especiais são pertinentes porque trazem grupos de pessoas que são 

comumente vítimas de discursos de ódio, como o caso dos migrantes e/ou estrangeiros, além 

das pessoas com deficiência. Enquanto que a Convenção contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, relaciona-se com o fato de que o discurso racista, 

inclusive aquele proferido por autoridades governamentais e administrativas, o que é ainda 

mais grave, tem o potencial de estimular um tratamento cruel, desumano ou degradante de 

parte da sociedade contra grupos de pessoas atingidas pelo discurso de ódio. 

Realizada a análise conceitual do discurso de ódio e a perspectiva do ordenamento 

jurídico brasileiro, em harmonia com o que prescreve o direito internacional dos direitos 

humanos, serão explorados os limites da liberdade de expressão e a possibilidade de 

prevalência do direito à igualdade e não discriminação, à luz da teoria dos direitos 

fundamentais de Robert Alexy e sua distinção das normas entre regras e princípios. Como 

norte hermenêutico, serão postos em evidência os ditames do princípio da dignidade humana. 

Nesse contexto, no tópico final deste capítulo, será analisado o caso emblemático do 

ordenamento jurídico brasileiro sobre discurso de ódio, o caso Ellwanger, julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal, e que estabeleceu novos paradigmas sobre o tema. As 

investigações doutrinária, científica e legislativa são essenciais para o desenvolvimento do 

tema, mas também é importante que a prática jurídica sobre o discurso de ódio seja 

examinada, assim como foi examinada nos casos da Alemanha, dos Estados Unidos e dos 

sistemas de proteção dos direitos humanos. 

 

 

4.1 DELIMITAÇÃO CONCEITUAL E PERSPECTIVA DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO  

 

                                                           
170 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias. Disponível em: 

<http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Conven%C3%A7%C3%A3o-Internacional-para-a-

Prote%C3%A7%C3%A3o-dos-Direitos-Humanos-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-

Fam%C3%ADlias.pdf>. Acesso em: 2 maio 2018. 
171 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 2 

maio 2018. 
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 Definir em que consiste o denominado discurso de ódio não é tarefa fácil, exige um 

grau considerável de reflexão, além de embasamento jurídico-social. O discurso de ódio para 

concretizar-se, e ter a possibilidade de ser punido juridicamente, precisa deter o elemento da 

discriminação e o da externalidade no plano fático, ou seja, para além do plano das ideias, 

tendo em vista que o pensamento não manifestado também não pode ser punido pelo 

direito.172 Isso significa que o indivíduo que pensa discursos de ódio e, individualmente, 

devaneia sobre discursos dessa natureza e concorda com o conteúdo deles, não comete um ato 

relevante para a problemática jurídica se não externalizar os seus pensamentos. A atuação do 

direito apenas é necessária quando o discurso de ódio ultrapassa os pensamentos do indivíduo 

e é propagado ou difundido para as outras pessoas, gerando danos, preconceito e 

discriminação contra as vítimas desse tipo de discurso. 

Andrew F. Sellars reflete que pouca pesquisa foi realizada no campo do hate speech 

(discurso de ódio), considerando os diferentes aspectos dessa temática, que seriam: os danos 

ocasionados por esse tipo de discurso, como ele se propaga, além da forma de se harmonizar o 

discurso de ódio com as teorias referentes à liberdade de expressão. Esse autor ainda ressalta 

que tanto a discussão a nível acadêmico quanto o debate do público em geral giram em torno 

de encontrar determinadas palavras ou frases que possam indicar a presença do discurso de 

ódio.173 Um dos maiores danos ocasionado pelo discurso de ódio é a geração de preconceito e 

discriminação contra pessoas historicamente marginalizadas em determinados âmbitos 

sociais, como os afrodescendentes, a comunidade LGBT, os índios, pessoas com menor 

condição social, entre outros grupos vulneráveis ou minoritários. 

 Palavras ou frases isoladas dificilmente darão a dimensão do que significa o discurso 

de ódio. O contexto deve ser considerado, como também a intenção do interlocutor ao emitir 

um determinado discurso. Apenas a intenção, contudo, não pode nos guiar nessa seara, até 

porque pessoas que emitem discursos de ódio poderiam justificar suas ações simplesmente 

alegando que sua intenção era de debater um assunto da sociedade. Daí a importância do 

contexto, em que estrutura social aquele determinado discurso se insere, e se esse discurso 

viola ou não a dignidade humana de pessoas ou grupos de pessoas, além do direito à 

igualdade e não discriminação. 

                                                           
172 SILVA, Rosane Leal da et al. Discurso de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Revista Direito 

GV, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 445-467, jul. 2011. ISSN 2317-6172. p. 447. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/23964/22729>. Acesso em: 15 maio 2018. 
173 SELLARS, Andrew F. Defining Hate Speech (December 8, 2016). Berkman Klein Center Research 

Publication N. 2016-20. p. 4. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244>. 

Acesso em: 20 mar. 2018. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/23964/22729
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882244
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 O discurso de ódio pode assumir modalidades ou meios de expressão variados, 

podendo ser oral, escrito, utilizar de desenhos, símbolos, pode ser veiculado pela rede mundial 

de computadores, por meios de comunicação social, livros, entre outras formas. A depender 

do meio utilizado para propagação do discurso de ódio os danos ocasionados podem ser 

maximizados e, no geral, enquanto o discurso oral tem o potencial de trazer um impacto 

imediato, o discurso de ódio impresso ou publicado em algum meio de comunicação tem a 

possibilidade de fomentar um dano mais duradouro174. 

 O termo “hate speech” (discurso de ódio), conforme Uladzislau Belavusau, surgiu 

primeiramente na doutrina dos Estados Unidos da América, e entrou de forma ampla na 

discussão acadêmica jurídica após meados dos anos 1980. A definição dos motivos 

construtores do discurso de ódio pode ser algo de difícil delineamento, podendo ser incluídos 

discursos ofensivos em relação à etnia, gênero, idade, nacionalidade, religião, orientação 

sexual, pessoas com deficiências, entre outros. Há, assim, a possibilidade de inclusão de 

diversos outros grupos minoritários ou vulneráveis no conceito de quais pessoas ou grupos de 

pessoas podem ser afetados por discursos ofensivos.175 

Apesar das questões jurídicas referentes ao discurso de ódio terem se desenvolvido no 

âmbito acadêmico apenas na década de 1980, pode-se afirmar que todos os grandes massacres 

humanos e conflitos históricos, em maior ou menor grau, passaram por algum tipo de discurso 

de ódio legitimador. É difícil travar guerras reconhecendo o adversário, o outro, como igual; 

organizar conflitos armados contra indivíduos merecedores do mesmo respeito e com direitos 

que devem ser efetivados, é tarefa complexa para a humanidade. 

Desde a antiguidade o discurso de ódio pode ser rastreado nos conflitos humanos, a 

partir das fontes históricas. Na antiguidade, por exemplo, os romanos designavam de 

“bárbaros” os povos que não possuíam os mesmos padrões civilizatórios da sociedade greco-

romana, e foram diversas as guerras travadas entre os romanos e os povos estrangeiros.176 

Ora, é mais simples de se pregar a dominação, o extermínio e a escravidão de um povo 

considerado supostamente inferior ou numa situação de subordinação, com um padrão 

civilizatório menor, até mesmo para fins de justificação religiosa. E o combustível do discurso 

                                                           
174 DE FREITAS, Riva Sobrado; DE CASTRO, Matheus Felipe. Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio: 

um exame sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, 

Florianópolis, p. 327-355, jul. 2013. ISSN 2177-7055. p. 344. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/28064>. Acesso em: 15 maio 2018. 
175 BELAVUSAU, Uladzislau. Freedom of Speech: Importing European and US Constitutional Models in 

Transitional Democracies. New York: Routledge, 2013. p. 45. 
176 MACEDO, José Rivair. Conquistas bárbaras. In: MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das guerras. 2. ed. 

São Paulo: Contexto, 2006. p. 80. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/28064
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de ódio está justamente na ideia de humilhar, ridicularizar e inferiorizar o outro a partir dos 

meios de expressão. 

Quando da conquista do território da América do Sul pelos portugueses, o denominado 

“novo mundo”, houve a necessidade, em determinados momentos da colonização, da 

execução do domínio, escravização e até extermínio dos povos nativos que viviam nessa 

região. E uma das formas de se conciliar tais atos de violência com a doutrina civilizatória 

europeia, foi exatamente o argumento de que os povos nativos colonizados se tratariam de 

pessoas com um nível subordinado. Como assevera e argumenta Rosivaldo Toscano dos 

Santos Júnior, a filosofia eurocêntrica, desenvolvida historicamente por meio de diversos 

pensadores, considera a humanidade dos índios inferior, rebaixada177. Com o 

desenvolvimento do princípio da dignidade humana e seu reconhecimento a nível mundial na 

atualidade, esse tipo de discurso que inferioriza o outro, o diferente, é reconhecidamente 

equivocado e violador de direitos humanos. 

Nesse contexto, há os primeiros registros de propaganda ofensiva sistematizada 

durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), onde o ódio transformou-se em mais uma 

arma, havendo utilização, inclusive, da mentira e da crueldade.178 A novidade trazida pela 

Primeira Guerra Mundial não foi a utilização do discurso de ódio para a demonização dos 

adversários, já que a ferramenta do discurso com caráter ofensivo vem sendo usada desde a 

antiguidade179, como demonstrado. O diferencial desse primeiro grande conflito do século XX 

foi sistematizar o ódio contra o adversário, utilizar tecnicamente dessa ferramenta, como uma 

arma para derrotar o oponente. 

Michel Rosenfeld destaca que a regulação jurídica da problemática do discurso de 

ódio só teve proporções significativas após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), devido à 

relação percebida entre a propaganda racista do regime de Hitler e a ocorrência do holocausto. 

Com esse contexto histórico, conforme esse autor, o discurso de ódio foi sendo excluído da 

proteção jurídico-constitucional de vários Estados, além de convenções internacionais.180 

Apesar disso, como explicitado no capítulo anterior, esse processo de retirada da proteção 
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constitucional e jurídica da expressão do discurso de ódio não se desenvolveu plenamente em 

todos os Estados da comunidade internacional, a exemplo dos Estados Unidos da América 

(EUA). 

Os EUA poderiam até possuir um tratamento jurídico do discurso de ódio com mais 

priorização para o direito à igualdade e não discriminação do que sobre a liberdade de 

expressão, se um dos primeiros precedentes do seu ordenamento sobre a temática tivesse sido 

efetivamente seguido pela jurisprudência da sua Suprema Corte. Como explicado 

anteriormente, no caso Beauharnais, de 1952, um presidente de uma organização racista teve 

sua condenação mantida pela Suprema Corte norte-americana por ter difamado de forma 

discriminatória afrodescendentes.181  

Algo que se pode refletir, na esteira de Michel Rosenfeld, para explicar essa decisão 

diferente do padrão decisório subsequente adotado pela Suprema Corte dos EUA, é que os 

recentes eventos da Segunda Guerra Mundial, que ocorreram poucos anos antes do 

julgamento do peculiar caso Beauharnais, tiveram, de alguma maneira, influência sobre a 

análise das expressões discriminatórias como não protegidas pelo direito, e pela liberdade de 

expressão e manifestação do pensamento.182 Contudo, essa influência não perdurou por muito 

tempo no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, tendo em vista a mudança 

jurisprudencial adotada pela Suprema Corte norte-americana e mantida até os dias atuais. 

 A Segunda Guerra Mundial representou um dos maiores conflitos históricos da 

humanidade, e resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus pelo regime 

nazista liderado por Hitler.183 Os nazistas realizaram uma intensa propaganda em favor da 

criminalização e do extermínio do povo judeu pois relacionavam ao judaísmo o regime 

comunista soviético; havendo, ademais, a crença por parte da doutrina nazista de que o 

comunismo e o socialismo precisariam ser eliminados em sua suposta origem, a União 

Soviética.184 

 Essa ideia do regime nazista de demonizar, inclusive com o uso do discurso de ódio, 

um grupo de pessoas de forma totalmente discriminatória e atentatória aos direitos humanos 

encontra-se explicitamente fora do conceito de dignidade humana. São noções 
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preconceituosas e discriminatórias como as do regime nazista que criam guerras e promovem 

desigualdades socioeconômicas, com a geração de danos permanentes que podem ultrapassar 

várias gerações. 

 Conforme Alexander Tsesis, pessoas que disseminam o discurso de ódio tem a 

finalidade de atingir e intimidar os grupos ofendidos por essas manifestações, para que eles 

não participem dos processos deliberativos e eleitorais.185 Ora, o discurso de ódio na medida 

em que intimida pessoas, em situação de vulnerabilidade ou alvo de discriminação, de 

participarem do sistema democrático, prejudica a manutenção do Estado Democrático de 

Direito que se fundamenta na soberania, na cidadania, na dignidade humana, nos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, e no pluralismo político (art. 1º, CRFB/1988). 

 Não há como garantir de forma plena a dignidade, a cidadania, os valores sociais, a 

participação política de pessoas que se sintam intimidadas até mesmo no seu direito de ir e vir 

por causa de discursos de ódio. O pluralismo político, por sua vez, torna-se inacessível, na 

medida em que indivíduos intimidados por um meio social discriminatório não se veem com a 

possibilidade de manifestar suas opiniões, até por questão de segurança.  

Ou seja, a possibilidade de intimidação das pessoas vítimas de discurso de ódio acaba 

gerando situações em que outros direitos podem ser diretamente prejudicados, além do direito 

à igualdade e não discriminação. Como apontado, a liberdade de locomoção pode ficar 

comprometida, além do direito à segurança, à integridade física e psicológica, à vida e até a 

propriedade. Isso porque discursos de ódio sistematizados podem gerar ou estimular ações 

criminosas contra pessoas vítimas de algum tipo de discriminação. 

 E é preciso esclarecer, de outro lado, que a criminalização dos discursos violadores da 

dignidade e da igualdade não se consubstancia numa violação do pluralismo político, visto 

que esses discursos, por sua natureza, são violadores de valores e fundamentos democráticos, 

não devendo receber, desse modo, uma proteção constitucional no ordenamento jurídico 

brasileiro ou no direito internacional dos direitos humanos. Deve-se ter em mente que uma 

afinidade entre direito constitucional e direito internacional dos direitos humanos tem de estar 

estabelecida, considerando-se que ambos os sistemas se complementam, buscam estruturar 
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sociedades políticas, assegurar os direitos e liberdades fundamentais, além de promover a 

pacificação social186.  

 O art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) 

determina como um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro a promoção do bem de 

todas as pessoas, sendo vedado o preconceito com base em origem, raça, sexo, cor, idade ou 

qualquer outra forma de discriminação (inc. IV). A Constituição de 1988, ademais, estipula 

que o repúdio ao racismo é um dos princípios que regem a República Federativa do Brasil em 

suas relações internacionais (art. 4º, inc. VIII).  E o artigo 5º assegura o direito à igualdade, 

em seu caput, e delimita no inciso XLII a prática do racismo como um crime inafiançável e 

imprescritível, havendo pena de reclusão, de acordo com a lei.  

 Dando continuidade a essa análise normativa da Constituição, há a previsão de que 

qualquer tipo de discriminação contra os direitos e liberdades fundamentais será punida por 

lei (art. 5º, inc. XLI). Por fim, o art. 227 consagra como um dos deveres da família, da 

sociedade e do Estado a garantia à criança, ao adolescente e ao jovem de inserção em 

ambientes onde estejam livres de toda forma de discriminação. 

 Nota-se que a Constituição brasileira vigente abre espaço para que a lei 

infraconstitucional delimite certa extensão da proteção do direito à igualdade no que concerne 

à proteção contra a discriminação. O Código Civil de 2002187 explicita que uma pessoa que 

promova por meio de ação ou omissão voluntária, ou mesmo no caso de negligência ou 

imprudência, a violação de direitos ou a ocorrência de dano a outro indivíduo ou indivíduos, 

mesmo que seja de natureza apenas moral, está praticando um ato ilícito (art. 186). E o 

dispositivo seguinte, art. 187, complementa ao afirmar que também há a ocorrência de ato 

ilícito no caso da pessoa que ao exercer o seu direito extrapola os limites estabelecidos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. 

 Como pode-se denotar a partir dessas colocações do Código Civil brasileiro, essa 

estrutura jurídica do ato ilícito pode ser plenamente aplicada para o caso do discurso de ódio.  

Esse tipo de discurso de fato consiste numa ação voluntária que viola o direito à igualdade e 

não discriminação das pessoas, e que promove a ocorrência de um dano coletivo aos grupos 

de indivíduos vítimas do discurso de ódio. Já o conceito do art. 187 do Código Civil termina 

por integrar as determinações do artigo anterior, na medida em que a ocorrência do discurso 

                                                           
186 PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Teoria geral e crítica do direito constitucional e internacional dos 

direitos humanos. In: PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; DIMOULIS, Dimitri (Coord.). Direito constitucional 

e internacional dos direitos humanos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 46. 
187 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 17 abr. 2018. 



90 
 

de ódio não se compatibiliza com a liberdade de expressão, não se encontra nos limites da 

área protetiva dessa liberdade. Dentre as opções normativas fornecida pelo referido art. 187, o 

discurso de ódio não respeita os limites da liberdade de expressão em relação aos seus fins 

sociais, à boa fé no exercício do direito, além dos bons costumes. 

 De acordo com Tanya Katerí Hernández, na América latina há pouca execução das leis 

criminais referentes ao discurso de ódio discriminatório de pessoas afrodescendentes, todavia, 

a estrutura jurídica civil, em contraponto, tem demonstrado um melhor desempenho ao dar 

respostas para os danos ocasionados pelo discurso de ódio.188 Três tipos de atos ilícitos que 

estão de alguma forma relacionados com o discurso de ódio na legislação civil brasileira são a 

injúria, a difamação e a calúnia. De acordo com o caput do art. 953 do Código Civil é cabível 

a indenização por motivo da ocorrência de injúria, difamação ou calúnia, devendo essa 

indenização constituir-se na reparação ao dano ocasionado à pessoa ofendida. Interessante 

ressaltar o parágrafo único desse art. 953, que prevê a possibilidade de fixação pelo juiz do 

valor da indenização ainda que o ofendido não tenha os meios de provar o eventual prejuízo 

material, desde que essa fixação seja equitativa.  

 Quando da ocorrência do discurso de ódio por alguém, é possível que esse discurso 

esteja legalmente tipificado, de forma concomitante inclusive, na definição de injúria, 

difamação e/ou calúnia. Muitas vezes não é possível demarcar as fronteiras do dano material 

ocasionado para os ofendidos e, nesse sentido, resta necessária a garantia posta pelo parágrafo 

único do art. 953, do Código Civil. 

 Os crimes de injúria, difamação e calúnia estão tipificados no Código Penal 

brasileiro189 vigente. De acordo com esse código, em seu art. 138, a calúnia consiste no fato 

de imputar-se falsamente a alguém uma conduta considerada crime; há previsão de detenção, 

de seis meses a dois anos, além de multa. O art. 139, por sua vez, tipifica a difamação como o 

ato de imputar-se um fato ofensivo à reputação de alguém; sendo prevista a detenção, de três 

meses a um ano, além de multa.  

E a injúria, regulada pelo art. 140 do Código Penal, consiste em ofender a dignidade 

ou o decoro de alguém; com previsão de detenção, de um a seis meses, ou multa. Ademais, o 

crime de injúria comporta uma qualificação, estabelecida no § 3º do art. 140, para os casos em 
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que forem utilizados fatores “referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de 

pessoa idosa ou portadora de deficiência”190. Nesses casos, a pena prevista é de reclusão de 

um a três anos, além de multa.     

O legislador infraconstitucional teve o cuidado de majorar negativamente o crime de 

injúria quando motivado por discriminação racial, étnica, religiosa, de origem nacional, contra 

os idosos e os portadores de necessidades especiais. Isso demonstra que as leis 

infraconstitucionais estão cumprindo, de certo modo, a proibição da discriminação e o 

fomento da igualdade entre todos, garantidos constitucionalmente. Todavia, essa proteção tem 

o potencial de melhorar ainda mais, com a finalidade de assegurar plena efetividade aos 

ditames da Constituição Federal de 1988.  

É mister abordar a diferença existente entre o crime de racismo e o crime de injúria 

racial, ou seja, aquela injúria qualificada pelo uso de elementos referentes à raça, cor, etnia ou 

origem (§ 3º do art. 140, do Código Penal). O crime de racismo não está tipificado no Código 

Penal, pois esse crime é delimitado pela Lei n. 7.716/1989 que estipula os crimes ocasionados 

por preconceito de raça ou de cor191. 

Como explicitado quando da análise da Constituição brasileira de 1988, o crime de 

racismo é inafiançável e imprescritível, esse crime é o que está regulado na Lei n. 7.716/1989, 

e não no Código Penal. A Lei n. 7.716/1989 é aplicado aos casos de “crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”192 (art. 1º), 

sendo que, diferente do crime de injúria racial previsto no Código Penal essa lei se refere a 

condutas de exclusão em ambientes públicos ou comercias, do acesso ao trabalho ou a 

sistemas de educação, em suma, o tratamento discriminatório como um todo contra pessoas 

vítimas de preconceito racial, religioso ou de procedência nacional. 

E o que essa lei tem a ver com discurso de ódio? O art. 20 da Lei n. 7.716/1989 proíbe 

a prática, o induzimento ou a incitação de discriminação ou de preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional; sendo prevista uma pena de reclusão de um a três anos, 

além de multa. O §1º desse dispositivo ainda veda especificamente a comercialização ou 

distribuição de símbolos ou materiais que promovam a ideologia nazista, e o §2º estabelece 
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um aumento da pena se os crimes previstos no caput do art. 20 forem cometidos com a 

utilização de meios de comunicação social ou de publicação. É prevista, ademais, a 

possibilidade de o juiz determinar o recolhimento ou busca e apreensão do material 

discriminatório, cessação de transmissões por qualquer meio de comunicação, inclusive com 

interdição de páginas ou mensagens da internet, se for o caso (art. 20, §3º). E quanto ao que é 

previsto no §2º, um dos efeitos da condenação, após realizado o trânsito em julgado, é a 

eliminação do material apreendido (art. 20, §3º). 

No que concerne à proibição estabelecida no caput do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 em 

relação à prática, ao induzimento ou à incitação de discriminação ou de preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional, que é uma das formas do crime de racismo, nota-

se uma expressiva similaridade com a tipificação do crime de injúria racial previsto no 

Código Penal brasileiro, conforme o § 3º do art. 140, para os casos em que alguém seja 

injuriado, com ofensa a sua dignidade ou decoro, e sejam utilizados fatores “referentes a raça, 

cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”193. 

A diferença de aplicabilidade entre o caput do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 (uma das 

modalidades do crime de racismo) e o § 3º do art. 140 do Código Penal (injúria racial) é que 

no primeiro caso não há necessariamente uma vítima específica vítima do discurso de ódio, 

uma vez que no crime de racismo uma quantidade indeterminada de pessoas é atingida pelo 

discurso ofensivo. Já no crime de injúria qualificada ou de injúria racial há necessariamente 

vítimas específicas do discurso violador da dignidade humana. 

Pode-se afirmar, a partir do conceito jurídico de discurso de ódio que vem sendo 

desenvolvido ao longo desta dissertação que tanto o crime de injúria racial quanto o crime de 

racismo tipificado no artigo 20 da Lei n. 7.716/1989 correspondem a modalidades do discurso 

de ódio. Já que esse tipo de discurso se caracteriza pela manifestação que ofende ou 

discrimina pessoas que estão em alguma situação de subordinação ou pertencem a grupos 

vulneráveis ou minoritários194. 

Interessante notar que o discurso de ódio pode assumir variadas formas de 

manifestação, tanto falada, quando escrita e, inclusive, com a utilização de símbolos, 

emblemas, ornamentos ou distintivos discriminatórios como explicita o §1º do art. 20 da Lei 

n. 7.716/1989. Uma consideração que deve ser feita, contudo, é que nem toda representação 

de atitudes discriminatórias deve ser censurada ou retirada do acesso ao público. Por exemplo, 
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a representação artística de atos discriminatórios que foram realizados durante a história do 

Brasil não é um discurso de ódio, mas um retrato da história do País. Há fatos históricos, 

como a escravização dos negros e dos índios, que não privilegiaram a dignidade humana 

como a compreendemos na atualidade, mas não é por esse motivo que esses fatos devem ser 

esquecidos ou sua divulgação censurada. Até mesmo porque a negação desses fatos históricos 

poderia ser entendida como uma atitude preconceituosa, desrespeitosa e negadora do 

sofrimento que diversas pessoas passaram. 

 O que será analisado em cada caso concreto é se a divulgação das atitudes 

discriminatórias tem um caráter histórico, artístico, literário, científico195, ou seja, dentro da 

área de proteção da liberdade de expressão ou se o conteúdo divulgado representa um 

atentado à dignidade humana ou ao direito à igualdade e não discriminação, 

consubstanciando-se em discurso de ódio. Sob essa ótica de abordagem, assevera-se que até 

mesmo tatuagens com conteúdo discriminatório e que viole a igualdade (em sua vertente da 

não discriminação) e a dignidade humana, podem representar formas de manifestação do 

discurso de ódio. O Supremo Tribunal Federal no caso do Recurso Extraordinário n. 

898450/São Paulo196, que teve repercussão geral, decidiu por meio do seu Tribunal Pleno, em 

agosto de 2016, sobre a possibilidade de candidatos a concursos públicos possuírem tatuagens 

no corpo. 

Nesse caso concreto ficou decidido que o impedimento de provimento em cargo, 

emprego ou função pública por motivo de tatuagem no corpo do candidato representa uma 

violação aos princípios da igualdade, da dignidade humana, da liberdade de expressão, da 

proporcionalidade, além do livre acesso a cargos públicos. Considerando-se que as tatuagens 

são uma das formas de concretização da liberdade de manifestação do pensamento e de 

expressão.  

Todavia, reconhecendo os limites da liberdade de manifestação do pensamento e de 

expressão, o Supremo Tribunal Federal colocou sob o manto de proteção dos supracitados 

princípios constitucionais apenas as tatuagens que não possuam valores ofensivos à dignidade 

humana, ao desempenho da função pública almejada, que não incite a violência iminente, nem 

represente símbolos ou ideologias com valores ofensivos em excesso à dignidade humana. A 
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corte constitucional ponderou, nesse contexto, a garantia da apreciação jurisdicional sobre 

cada caso concreto em que o Poder Judiciário seja demandado, em casos de concursos, para 

decidir se uma determinada tatuagem viola ou não os princípios e limites consolidados na 

Constituição Federal de 1988.  

Percebe-se que o direito constitucional brasileiro (tendo por vetor a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988), quanto ao discurso de ódio, busca harmonizar-se 

com o direito internacional dos direitos humanos, considerando-se que há a garantia 

formalizada do direito à igualdade e não discriminação. O dilema está em efetivar-se 

plenamente essa garantia, especialmente por meio das determinações do Poder Legislativo, do 

Poder Executivo e do Poder Judiciário. 

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, consagra a 

igualdade de todas as pessoas em dignidade e direitos (artigo I), a igualdade perante a lei, o 

direito a não discriminação, além do direito ao não incitamento da discriminação (artigo VII). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, fomenta a igualdade entre 

homens e mulheres na efetivação dos seus direitos civis e políticos (artigo 3º), a igualdade 

perante a lei com igual proteção, como também o direito à não discriminação por qualquer 

situação (artigo 26). Logo, na esteira desse último dispositivo, a criação de Convenções 

específicas para proteger determinados grupos minoritários ou vulneráveis, apesar de ser 

extremamente aconselhável para a garantia de direitos e sua maior proteção, em caso de sua 

inexistência ou não criação para algum grupo vulnerável, não elimina a vedação da 

discriminação dessas pessoas, já que o Pacto traz a proibição da discriminação por qualquer 

situação. 

 É preciso explicitar também a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem197, de 1948, que consagra a igualdade de todos perante a lei, sendo proibida qualquer 

discriminação (artigo II). E a Convenção Americana de Direitos Humanos198, de 1969, 

estipula a igualdade de acesso dos cidadãos a funções públicas em seus países (artigo 23), 

como também a igualdade perante a lei e sua respectiva proteção, sem discriminação (art. 24). 

No que concerne ao sistema especial de proteção dos direitos humanos, a Convenção 

contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (adotada pela 
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ONU em 1984) destaca em seu art. 1º que a tortura também se refere a qualquer ato que possa 

infligir dores ou sofrimentos agudos, inclusive mentais, sendo incluídos os motivos com base 

em discriminação de qualquer natureza. O sistema de monitoramento dessa Convenção, assim 

como da maioria das outras convenções do sistema especial, compreende as petições 

individuais, os relatórios dos Estados-Partes e as comunicações interestatais199. Logo, os 

atores com maior responsabilidade no cumprimento das convenções internacionais são os 

próprios Estados soberanos que se comprometem com elas, sob a coordenação da 

Organização das Nações Unidas. 

A Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 

racial (adotada pela ONU em 1965), por sua vez, esclarece que a discriminação racial engloba 

toda discriminação com base em raça, cor, etnia, descendência ou origem nacional que anule 

ou restrinja a concretização dos direitos humanos e liberdades nos campos da vida pública 

(art. 1º). Uma convenção que repudia o racismo é extremamente necessária no âmbito das 

relações internacionais, tendo em vista que a sociedade internacional, com as tensões entre os 

povos, costuma passar por lamentáveis conflitos discriminatórios. Nesse contexto, Celso D. 

de Albuquerque Mello aponta os problemas criados pelo nazismo para os judeus, o apartheid 

na República Sul-Africana e os conflitos étnicos entre Sérvia e Bósnia.200  

Essa Convenção sobre a eliminação das formas de discriminação racial também veda o 

encorajamento de qualquer modalidade de ódio ou de discriminação racial, além de toda 

propaganda ou organização que fomentem ideias com base na superioridade de raça ou grupo 

de pessoas de alguma etnia ou origem (art. 4º); além de haver a previsão na alínea “a” desse 

art. 4º, de declaração como crimes puníveis por lei, a difusão de ideias com base na 

superioridade ou ódio raciais, além do incitamento à discriminação racial, e atos de violência 

ou provocação a esses atos, endereçados contra qualquer etnia ou grupo de pessoas de outra 

cor, sendo punível, ademais, a assistência prestada a atividades racistas, incluído seu 

financiamento. A alínea “b”, por sua vez, estipula como ilegais e veda as organizações e 

propagandas raciais discriminatórias, declarando como crime punível por lei a efetiva 

participação nessas organizações ou atividades. 

Destaca-se que a Convenção sobre a eliminação das formas de discriminação racial foi 

adotada pela Organização das Nações Unidas após o ingresso, em 1960, de dezessete países 

do continente africano na organização, além de que, no mesmo período, houve o 
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reaparecimento de atividades com teor nazifascista no continente Europeu e o aumento da 

preocupação internacional com as ideias antissemíticas.201 Como pode-se notar, a 

Organização das Nações Unidas esteve atenta aos acontecimentos internacionais para dar 

andamento ao necessário projeto de uma Convenção internacional que repudiasse as formas 

de ódio e discriminação racial, tendo essa normatização jurídica especial força, no âmbito do 

ingresso de diversos países da África na ONU pouco tempo antes da adoção da Convenção. 

A Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores 

migrantes e dos membros de suas famílias (adotada pela ONU em 1990, com entrada em 

vigor em 2003) prescreve, em seu art. 7º, a necessidade dos Estados partes da Convenção de, 

com fundamento nos instrumentos do direito internacional dos direitos humanos, garantir a 

não discriminação, por qualquer situação, de todos os trabalhadores migrantes e membros das 

suas famílias que estiverem em seu território, além de assegurar a concretização dos seus 

direitos. 

A Convenção dos direitos das pessoas com deficiência (adotada pela ONU em 2006, 

com entrada em vigor em 2008) consagra como alguns dos seus princípios gerais a não-

discriminação e o respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência (art. 3); 

assegura o fomento da concretização dos direitos humanos e liberdades fundamentais, em 

qualquer tipo de discriminação, para as pessoas com deficiência, inclusive com a adoção de 

medidas legislativas quando for preciso (art. 4). Algo relevante é que essa Convenção também 

possui um dispositivo específico para a questão da conscientização contra o preconceito, e 

determina que os Estados Partes da Convenção devem adotar medidas para “combater 

estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive 

aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida”202. 

   

 

4.2 OS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A POSSIBILIDADE DA 

PREVALÊNCIA DO DIREITO À IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
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 De acordo com Robert Alexy para haver uma compreensão ampla da teoria dos 

direitos fundamentais, além da dogmática dos direitos de liberdade e igualdade, é necessário 

entender a diferença entre regras e princípios, tendo em vista que todas as normas jurídicas se 

classificam em uma dessas duas categorias. Esse autor esclarece que regras e princípios 

consubstanciam-se em normas, normas de diferentes espécies. A forma mais correta de se 

diferenciar regras e princípios, conforme Alexy, está no fato de que entre essas duas espécies 

de normas existe uma diferença qualitativa.203 

 Dessa diferença qualitativa decorre que os princípios são, nas palavras de Alexy, 

“mandamentos de otimização”, ou seja, como mandamentos de otimização os princípios 

demandam que o seu conteúdo seja concretizado no maior grau possível, dentre as opções 

jurídicas e fáticas admissíveis. Enquanto que as regras devem ser executadas ou não 

executadas, ou seja, a regra é cumprida ou ela não é cumprida. As regras consistem numa 

determinação mais fechada, menos flexível.204  

Uma forma prática de se apreender melhor a diferença qualitativa entre regras e 

princípios é por meio da colisão entre regras e da colisão entre princípios, e a forma de 

solução desses conflitos. Na esteira de Robert Alexy, enquanto os conflitos entre regras são 

resolvidos por questões de validade jurídica, os conflitos entre princípios resolvem-se pela 

decisão sobre qual princípio tem maior precedência de acordo com as circunstâncias do caso. 

Os conflitos entre regras são resolvidos quando uma das regras é considerada inválida, ou se 

dentre as regras em conflito, uma delas possui uma cláusula de exceção para neutralizá-lo. Já 

quando ocorre um conflito entre princípios, apesar de um deles ter que prevalecer no caso 

concreto sobre o outro, não significa que o princípio sobrepujado deverá ser declarado 

inválido ou que haja necessidade de uma cláusula de exceção.205  

Ronald Dworkin explicita a dimensão do peso ou da importância, peculiar aos 

princípios e não às regras. Isto é, ao analisar a colisão entre dois princípios o operador do 

direito deverá, no caso concreto, verificar qual princípio detém o maior peso, a maior 

importância, para resolver a colisão no caso específico. Já na situação de conflito entre regras, 

conforme esse autor, e de forma coerente com a definição de Alexy, as regras não podem ser 

ambas válidas, quando em conflito. E o que diferenciaria regras e princípios seria um fator de 
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natureza lógica, e essa lógica perpassa a resolução de colisões e conflitos das normas 

jurídicas.206 

Esclarecidas essas questões sobre o fato de que as normas podem ser classificadas em 

regras ou princípios, pode-se afirmar que a liberdade de expressão e o direito à igualdade e 

não discriminação são normas de direito fundamental que se revestem no formato de 

princípios. Isso porque quando do conflito entre a liberdade de expressão e o direito à 

igualdade, em sua vertente da não discriminação, não se configura um conflito no âmbito de 

validade dessas normas, mas no âmbito de prevalência ou não prevalência de uma sobre outra 

em determinados casos concretos, em especial, no caso do discurso de ódio com teor 

discriminatório em face de grupos minoritários ou vulneráveis, que é o que se analisa neste 

trabalho. 

 Quando da aplicação da liberdade de expressão deve-se observar, de início, se no caso 

concreto o princípio constitucional da dignidade humana foi consagrado. Conforme analisado 

no primeiro capítulo desta dissertação, a dignidade deve ser observada quando da aplicação de 

todos os direitos humanos. E esse princípio, conforme Celina Bodin, pode ser subdividido em 

quatro outros subprincípios, a igualdade, a integridade física e moral, a liberdade e a 

solidariedade, os quais podem ser ponderados, diferentemente da dignidade em si que é o 

escopo maior.207 

 Se a dignidade humana não pode ser ponderada, já que deve ser consagrada em todos 

os casos concretos, há uma margem para o aplicador do direito de ponderar sobre a 

prevalência ou não de determinados subprincípios da dignidade humana no caso concreto, 

contanto que essa ponderação seja norteada para a efetivação da dignidade humana. Em casos 

que envolvem discurso de ódio com teor discriminatório em face de grupos minoritários ou 

vulneráveis, dois subprincípios da dignidade que estão diretamente vinculados são a igualdade 

e a liberdade, havendo, todavia, repercussões também para os subprincípios da integridade 

física e moral, além da solidariedade. 

 Nesse sentido, o subprincípio da igualdade vincula-se à violação do direito à igualdade 

e não discriminação das pessoas vítimas de discursos ofensivos, e a liberdade vincula-se à 

liberdade de expressão daqueles que emitem discursos de ódio. Como resolver tal problema, 

na medida em que dois subprincípios da dignidade estão diretamente envolvidos? 
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Os outros subprincípios fornecem um auxílio nessa tarefa, isso porque o discurso de 

ódio configura-se numa violência verbal e, como tal, pode estimular ou desencadear outros 

tipos de violência, podendo violar a integridade física e moral (um dos subprincípios da 

dignidade) das pessoas. Ademais, o subprincípio da solidariedade implica numa preocupação 

com o coletivo, com o bem-estar social. 

 Ou seja, ao realizar o embate dos subprincípios da dignidade humana nos casos em 

geral que envolvem discurso de ódio com teor discriminatório e ofensivo, a ponderação 

desses subprincípios acaba sendo mais favorável à promoção do direito à igualdade e não 

discriminação, em face da liberdade de expressão. Pode-se afirmar, assim, que um dos 

primeiros limites da liberdade de expressão, em casos que envolvam o discurso de ódio com 

teor discriminatório e ofensivo, é a aplicação do princípio da dignidade humana, 

considerando-se que, conforme a análise realizada, a ponderação dos subprincípios que 

compõem a dignidade é mais favorável à efetivação do direito à igualdade e não 

discriminação. 

Na ponderação entre liberdade de expressão e direito à igualdade uma ferramenta que 

pode ser bastante útil é o critério da proporcionalidade. Esse critério foi desenvolvido pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, na década de 1950, e adotado em diversos 

outros países da comunidade internacional sob distintas vertentes, inclusive no Brasil.208 De 

acordo com Robert Alexy, a máxima da proporcionalidade pode ser subdividida em: 

adequação, necessidade (meio menos gravoso) e proporcionalidade em sentido estrito 

(sopesamento ou ponderação em si). Conforme esse autor, a proporcionalidade é uma 

consequência da própria composição estrutural dos princípios, na qual a adequação e a 

necessidade decorrem das possibilidades fáticas, e a proporcionalidade em sentido estrito é 

uma decorrência do princípio em face das possibilidades jurídicas.209 No âmbito da 

proporcionalidade em sentido estrito que implica na ponderação em si, conforme observado, 

sob o manto do princípio da dignidade humana, o sopesamento acaba sendo mais favorável ao 

direito à igualdade e não discriminação, em face do princípio da liberdade de expressão. 

 Como preconiza Alexander Tsesis, numa sociedade com valores plurais podem 

ocorrer divergências entre os indivíduos ou grupos de pessoas, e para harmonizar essas 

divergências é necessária uma certa ponderação, na qual a liberdade de expressão, em 

determinados casos, pode ser relativizada em relação a outros valores democráticos, como a 
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igualdade.210 Em casos que envolvem discurso de ódio o posicionamento desse autor se torna 

ainda mais emblemático, visto que o discurso de ódio não se harmoniza com o direito à 

igualdade e não discriminação.  

 Além de estar de acordo com a dignidade humana, há outros limites jurídicos impostos 

quando da aplicabilidade da liberdade de expressão em casos de discurso de ódio. E esses 

limites estão diretamente vinculados com o exercício e aplicabilidade do direito à igualdade e 

não discriminação. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) traz 

limites constitucionais. A CRFB/88 estabelece como um dos objetivos fundamentais a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, sendo 

afastado também qualquer outro tipo de discriminação (art. 3º, inc. IV). 

 Para que a República Federativa do Brasil possa alcançar esse objetivo fundamental, 

discursos de ódio devem ser desestimulados e evitados, visto que esse tipo de discurso 

fomenta a segregação e discriminação de pessoas pertencentes a grupos minoritários ou que 

estão em alguma situação de vulnerabilidade. Ademais, o art. 5º da CRFB/88 consagra em seu 

caput a igualdade de todos perante a lei, como também o direito à igualdade em si.  

 O princípio da igualdade consagrado pelo caput do art. 5º da Constituição representa 

não apenas a igualdade formal, como em constituições precedentes, mas também a igualdade 

em seus aspectos materiais. Conforme preleciona Eros Roberto Grau, apenas a igualdade 

formal, perante a lei, pouco significa; logo, não está apta para promover uma efetiva garantia 

de direitos.211 

 De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet existe uma relação presente entre dignidade, 

liberdade e igualdade. Conforme esse autor, a liberdade e a igualdade estão vinculadas desde 

a previsão desses princípios a partir da Revolução Francesa de 1789, sendo esses dois 

princípios indissociáveis e responsáveis pela formação do constitucionalismo moderno. 

Apesar desse caráter indissociável entre liberdade e igualdade, também há entre esses 

princípios e seus respectivos direitos vinculados, uma tensão existente. É comum que 

liberdade e igualdade atuem de forma conflituosa em casos concretos, visto que a liberdade de 

um pode abalar o direito a igualdade do outro, e vice-versa. Todavia, sob o manto da 
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dignidade humana o operador do direito deve buscar conciliar ao máximo esses dois 

princípios, de forma complementar, à luz do direito internacional dos direitos humanos.212 

 O princípio da igualdade, conforme Paulo Bonavides, consiste em um dos eixos 

estruturantes do Estado democrático contemporâneo, e na conjuntura atual esse princípio tem 

sua relevância cada vez mais reconhecida no direito constitucional. A evolução do conceito da 

igualdade formal para a igualdade material é algo que influencia diretamente a conduta dos 

legisladores, em todas as esferas de poder. Conforme Paulo Bonavides, a igualdade não 

retirou a importância da liberdade como princípio democrático, porém sem igualdade a 

liberdade torna-se vulnerável. O Estado deve almejar, quando da interpretação do princípio da 

igualdade, a concretização da igualdade material. Para isso, o ente estatal deve estar preparado 

para realizar prestações positivas quando preciso para garantir a isonomia na sociedade.213 

 Chega-se ao raciocínio no sentido de que pode haver entre a liberdade de expressão e 

o direito à igualdade e não discriminação, além de uma colisão de direitos, uma análise sobre 

se um determinado comportamento está de acordo ou não com a área de proteção jurídica da 

liberdade de expressão no direito brasileiro, e seguindo-se o que prescreve o direito 

internacional dos direitos humanos. Isto é, tal é a relevância que se assegura à igualdade e não 

discriminação na configuração jurídica interna e internacional, que se pode afirmar que para 

um direito estar de acordo com a liberdade de expressão ele necessariamente tem que 

observar a dignidade humana e o direito à igualdade e não discriminação, tendo em vista o 

caráter vinculado dos direitos. Esse contexto de abordagem, inclusive, tem a vantagem de 

diminuir a suposta tensão existente, e está de acordo, conforme Alex Lobato Potiguar, com o 

caráter simbiótico existente entre os princípios da liberdade e da igualdade214. 

Logo, a área de proteção efetiva da liberdade de expressão deve estar em harmonia 

tanto com o princípio da dignidade da pessoa quanto com o direito à igualdade e não 

discriminação, uma vez que existe uma necessária indissociabilidade jurídica no âmbito do 

ordenamento brasileiro entre os conceitos de liberdade e igualdade, e consequentemente, entre 

liberdade de expressão e direito à igualdade e não discriminação.  
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Além de tratar os princípios jurídicos como numa situação de conflito na problemática 

do discurso de ódio, também é possível, desse modo, uma operacionalização jurídica 

diferente. Ou seja, uma análise se há uma correta ou não proteção da igualdade (em sua 

vertente da não discriminação) e/ou da liberdade de expressão, já que são direitos que devem 

harmonizar-se mutuamente, tendo como vetor hermenêutico o princípio da dignidade da 

pessoa.  

Casos limítrofes, entretanto, podem ocorrer quando da análise da liberdade de 

expressão e do direito à igualdade e não discriminação sob o viés de aparente conflito entre os 

princípios. E esses casos limítrofes dificilmente são resolvidos sem uma certa dose de 

ponderação entre princípios, tendo como base o critério da proporcionalidade, na esteira de 

Robert Alexy, conforme abordado. Um exemplo de caso limítrofe pode ser visualizado 

quando da exposição de um discurso eivado de ódio e que viole o direito à igualdade e não 

discriminação, porém, traga informações importantes para a segurança interna de um Estado. 

Uma possível forma de resolução de uma situação como essa, seria diminuir ao máximo os 

efeitos nocivos do discurso de ódio em âmbito interno e internacional, com a utilização do 

direito de resposta, retratação ou indenizações, a depender do caso, evitando-se na medida do 

possível a propagação das palavras de ódio, mas aproveitando-se a informação necessária para 

a segurança estatal.  

Outro exemplo, pode ser a representação artística ou científica do discurso de ódio 

para fins de reconstrução histórica ou reflexão filosófica e social. Nesse exemplo, diferente do 

primeiro (do parágrafo anterior), não se observa a intenção de inferiorizar, ridicularizar ou 

humilhar alguém, mas apenas um caso da liberdade de expressão sendo utilizada para fins 

históricos ou reflexivos. Ou seja, a resposta para os casos que envolvem discurso de ódio 

encontra-se exatamente na ponderação de princípios, a partir da utilização do critério da 

proporcionalidade. 

 

 

4.3 CASO EMBLEMÁTICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: O CASO 

ELLWANGER 

 

 No ordenamento jurídico brasileiro há um hard case, julgado pelo Tribunal Pleno do 

Supremo Tribunal Federal (STF), que foi, por maioria de votos, no sentido de não reconhecer 

a conformidade com os ditames constitucionais e legais de uma publicação, no formato de 
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livro (“Holocausto: judeu ou alemão? Nos bastidores da mentira do século”), de edição e 

autoria de Siegfried Ellwanger, que não respeitou direitos fundamentais da Constituição de 

1988, além das determinações do direito internacional dos direitos humanos. Trata-se do 

Habeas Corpus nº 82424, do Rio Grande do Sul, julgado em setembro de 2003, e com 

repercussões jurídicas para a problemática do discurso de ódio.215 

                                                           
215 “Ementa: HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. RACISMO. CRIME 

IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM DENEGADA. 1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo 

apologia de idéias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 

20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade 

e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII). 2. Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes: se 

os judeus não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar a exceção 

constitucional de imprescritibilidade. Inconsistência da premissa. 3. Raça humana. Subdivisão. Inexistência. 

Com a definição e o mapeamento do genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os 

homens, seja pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer outras 

características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. Não há diferenças biológicas 

entre os seres humanos. Na essência são todos iguais. 4. Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças 

resulta de um processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo que, por 

sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. 5. Fundamento do núcleo do pensamento do 

nacional-socialismo de que os judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, 

nefasta e infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: inconciabilidade com os 

padrões éticos e morais definidos na Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se 

ergue e se harmoniza o estado democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo. 

Concepção atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na 

respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência no meio social. Condutas e 

evocações aéticas e imorais que implicam repulsiva ação estatal por se revestirem de densa 

intolerabilidade, de sorte a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País. 6. Adesão 

do Brasil a tratados e acordos multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí 

compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, 

descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa superioridade de um povo sobre outro, de que 

são exemplos a xenofobia, "negrofobia", "islamafobia" e o anti-semitismo. 7. A Constituição Federal de 1988 

impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de 

imprescritibilidade, para que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade 

nacional à sua prática. 8. Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, 

sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. 

Interpretação teleológica e sistêmica da Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, 

políticas e sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e alcance da norma. 9. 

Direito comparado. A exemplo do Brasil as legislações de países organizados sob a égide do estado 

moderno de direito democrático igualmente adotam em seu ordenamento legal punições para delitos que 

estimulem e propaguem segregação racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara dos 

Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos Estados Unidos que consagraram entendimento 

que aplicam sanções àqueles que transgridem as regras de boa convivência social com grupos humanos que 

simbolizem a prática de racismo. 10. A edição e publicação de obras escritas veiculando idéias anti-semitas, que 

buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de 

fatos históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação 

do povo judeu, equivalem à incitação ao discrímen com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas 

conseqüências históricas dos atos em que se baseiam. 11. Explícita conduta do agente responsável pelo agravo 

revelador de manifesto dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são uma raça, mas, mais 

do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente menor e pernicioso. 12. Discriminação que, no caso, se 

evidencia como deliberada e dirigida especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, 

com as conseqüências gravosas que o acompanham. 13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que 

não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua 

abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não 

são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na 

própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de 



104 
 

 O julgamento do Habeas Corpus nº 82424, quanto à hermenêutica constitucional, 

formou um novo paradigma216 no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, assevera-se 

que o caso Ellwanger possui um verdadeiro caráter paradigmático no âmbito da 

jurisprudência nacional.217  

 

4.3.1 Histórico do caso 

 

O editor de livros Siegfried Ellwanger que publicou o livro de sua autoria com ideias 

antissemíticas (além de ter editado livros de outros autores, também com ideias 

preconceituosas contra os judeus), com conteúdo racista e discriminatório, teve confirmada a 

sua conduta antijurídica, inconstitucional e ilegal, durante o julgamento realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF).  

Antes de ser julgado pelo STF o caso já tinha sido julgado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ). No âmbito do STJ foi impetrado um Habeas Corpus que foi indeferido por 

maioria de votos. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, em sua maioria, consideraram 

que Ellwanger cometeu a prática de racismo contra a comunidade judaica por meio da 

publicação do seu livro com ideias antissemíticas e violadoras da dignidade do povo judeu. E 

anteriormente à análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça, o caso já havia sido 

examinado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerado como um crime de 

racismo, logo, imprescritível. 

Nesse sentido, os advogados do réu impetraram um outro Habeas Corpus, no Supremo 

Tribunal Federal, sob o fundamento de que no caso não deveria haver a tipificação do crime 

                                                                                                                                                                                     
expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode 

constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. 15. "Existe um nexo estreito entre a 

imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à 

disposição dos vivos, triunfo da lembrança sobre o esquecimento". No estado de direito democrático devem ser 

intransigentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se 

apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do passado que permitiram e 

incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de torpeza inominável. 16. A ausência de prescrição nos 

crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a 

reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. 

Ordem denegada. (Grifos nossos).” 

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 82424. Relator: Min. Moreira Alves; 

Relator(a) p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa. Brasília, DF, 17 de setembro de 2003. Dj, Pp-00017: EMENT 

VOL-02144-03, PP-00524. Brasília, 19 mar. 2004.  
216 MARINHO, Karoline Lins Câmara. A colisão entre direitos fundamentais e sua solução no caso “Siegfried 

Ellwanger” julgado pelo STF. Revista Direito e Liberdade, Mossoró, v. 7, n. 3, p. 201-236, jul./dez. 2007. p. 

217.  
217 PINHEIRO, Douglas Antônio Rocha. Às margens do caso Ellwanger: Visão Conspiracionista da História, 

Ecos Tardios do Integralismo e Judicialização do Passado. 2013. 281 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito. 

Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2013. p. 17.  
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de racismo elencado pelo art. 20 da Lei n. 7.716/1989, pois a discriminação do povo judeu, 

segundo a defesa, não possuiria um caráter racial, não devendo ser considerado um crime 

imprescritível. 

O Habeas Corpus nº 82424/RS também foi negado pelo STF por maioria de votos, 

pois a corte constitucional considerou que a liberdade de expressão está submetida a 

determinados limites jurídicos, como os princípios da dignidade humana e da igualdade. E 

essa liberdade não possibilita que a pessoa cometa racismo, expresse discursos de ódio ou 

incite crimes de ódio, por meio da produção de materiais com teor discriminatório.  

Apesar disso, da significativa importância jurídica desse caso para a defesa da 

dignidade humana e da igualdade, e da melhor delimitação dos limites impostos ao exercício 

da liberdade de expressão, o julgamento não foi decidido por unanimidade. O Ministro 

Moreira Alves posicionou-se no sentido de que o povo judeu não pode ser considerado uma 

raça, ainda mais para fins de aplicação do crime de racismo, utilizando como fundamentação 

o sermão de um rabino que defendia o caráter não racial do povo judeu, mas apenas o caráter 

de comunidade religiosa. Ademais, o Ministro considerou extinta a punibilidade pela 

prescrição do crime. O racismo é imprescritível, mas como o supracitado Ministro opinou 

pela não ocorrência do crime de racismo, logo não se aplicaria a imprescritibilidade ao caso. 

O Ministro Carlos Ayres Britto, seguindo entendimento semelhante ao do Ministro 

Moreira Alves concedeu, de ofício, o habeas corpus, determinando que o crime seria atípico, 

pelo fato do livro ter sido publicado antes da promulgação da lei que previu o crime de 

racismo. Também analisou que o caso seria de uso da liberdade de expressão para defesa de 

uma convicção política, com a utilização de elementos pelo réu para realizar uma espécie de 

revisão histórica. 

O voto do Ministro Marco Aurélio, na esteira dos votos dos Ministros Moreira Alves e 

Carlos Ayres Britto, concedeu o Habeas Corpus a Ellwanger. O Ministro Marco Aurélio 

entendeu que o réu apenas realizou uma revisão histórica de fatos ocorridos durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), entre judeus e alemães. E que essa revisão histórica 

estaria amparada pela liberdade de expressão. De acordo com o Ministro o racismo previsto 

como imprescritível pela Constituição brasileira de 1988 seria apenas aquele em relação aos 

afrodescendentes, e que por isso a conduta do réu não deveria ser considerada racismo, sendo 

indicada a aplicação do instituto da prescrição penal. 

Partindo para os votos que entenderam pela configuração do cometimento do crime de 

racismo pelo réu, o Ministro Maurício Corrêa negou o Habeas Corpus, ao posicionar-se no 
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sentido de que a genética não utiliza o conceito de raça, e que esse conceito, todavia, faz parte 

de um processo político e social criado pelos próprios homens e seus preconceitos.  

O Ministro Celso de Mello considerou que raça só há uma, a humana, e asseverou que 

a pessoa que ofende a dignidade de alguém, ainda mais por motivos racistas, ofende a 

dignidade humana de todos. O Ministro ainda relembrou todas as atrocidades que foram 

cometidas contra os judeus por parte do regime nazista, atribuiu ao conceito de racismo 

fatores culturais e antropológicos, e enalteceu a importância do Estado Democrático de 

Direito e, em especial da Suprema Corte, que devem reconhecer na Declaração Universal dos 

Direitos da Pessoa Humana um documento estratégico para a sociedade, no sentido de 

garantir a extensa proteção de direitos dessa Declaração para todos. 

Esse voto do Min. Celso de Mello exalta a relevância do direito internacional dos 

direitos humanos como um instrumento a mais de proteção de direitos e liberdades 

fundamentais, e concretização dos postulados constitucionais. A própria história e 

desenvolvimento dos direitos humanos em meados do século XX, após a Segunda Guerra 

Mundial, traz em si uma forte carga de respeito à dignidade humana e de pacificação social. 

O Ministro Gilmar Mendes também negou o Habeas Corpus, decidindo no sentido de 

que o antissemitismo está incluído entre as condutas consideradas racistas, e que não se deve 

dar primazia absoluta à liberdade de expressão, tendo em vista que a sociedade brasileira é 

pluralista e deve prezar pela manutenção dos princípios da igualdade e da dignidade humana.  

O referido Ministro reconheceu a liberdade de expressão como um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito, porém também visualizou na igualdade um outro pilar que 

não deve ser sobrepujado pelo discurso de ódio. Pontuou que a Constituição de 1988 demanda 

uma efetiva atuação do Estado no sentido de resguardar os direitos referentes à imagem, à 

honra e à privacidade, e destacou o papel do princípio da proporcionalidade, com suas três 

variáveis de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, na resolução de 

colisões com fundamento na ponderação. 

O voto do Ministro Carlos Velloso também considerou o antissemitismo como uma 

forma de racismo, e esse Ministro, inclusive, destaca partes do livro de Ellwanger que 

identificam os judeus como uma raça ou mesmo, de forma totalmente violadora dos direitos 

fundamentais, como um povo com inclinação “parasitária”. Em seu voto, esse Ministro 

explicitou que o estudo do genoma humano demonstra que não faz sentido tratar de raça sob 

um viés biológico e antropológico, existindo apenas a raça humana. É indicado que apesar de 
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não existirem raças, o crime de racismo existe e consiste em atribuir características raciais às 

pessoas para discriminá-las, marginalizá-las. 

Ademais, o Ministro Carlos Velloso destacou a mudança paradigmática que ocorreu 

no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, com a internacionalização dos direitos humanos e a 

constante necessidade de concreta garantia de direitos, além da declaração de direitos por si 

só, e como a Constituição brasileira de 1988 faz parte desse processo de concretização dos 

direitos humanos. 

O Ministro Nelson Jobim deixou claro que o motivo de revisão histórica não justifica a 

edição do livro por Ellwanger, e que o réu, em realidade, utilizou do livro para propagar ideias 

antissemíticas, com estímulo à promoção do racismo. Esse Ministro votou no sentido de que a 

discriminação do povo judeu se consubstancia num crime imprescritível, conforme a 

Constituição Federal de 1988. E asseverou que apesar de haver um contexto nacional pela 

proteção dos direitos dos afrodescendentes contra o racismo, outras comunidades vítimas de 

discriminação, como o caso do povo judeu, cumprem os requisitos de proteção contra o 

preconceito e a discriminação no ordenamento interno. 

O voto da Ministra Ellen Gracie, seguindo a maioria, também foi no sentido de negar 

o Habeas Corpus a Ellwanger, pois que restou configurado crime de racismo por parte do 

editor de livros. A Ministra assinalou que a ação do preconceito viola o direito à igualdade, e 

que o conceito de raça não encontra fundamentos biológicos ou antropológicos, tendo em 

vista que não há divisão científica dos seres humanos em raças, sendo o preconceito uma 

atitude irracional e sem respaldo jurídico. 

O Ministro Cezar Peluso, em seu voto, denegou o remédio constitucional pedido pelo 

réu, e apontou que a discriminação além de ser uma perversão moral, coloca em risco os 

fundamentos de uma sociedade plural e solidária. Sobre a dimensão do significado de 

“racismo”, o Ministro esclareceu que limitar demasiadamente o termo seria negar proteção 

jurídica contra a discriminação a diversas pessoas. 

 Por fim, o voto do Ministro Sepúlveda Pertence também negou o Habeas Corpus 

solicitado pelo réu, ao entender que o livro não serviu para fazer uma revisão histórica dos 

fatos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, mas sim como um instrumento de 

propagação e prática do crime de racismo. E reafirmou que o racismo não significa uma 

prática discriminatória contra uma raça, dado que o conceito de raça é ultrapassado, pois os 

seres humanos não são biologicamente divididos em raças. O racismo, assim, conforme o 

Ministro Sepúlveda Pertence consubstancia-se numa prática discriminatória em face de um 
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grupo humano historicamente identificado. Há a adoção de um conceito sociocultural de raça, 

para efeitos da tipificação do crime de racismo, e não um conceito cientificamente biológico. 

 

4.3.2 Repercussões jurídicas 

 

O posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 

jurídico de que a liberdade de expressão está submetida a limites que encontram respaldo no 

direito constitucional, nas leis infraconstitucionais e, inclusive, no direito internacional dos 

direitos humanos, que engloba os tratados adotados pelo Brasil perante a comunidade 

internacional. É firmado, com esse precedente da maior corte constitucional brasileira, uma 

concreta necessidade de proteção da dignidade humana, e do direito à igualdade e não 

discriminação, em relação à liberdade de expressão. 

É preciso pontuar que sobre o crime de racismo a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 o repudia (art. 4º, inc. VIII) e declara a sua prática como um 

delito inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão nos termos das leis 

infraconstitucionais. Perceba-se que a Constituição não traz uma definição fechada do que 

seja o crime de racismo, ela apenas o repudia, lhe agrega o caráter de crime inafiançável e 

imprescritível, além de abrir uma reserva legal para que as leis infraconstitucionais 

estabeleçam mais detalhes sobre o racismo. Apesar do operador do direito não estar refém 

exclusivamente da definição infralegal, considerando-se que o conceito de racismo pode ser 

deduzido a partir do histórico das práticas sociais, culturais e jurídicas, foi promulgada uma 

lei no ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de delimitar mais especificamente quais 

condutas podem ser entendidas como tipificadas no delito de racismo. 

A Lei n. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e suas subsequentes atualizações legislativas, 

acabou definindo os crimes decorrentes de preconceito de raça, cor, etnia, religião e 

procedência nacional. O art. 20 da Lei n. 7.716/1989 relaciona-se diretamente com a prática 

do racismo por discurso de ódio, pois que veda a prática, o induzimento ou a incitação de 

discriminação ou de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Note-se 

que na definição das práticas expressivas que são tipificadas como racismo é incluído não 

apenas o preconceito específico de raça, como também o preconceito de cor, etnia, religião e 

procedência nacional. Ou seja, não há fundamento em não se considerar a discriminação dos 

judeus como crime de racismo, uma vez que os judeus são provenientes de uma religião em 
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comum e, como tais, a discriminação contra o seu povo constitui sim o crime de racismo, nos 

termos do art. 20 da supracitada lei. 

Dando ainda mais força para a condenação da conduta do editor de livros Siegfried 

Ellwanger, o §1º do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 proíbe, em específico, a comercialização ou 

distribuição de símbolos ou materiais que promovam a ideologia nazista, sendo majorados 

negativamente os delitos cometidos com a utilização de meios de comunicação social ou de 

publicação (§2º, art. 20), como no caso concreto em análise. O comércio e a distribuição de 

materiais com natureza discriminatória consistem em atos extremamente ofensivos e 

perigosos, a partir do momento em que o comércio e a circulação de objetos e materiais têm o 

potencial de propagar ideias preconceituosas de forma rápida e, consequentemente, 

prejudicial para o Estado Democrático de Direito. 

 Surge, então, um questionamento: seria a intervenção jurídica em materiais publicados 

por Siegfried Ellwanger uma espécie de censura na liberdade de comunicação social do réu? 

De forma alguma, isso porque o constituinte definiu na própria Constituição mecanismos de 

regulação da mídia, e um desses mecanismos consiste exatamente no controle pelo Poder 

Judiciário, com respaldo no direito internacional dos direitos humanos e nos direitos 

fundamentais, de materiais que abusem da liberdade de expressão e violem princípios e 

garantias essenciais do Estado Democrático de Direito. 

 O Supremo Tribunal Federal, para chegar à conclusão da prevalência do princípio da 

igualdade e do princípio da dignidade humana sobre a liberdade de expressão no caso 

Ellwanger, utilizou do método de ponderação de princípios ou valores. Conforme explicitado 

anteriormente, o método da ponderação de princípios encontra respaldo na teoria dos direitos 

fundamentais de Robert Alexy. Essa teoria divide as normas jurídicas entre regras e 

princípios, onde as regras colidentes não subsistem mutuamente quando em conflito, exceto 

se uma delas contiver uma cláusula de exceção.218  

Já os princípios, mesmo quando postos em conflito, esse conflito não é no plano da 

validade (como se dá com as regras), é no plano da valoração ou do maior peso que um 

determinado princípio pode ter num litígio jurídico. Resta claro, nesse sentido, que os 

princípios, do mesmo modo que as regras, consistem em normas jurídicas. E como uma 

espécie de norma jurídica os princípios, explícitos e implícitos, devem ter sua normatividade 

                                                           
218 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. Tradução de: 

Virgílio Afonso da Silva. p. 85-91. 
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efetivada no ordenamento jurídico.219 Os princípios, junto com as regras e os valores, 

compõem o sistema jurídico e, diferentes dos dois últimos, têm uma característica axiológica 

superior, na medida em que norteiam e orientam os operadores do direito nos conflitos 

jurídicos.220 

 O caso Ellwanger trata exatamente de um conflito entre princípios jurídicos, isso 

porque a preponderância de um princípio nesse caso não significa a invalidade do outro no 

âmbito do ordenamento jurídico. Ainda mais porque tanto a liberdade de expressão, quanto o 

direito à igualdade consubstanciam-se em pilares do Estado Democrático de Direito e nenhum 

desses dois princípios pode ser invalidado ou descartado pela estrutura do direito interno. E o 

método da ponderação de Alexy tem a vantagem de definir qual princípio deve prevalecer no 

caso concreto, e preservar ao mesmo tempo, ao máximo, o conteúdo do princípio que não foi 

consagrado como preponderante. 

 Dessa forma, a prevalência do princípio da igualdade, em sua vertente da não 

discriminação, em detrimento da liberdade de expressão no caso em análise, não significa que 

a liberdade de expressão não deve ser protegida ou reconhecida como um dos mais 

importantes valores democráticos do Estado brasileiro. Todavia, essa operacionalização 

hermenêutica significa sim que mesmo a liberdade de expressão encontra limites e deve 

respeitar determinados parâmetros delimitados pelo princípio da dignidade humana e pelo 

direito à igualdade e não discriminação. E considerando-se que a liberdade de expressão, 

quando em colisão com o direito à igualdade e não discriminação, acaba sendo relativizada 

tendo em vista a preponderância do princípio da igualdade na verificação do critério da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Um dos pontos mais discutidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do caso Ellwanger foi sobre a dimensão conceitual da prática do racismo, prevista 

no inciso XLII, do art. 5º, da Constituição de 1988. Para se ter uma correta dimensão da 

abrangência do conceito de racismo trazido pelas normas constitucionais, é preciso buscar 

fundamento no próprio direito internacional dos direitos humanos, que busca assegurar a 

dignidade humana independente de fronteiras, além de utilizar garantias internacionais 

formalizadas221. 

                                                           
219 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 49. 
220 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 56. 
221 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

p. 25. 
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Isso porque o racismo que a Constituição pátria buscou evitar e punir é não só aquele 

proveniente de discriminação contra os afrodescendentes, como também aquele que inclui o 

preconceito e a discriminação em face de outras comunidades minoritárias ou historicamente 

discriminadas, como a situação dos judeus. Sob essa ótica de abordagem, a Convenção 

Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (adotada pela 

ONU em 1965), define a discriminação racial como aquela que alcança toda forma de 

discriminação com base em raça, cor, etnia, descendência ou origem nacional que anule ou 

restrinja a efetivação dos direitos humanos e liberdades nos campos da vida pública (art. 1º). 

Esse contexto trazido pela Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação racial, combinado com o histórico do direito internacional dos direitos 

humanos, auxilia no regular direcionamento do direito interno na acepção mais protetiva 

possível na defesa dos direitos das minorias populacionais contra o preconceito e o racismo. 

O direito constitucional não deve, desse modo, isolar-se do que ocorre na sociedade 

internacional, no âmbito do direito internacional e, em especial, no que se refere ao direito 

internacional dos direitos humanos. As normas constitucionais, apesar de possuírem um 

vínculo direito com o Estado soberano que as promulga, estão vinculadas com um contexto 

maior, que é a comunidade internacional de nações e uma pluralidade de problemas sociais e 

jurídicos que ultrapassam fronteiras.222 

 Muito se discute sobre até que ponto pode ir o papel do Supremo Tribunal Federal nos 

andamentos da República Federativa do Brasil, e se não haveria um tipo de padrão judicial 

seguido pela Corte Constitucional. Ressalta-se que um padrão de decisão judicial pode ser 

alcançado a partir de diversos modos, desde a utilização de uma perspectiva mais 

neoconstitucionalista ou positivista, e até mesmo na exploração de um determinado método de 

interpretação do direito. 

 Sob essa ótica de abordagem, pode-se asseverar que o Supremo Tribunal Federal 

utiliza, amplamente, o princípio da dignidade humana na criação de um padrão de decisão 

judicial. Ora, mas a observância desse princípio já não seria algo pressuposto desde a 

redemocratização brasileira, que foi consolidada pela promulgação da Constituição Federal de 

1988? Apesar de a Constituição deixar clara a necessidade de respeito à dignidade humana, o 

que ocorre é a aplicabilidade desse princípio de forma preponderante, em diversos julgados da 

                                                           
222 CLÈVE, Clèrmerson Merlin. Direito constitucional, novos paradigmas, constituição global e processos de 

integração. In: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; BEDÊ, Fayga Silveira 

(Coord.). Constituição e democracia: Estudos em homenagem ao Prof. J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 41-42. 
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Corte Constitucional brasileira, como fator decisivo e norteador da manifestação final dos 

Ministros nos casos concretos, como no caso Ellwanger.  

 O Supremo Tribunal Federal (STF), como principal defensor da Constituição 

brasileira, da defesa da sua materialidade, dos direitos fundamentais, liberdades e princípios 

constitucionais, tem uma função essencial e estratégica na República. Luís Roberto Barroso, 

abordando o papel contramajoritário do STF, esclarece que tal função é relevante para evitar a 

tirania da maioria e a opressão das minorias. Esse papel contramajoritário decorre de o STF, 

apesar de não ter seus membros eleitos por uma eleição popular, deter o poder de declarar 

inconstitucionais atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo (que têm os seus 

representantes eleitos democraticamente).223  

 E a corte realiza essa adequação constitucional com base no teor dos direitos 

fundamentais e da Constituição, mesmo que essa adequação tenha que ser feita em face de um 

ato da “maioria”, daí o seu papel contramajoritário. A legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional fundamenta-se com base na proteção dos direitos fundamentais, das regras do 

jogo democrático e dos canais de participação política, de acordo com Barroso. Apesar desse 

papel contramajoritário do STF, Barroso explicita que o povo já não se identifica tanto com as 

decisões do Poder Legislativo e que em diversas partes do mundo isso fortaleceu o Executivo, 

mas no Brasil o que tem ocorrido é uma forte expansão e fortalecimento do Poder Judiciário, 

em especial, do próprio Supremo Tribunal Federal.224  

 A partir dessas reflexões promovidas por Luís Roberto Barroso, percebe-se que o STF, 

apesar de ter o poder de emitir a palavra final sobre os casos concretos referentes à 

Constituição que são submetidos à Corte, deve atuar de modo integrador e harmônico com os 

outros Poderes e fatores que compõem o Estado Democrático de Direito. Ressalta-se, assim, a 

necessidade de atuação harmoniosa entre os elementos que integram a ordem jurídica 

brasileira. 

Gomes Canotilho, ademais, sobre a relação entre os poderes do Estado Democrático 

de Direito, realiza uma ressalva de que em relação às normas abertas produzidas pelo 

Legislativo, o Tribunal Constitucional deve observar se elas são constitucionais ou 

inconstitucionais, e não pela correta ou incorreta escolha de abordagem do legislador. 

Conforme esse autor, determinadas matérias com competência restrita ao Poder Legislativo, 

por serem essencialmente políticas e não constitucionais ou jurídicas, devem ser evitadas pelo 
                                                           
223 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem foto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. Revista 

Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v. 5, n. 2, p.23-50, 2015. Disponível em: 

<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/3180>. Acesso em: 12 abr. 2018. 
224 Ibid. p. 23-50. 
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próprio Tribunal Constitucional. Outra questão interessante é que o Tribunal Constitucional 

pode ter a concretização da sua decisão auxiliada pelo Poder Legislativo.225 

Nota-se, pela problemática trazida por Canotilho, que os limites jurisdicionais do 

Tribunal Constitucional e sua relação com o Poder Legislativo é um assunto com diversas 

particularidades e que deve ser tratado a partir do profundo estudo da Constituição e dos 

valores que ela defende, e isso consubstancia-se num processo jurídico, mas também 

histórico, continuamente construído pela sociedade. Com isso, o Supremo Tribunal Federal, 

como guardião da Constituição, não pode eximir-se de desenvolver respostas jurídicas para os 

problemas hermenêutico-constitucionais demandados pela sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 Os Estados soberanos, como parte da sociedade internacional, devem garantir a 

concretização dos direitos humanos consagrados por meio de declarações, tratados e atos 

internacionais. Todavia, se a atuação estatal não for suficiente para a garantia dos direitos 

fundamentais, as pessoas e entidades que tenham seus direitos violados tem a opção de 

recorrer ao direito internacional dos direitos humanos, no sistema que seja considerado mais 

benéfico para a resolução do problema. Tendo em vista a diversidade dos sistemas normativos 

internacionais, pode ser acionado tanto o sistema global de proteção dos direitos humanos 

quanto um dos sistemas regionais, se for o caso. 

 Com o processo de globalização desenvolvido no fim do século XX, o direito interno 

dos Estados, inclusive o próprio Direito Constitucional, recebe influência da sociedade 

internacional e sua normatização, promovendo um maior intercâmbio entre os atores do 

direito internacional. São afetados os mais distintos aspectos do Estado inserido na 

comunidade internacional, como aspectos políticos, sociais, históricos, culturais e jurídicos. O 

pluralismo de normas internas e internacionais influencia a soberania nacional e demanda 

novas formas de se resolver as problemáticas jurídicas. 

 O Estado possui um controle direto sobre o seu ordenamento jurídico interno, no 

entanto, há outros atores que possuem uma certa margem de ação nesse processo. A 

magnitude dessa ação depende da intensidade da abertura estatal para o panorama 

internacional que envolve organizações internacionais, entidades e empresas supranacionais, 

por exemplo. Nesse sentido, os Estados devem prezar pela efetivação do direito internacional 

dos direitos humanos, e buscar a materialidade dos direitos fundamentais inseridos nas 

Constituições nacionais por meio dos instrumentos jurídicos disponíveis. 

  Sob essa ótica de abordagem, o princípio da dignidade humana tem de ser entendido 

como o arcabouço jurídico principal que dá substrato aos direitos fundamentais. E isso deve 

ser levado em consideração, em especial após a grande mudança paradigmática que ocorreu 

em todo o mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Com essa mudança de 

paradigma promovida pela tomada de consciência da comunidade internacional para o valor 

da dignidade humana, após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o 

direito internacional e, consequentemente, o direito constitucional dos Estados, passaram por 

uma remodelação de suas estruturas. 
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 Essa mudança apesar de ter ocorrido após 1945, não ocorreu ao mesmo tempo em 

todos os países do mundo. Tanto que no caso do Brasil a mudança jurídica maior só veio com 

a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, após a 

redemocratização do país. Sob o fundamento do princípio da dignidade humana o sistema 

jurídico passou a reconhecer o valor de cada pessoa, independente de nacionalidade, religião, 

etnia, orientação sexual, entre outros fatores que possam particularizar cada pessoa ou grupo 

de pessoas. 

 Nesse sentido, a liberdade de expressão consubstancia-se em um dos princípios 

basilares do Estado Democrático de Direito. Esse princípio remonta às primeiras declarações 

de direitos do mundo, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e a 

subsequente Constituição da França de 1791. É dado esse destaque tendo em vista que os 

valores de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, influenciaram 

sociedades de diversos Estados. 

 Desse modo, a liberdade de expressão, como um dos fundamentos do Estado, deve ter 

a sua importância reconhecida. E essa liberdade inclui diversas facetas como a livre 

manifestação do pensamento, a liberdade de expressão artística, intelectual e científica, a 

liberdade de comunicação, de imprensa, a liberdade de consciência e de crença, além do 

direito de receber informações. 

 Por sua vez, o princípio da igualdade também estava presente nas primeiras 

declarações de direitos, sendo um dos valores principais da Revolução Francesa. A diferença 

em relação ao direito à igualdade é que no final do século XVIII a igualdade que se buscava 

era de caráter apenas formal, mera igualdade perante a lei, sem haver uma atenção especial 

para a concretização dos direitos de todos, apesar de suas diferenças. Com o tempo, 

entretanto, essa realidade foi mudando, até cominar na mudança paradigmática promovida 

pelo princípio da dignidade humana no século XX. 

Verificou-se no decorrer da pesquisa que a caracterização de um discurso de ódio não 

depende apenas do uso de certos vocábulos. Vocábulos podem possuir sentidos 

completamente diferentes para os indivíduos, grupos de pessoas ou mesmo comunidades 

sociais maiores. O grande fator diferenciador do discurso de ódio, com isso, é a intenção 

específica de ofender ou inferiorizar o outro com base em suas características fundamentais 

que podem ser agregadas para um grupo maior de pessoas, além do contexto da situação em 

análise. Por exemplo, ofender de forma violadora da dignidade humana e com a intenção de 
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inferiorizar a uma pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, características físicas ou gênero. 

Apesar da influência do princípio da dignidade humana sobre toda a comunidade 

internacional, os ordenamentos jurídicos dos Estados desenvolveram-se de formas distintas 

quanto à resolução das problemáticas jurídicas, inclusive a do discurso de ódio. Conforme 

constatado, a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, que remonta 

ao fim do século XVIII, ao ano de 1791, assegura a liberdade de expressão, mas sem fazer 

uma referência ao princípio da igualdade e não discriminação ou ao princípio da dignidade 

humana nesse dispositivo, sendo apenas garantida a igual proteção da lei na sua XIV Emenda.   

Essa estrutura constitucional dos Estados Unidos reflete-se na jurisprudência da 

Suprema Corte norte-americana. Isso porque a Suprema Corte dos EUA consagra uma 

explícita prevalência da liberdade de expressão quando em conflito com o direito à igualdade 

e não discriminação. Essa Corte posiciona-se majoritariamente no sentido de não penalizar 

discursos de ódio, com fundamento na liberdade de expressão e por receio de desgastar o 

sistema democrático com uma possível restrição dessa liberdade. 

A Comunidade Europeia, por sua vez, por meio do seu sistema regional de proteção 

dos direitos humanos posiciona-se de forma diferente do ordenamento jurídico norte-

americano. Em casos que envolvem discurso de ódio o posicionamento da Corte Europeia de 

Direitos Humanos, assim como da Comissão Europeia de Direitos Humanos, é no sentido de 

prevalência do direito à igualdade e não discriminação e do princípio da dignidade humana 

como limites da liberdade de expressão. O sistema regional de proteção europeu inclusive 

reconhece as decisões condenatórias de discursos de ódio proferidas no âmbito das jurisdições 

dos países membros da Comunidade Europeia. O sistema interamericano de proteção dos 

direitos humanos segue esse mesmo posicionamento de primazia do princípio da dignidade 

humana e limitação da liberdade de expressão quando seu exercício abusivo violar outros 

direitos. 

O ordenamento jurídico da Alemanha possui uma hermenêutica jurídica quanto ao 

discurso de ódio totalmente diferente do que é concretizado nos Estados Unidos. A 

Constituição da Alemanha, assim como a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 

alemão concedem lugar de destaque ao princípio da dignidade humana e ao direito à 

igualdade e não discriminação. Isso pode ser explicado até mesmo pelo histórico delicado da 

Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, com todas as atrocidades que foram cometidas 

pelo regime nazista de Hitler.  
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A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha está, desse modo, 

em harmonia com o entendimento do sistema regional de proteção dos direitos humanos 

europeu. Há uma clara limitação da liberdade de expressão quando o exercício abusivo dessa 

liberdade viola outros direitos, em especial o direito à igualdade e não discriminação. Algo 

bastante emblemático do ordenamento jurídico alemão é que o primeiro artigo da sua Lei 

Fundamental, isto é, sua Constituição, explicita a promoção da dignidade humana como uma 

das obrigações do poder público, com vinculação sobre os poderes legislativo, executivo e 

judiciário. 

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro verificou-se a existência da 

possibilidade de limitação do princípio da liberdade de expressão em face do direito à 

igualdade e não discriminação, e com fundamento no princípio da dignidade humana. O artigo 

3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece como um dos 

objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito a promoção do bem de todas as 

pessoas, sendo vedado o preconceito com base em origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 

outra forma de discriminação (inc. IV). Além disso, o repúdio ao racismo é um dos princípios 

consagrados como reguladores da República Federativa do Brasil em suas relações 

internacionais (art. 4º, inc. VIII).  E o artigo 5º, por sua vez, garante o direito à igualdade, em 

seu caput, e delimita no inciso XLII a prática do racismo como um crime inafiançável e 

imprescritível, sendo prevista pena de reclusão, de acordo com a lei. Sendo também previsto 

que qualquer tipo de discriminação contra os direitos e liberdades fundamentais deve ser 

punida por lei (art. 5º, inc. XLI). 

Com fundamento na Constituição de 1988, o Código Civil de 2002 prevê a 

possibilidade de indenização por motivo de injúria, difamação ou calúnia, que são atos ilícitos 

que podem ser delineados no conceito de discurso de ódio, a depender da situação. Ademais, 

esses atos ilícitos também se consubstanciam em crimes punidos com detenção e multa pelo 

Código Penal.  

Um fato relevante é que o legislador infraconstitucional majorou negativamente o 

crime de injúria quando motivado por discriminação racial, de cor, étnica, religiosa, de origem 

nacional, contra os idosos e os portadores de necessidades especiais. Isso comprova que a 

legislação infraconstitucional está cumprindo, de certo modo, a promoção do direito à 

igualdade e não discriminação, garantido constitucionalmente. Entretanto, observou-se que 

essa proteção tem o potencial de ser aprimorada, com o escopo de garantir plena 

concretização aos ditames da Constituição Federal de 1988 e dos tratados de direitos humanos 
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sobre a temática. Por exemplo, essa proteção da injúria por discriminação não incluiu motivos 

discriminatórios referentes ao gênero ou à orientação sexual. 

Além da proteção promovida pelo Código Penal, no ordenamento brasileiro o art. 20 

da Lei n. 7.716/1989 proíbe a prática, o induzimento ou a incitação de discriminação ou de 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional; sendo prevista uma pena de 

reclusão de um a três anos, além de multa. Essa prática do art. 20 da Lei n. 7.716/1989, 

diferente do crime de injúria racial, configura-se como crime de racismo. O §1º desse 

dispositivo ainda veda especificamente a comercialização ou distribuição de símbolos ou 

materiais que promovam a ideologia nazista, e o §2º estabelece um aumento da pena se os 

crimes previstos no caput do art. 20 forem cometidos com a utilização de meios de 

comunicação social ou de publicação.  

A distinção de aplicabilidade entre o caput do art. 20 da Lei n. 7.716/1989 (uma das 

modalidades do crime de racismo) e o § 3º do art. 140 do Código Penal (injúria racial) é que 

no primeiro caso não há necessidade de uma vítima específica do discurso de ódio, tendo em 

vista que no crime de racismo uma quantidade indeterminada de pessoas é alcançada pelo 

discurso ofensivo. Já no crime de injúria qualificada ou injúria racial há a necessidade de 

vítimas específicas do discurso violador da dignidade humana. 

Constatou-se que o direito interno brasileiro, apesar de ser passível de aprimoramento 

quanto à proteção da igualdade e promoção da não discriminação em face do discurso de 

ódio, conforme apontado, busca harmonizar-se com o que preconiza o direito internacional 

dos direitos humanos, em especial: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948; a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, de 1969; a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984; a Convenção Internacional sobre a eliminação de 

todas as formas de discriminação racial, de 1965; a Convenção Internacional sobre a proteção 

dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias, de 1990; e a 

Convenção dos direitos das pessoas com deficiência, de 2006.  

 Quanto à análise do caso Ellwanger pelo Supremo Tribunal Federal, verificou-se que a 

corte constitucional brasileira, com base na teoria da ponderação dos princípios de Robert 

Alexy, realizou uma correta verificação do conflito entre a liberdade de expressão e o direito à 

igualdade, com fundamento no princípio da dignidade humana. O reconhecimento da 

preponderância do direito à igualdade e não discriminação num caso de discurso de ódio pelo 
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Supremo Tribunal Federal consolidou uma relevante interpretação de colisão de princípios 

constitucionais extremamente significativos para o Estado Democrático de Direito. 

 No entanto, é preciso esclarecer que a prevalência do princípio da igualdade em 

detrimento da liberdade de expressão no caso Ellwanger, não significa que a liberdade de 

expressão não deve ser assegurada ou reconhecida como um dos pilares democráticos do 

Estado brasileiro. O significado dessa decisão é no sentido de que a liberdade de expressão 

encontra limites jurídicos constitucionais e internacionais, com fundamento no princípio da 

dignidade humana, sem perder a sua relevância para o desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito.  

 Por fim, notou-se que a hipótese levantada no início da pesquisa (de que quando 

houver discurso do ódio com teor discriminatório em face de pessoas de grupos minoritários 

ou vulneráveis o direito à igualdade e não discriminação, com respaldo no princípio da 

dignidade humana, deverá prevalecer sobre a liberdade de expressão) tem uma incidência de 

concretização maior ou menor a depender do sistema jurídico em questão.  

Isto é, a hipótese levantada possui uma incidência de concretização maior nos 

ordenamentos jurídicos do Brasil e da Alemanha, como também no sistema jurídico da 

comunidade europeia. Em relação ao sistema interamericano de direitos humanos, não há 

julgamentos de casos específicos de discurso de ódio, no entanto, pela abordagem jurídica do 

sistema interamericano em relação à liberdade de expressão, percebe-se um claro potencial 

desse sistema aproximar-se, em casos específicos, do posicionamento dos sistemas brasileiro, 

alemão e europeu. Sendo ressalvados os casos excepcionais resguardados pela liberdade de 

expressão (representação do discurso de ódio para finalidades artísticas ou científicas, por 

exemplo), que têm como guia, assim como nos outros casos, a utilização da ponderação de 

princípios e da aplicação da proporcionalidade. Quanto ao ordenamento jurídico norte-

americano, observou-se uma incidência bastante reduzida de concretização da hipótese. 
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