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RESUMO: 

 

 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é externar a relevância do 
direito à liberdade de expressão, especialmente em casos de discursos ofensivos e 
de incitação ao ódio, além de investigar se em algumas situações ele pode ser 
limitado para ceder a outros valores e de que forma. Por exemplo, através da técnica 
da ponderação ou de outros parâmetros pré-estabelecidos, os quais têm a função 
facilitar a resolução de casos difíceis, isto é, situações em que há a colisão entre 
direitos e deve-se chegar à conclusão de qual deles deve preponderar. 

PALAVRAS-CHAVE: liberdade de expressão; dignidade da pessoa humana; 
possibilidade; limites; ponderação; discurso ofensivo; discurso de incitação ao ódio. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper of conclusion of the course is to externalize the 
relevance of the freedom of speech - especially in cases of offensive and hate 
speeches. Furthermore, it investigates the possibility of its limitation and submission 
to other values and how this can happen. For example, through the technique of 
balance or other pre-established standards, which have the function of facilitating the 
resolution of hard cases, that is, situations in which there is a collision between rights 
and that it is still needed to reach a conclusion about which shall prevail. 

KEY-WORDS: free speech; dignity of human being; possibility; limits; balance; 
offensive speech; hate speech. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as constantes colisões e limites 

entre a dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão manifestada por 

discursos de incitação ao ódio. É legítima a restrição a este último direito? Se sim, 

em que casos? Ele compromete o princípio democrático e atinge o princípio 

supremo da dignidade da pessoa humana? Em que medida? 

Inicialmente, é preciso discorrer brevemente sobre a importância do princípio da 

dignidade da pessoa humana e sua correlação com a liberdade de expressão.  

Logo após, é demonstrada a importância da liberdade de expressão bem como 

seus limites, em contraposição. 

Ainda no mesmo tópico, segue-se a explicação e diferença entre as teorias 

interna e externa dos limites dos direitos fundamentais, as críticas cabíveis a ambas, 

e as posições dos diferentes autores acerca de cada uma delas.  

No próximo tópico, foram apresentadas as diferentes formas de lidar com o 

problema do hate speech nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Brasil. Ainda no 

tópico em relação ao Brasil, o caso Ellwanger foi brevemente apresentado, já que 

citado anteriormente como exemplo para descrever as diferentes posições dos 

adeptos tanto da teoria interna quanto da externa.  

Ainda tendo como tema o Brasil, tratei sobre os diversos Pactos, Tratados e 

Convenções os quais o Brasil é signatário, além de outros documentos importantes 

incorporados por outros países. Foram destacados ainda, os principais pontos a 

respeito da Lei 7.716/89, que trata da criminalização do racismo no Brasil. 

Adiante, foram apresentados certos standards que facilitam a resolução de casos 

difíceis, tais como: o tipo de veículo de comunicação que transmite a mensagem 

odiosa, a intenção e os reais motivos do orador do discurso, as circunstâncias em 

que o discurso foi proferido bem como a sua probabilidade em desencadear atos de 

violência, o nível de dor psíquica que pode ser causada à vítima, a maturidade dos 
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destinatários da mensagem ofensiva e as diferentes posições sociais da vítima e do 

ofensor. 

Em seguida, como forma de defesa à teoria externa, foi apresentada, como 

exemplo, a resolução de um caso concreto à luz desta teoria, demonstrando que 

seria a de melhor opção para a solução de casos de conflito entre direitos 

fundamentais, bem como a utilização dos demais parâmetros propostos.  

Por fim, no momento de concluir, foi importante a reafirmação da relevância da 

liberdade de expressão como pressuposto da democracia, bem como a sua restrição 

em casos extremos e excepcionais com fundamento em parâmetros pré-

estabelecidos. 

  

2. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Apenas no final da segunda década do século XX, a dignidade humana começou 

a ser inserida em documentos jurídicos. Seu início deu-se através das Constituições 

do México, em 1917 e da Alemanha de Weimar, em 1919. Também marcou 

presença em textos carentes de conteúdo democrático, tais como o Projeto de 

Constituição do Marechal Pétain, em 1940, na França, em tempos nazistas e no 

período da ditadura espanhola, na Lei Constitucional decretada por Francisco 

Franco, em 1945.1  

Após a Segunda Guerra Mundial, a dignidade humana passou por um processo 

de incorporação aos mais relevantes documentos internacionais, tais como: Carta da 

ONU (1945), Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Carta Européia 

de Direitos Fundamentais (2000), Projeto de Constituição Européia (2004), entre 

outros pactos e tratados internacionais. Assim, a dignidade da pessoa humana 

entrou no centro dos mais variados assuntos e passou a ser considerada “um dos 

grandes consensos éticos mundiais”, reforçando temas como direitos fundamentais 

                                            
1 Luís Roberto Barroso, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate 
público. Mimeografado, dezembro de 2010, p. 4-5. 
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e direitos humanos. De forma gradual, portanto, foi reconhecida pelo Direito como 

um princípio jurídico e integrada às Constituições democráticas, sendo atualmente 

considerado um valor fundamental dos Estados Democráticos de Direito.2  

Os conteúdos mínimos da dignidade são: valor intrínseco da pessoa humana, 

autonomia da vontade e valor comunitário. Nas palavras de Luís Roberto Barroso, 

“valor intrínseco é o elemento ontológico da dignidade, traço distintivo da condição 

humana, do qual decorre que todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não 

meios para a realização de metas coletivas ou propósitos de terceiros. A inteligência, 

a sensibilidade e a capacidade de comunicação são atributos únicos que servem de 

justificação para essa condição singular. Do valor intrínseco decorrem direitos 

fundamentais como o direito à vida, à igualdade e à integridade física e psíquica; 

autonomia da vontade é o elemento ético da dignidade humana, associado à 

capacidade de autodeterminação do indivíduo, ao seu direito de fazer escolhas 

existenciais básicas. Ínsita na autonomia está a capacidade de fazer valorações 

morais e de cada um pautar sua conduta por normas que possam ser 

universalizadas. A autonomia tem uma dimensão privada, subjacente aos direitos e 

liberdades individuais, e uma dimensão pública, sobre a qual se apóiam os direitos 

políticos, isto é, o direito de participar do processo eleitoral e do debate público; já 

valor comunitário é o elemento social da dignidade humana, identificando a relação 

entre o indivíduo e o grupo. Nesta acepção, ela está ligada a valores compartilhados 

pela comunidade, assim como às responsabilidades e deveres de cada um”.3  

O princípio da dignidade da pessoa humana é considerado nos dias atuais um 

dos mais importantes, senão o de maior relevância, nas mais variadas ordens 

constitucionais, servindo como norte na aplicação de diversos direitos fundamentais. 

Isso foi decorrência especialmente de episódios trágicos como o Holocausto e a 

                                            
2 Luís Roberto Barroso, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate 
público. Mimeografado, dezembro de 2010, p. 37. 
3 Luís Roberto Barroso, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 
Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate 
público. Mimeografado, dezembro de 2010, p. 38. 
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Segunda Guerra Mundial, os quais foram responsáveis pelas maiores atrocidades 

cometidas contra os Direitos Humanos.4  

De forma simultânea, este princípio funciona tanto como um impulsionador da 

ação do Estado para a sua proteção, quanto um limitador da atuação do mesmo. 

Como bem afirmam Gomes Canotilho e Jónatas Machado, “o valor da dignidade da 

pessoa humana funciona como fundamento da liberdade de expressão, mas 

também como seu limite”.5 

Se a proibição do racismo tem relação direta com o respeito irrestrito à dignidade 

da pessoa humana, tolerância às diferenças, pluralismo da sociedade e exercício da 

cidadania, então os discursos de incitação ao ódio não possuem legitimidade. Por 

outro lado, Daniel Sarmento afirma que liberdade de expressão e dignidade da 

pessoa humana relacionam-se mutuamente, pois o direito de cada cidadão de se 

expressar e opinar socialmente e de ouvir os entendimentos dos demais, representa 

uma dimensão essencial da dignidade da pessoa humana. Nas palavras do autor, 

“quando se priva alguém destas faculdades, restringe-se a sua capacidade de 

realizar-se como ser humano e de perseguir na vida os projetos e objetivos que 

escolheu. Trata-se de uma das mais graves violações à autonomia individual que se 

pode conceber, uma vez que a nossa capacidade de comunicação – nossa aptidão 

e vontade de exprimir de qualquer maneira o que pensamos, o que sentimos e o que 

somos representa uma das mais relevantes dimensões da nossa própria 

humanidade”.6  

 

3. A importância da liberdade de expressão7  

 
                                            

4 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 65. 
5 CANOTILHO, J.J. Gomes. & MACHADO, Jónatas E.M. “Reality Shows” e Liberdade de 
Programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 42. 
6 SARMENTO, Daniel, Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado, In: 
“Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional”. Rio de Janeiro. Lúmen Júris, 2006, p. 242. 
7 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2006, p. 207-257. 
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Na visão de certos autores, existe uma justificativa substantiva e outra 

instrumental para a proteção da liberdade de expressão. Para os que a encaram 

como um direito substantivo, afirmam que ela é um valor em si mesmo, já para os 

que a entendem como um direito instrumental, a veem como uma forma de motivar 

outros valores constitucionais.8 

A justificativa substantiva ou moral entende que a liberdade de expressão 

independe de qualquer outro valor, possuindo um valor inerente, já que deriva da 

dignidade da pessoa humana. Desta forma, a liberdade de expressão seria um 

“intrínseco direito moral” de se ouvir o que se escolhe e de se dizer o que se pensa, 

se revelando como algo ínsito e essencial à condição humana. Assim, a negação de 

qualquer tipo de liberdade de expressão em razão de algum discurso considerado 

ofensivo afronta o direito à informação, formação de opinião, igualdade de 

participação, autonomia individual e consequentemente a dignidade da pessoa 

humana.9 

As duas mais importantes justificativas instrumentais para a preservação da 

liberdade de expressão são: (i) a que afirma sua relevância como instrumento para a 

busca da verdade; (ii) a que a entende como pré-condição para se exercer tanto a 

democracia quanto o auto-governo.10 

A primeira justificação tem como principal defensor o filósofo inglês do século 

XVIII, John Stuart Mill, o qual afirma que o governo não pode limitar a liberdade de 

expressão, já que esta é relevante instrumento na busca pela verdade. O autor 

afirma que não há como assegurar que determinado pensamento seja certo ou 

errado, visto que os seres humanos não são infalíveis. Ressalta ainda que, mesmo 

se fosse possível ter a certeza da infalibilidade, a ideia em questão não poderia 

sofrer restrição, já que todos têm o direito de julgá-la de acordo com as suas 

                                            
8 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 27. 
 
9 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 27-31. 
 
10 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 32-33. 
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próprias convicções. Já que não há maneira de se chegar a um julgamento infalível 

sobre determinado tema, a forma mais coerente de se chegar a um resultado mais 

acertado, mais próximo à verdade, é se debatendo através dos mais variados 

entendimentos. E mais, segundo Mill, o progresso está intimamente relacionado à 

crítica e rebate de pensamentos.11 

Em relação à segunda justificação, de um lado, há autores que entendendo a 

liberdade de expressão a partir da dimensão instrumental, defendem que ela pode 

ser limitada para preservar fundamentos democráticos, como Daniel Sarmento, 

Alexander Meiklejohn, Stanley Fish, entre outros. De outro lado, há autores também 

instrumentalistas que se mostram contra a restrição e controle de discursos 

intolerantes. Richard Posner, por exemplo, entende que tal limitação incentiva uma 

cultura de “hipersensibilidade” por parte dos grupos estigmatizados, que se sentem 

atingidos por discursos que muitas vezes não são verdadeiramente ofensivos, 

reduzindo o espaço para debate de assuntos que poderiam ser mais amplamente 

deliberados. 

O indivíduo é antes de tudo um ser autônomo, o que constitui um dos principais 

fundamentos da liberdade de expressão. Portanto, a comunicação em sociedade 

antes de uma faculdade revela-se uma necessidade inerente ao ser humano e 

fundamental não apenas para autonomia individual, como também para a dignidade 

humana.  

A restrição da liberdade de expressão não atinge apenas o emissor de ideias, 

mas também o ouvinte, que deve ter acesso às mais diversas opiniões para formar 

sua própria e a sua personalidade. O Estado não deve adotar uma posição 

paternalista vedando a difusão de ideias que julgar equivocadas, pois desta forma 

estará substituindo a autonomia individual que cada ser possui para a tomada de 

decisões. Nas palavras de Ronald Dworkin “O Estado insulta seus cidadãos e nega 

a eles sua responsabilidade moral, quando decreta que não pode confiar neles para 

                                            
11 BERLIN, Isaiah. Introdução. In: MILL, John Stuart. A liberdade; Utilitarismo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. VII. 
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ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar convicções perigosas ou 

ofensivas”. 12 

Nessa linha, o Ministro Marco Aurélio destacou, em seu voto no caso Ellwanger, 

a relevância da propagação de ideias minoritárias e impopulares para a liberdade de 

expressão, pois a difusão somente das dominantes, privilegiaria uma mentalidade 

pré-estabelecida, tornando a população refém de supostos pensamentos 

politicamente corretos. Provocaria ainda uma violação do princípio da igualdade 

caso se impedisse, por exemplo, o exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento por parte do indivíduo racista, conferindo esta garantia somente ao 

cidadão não racista.13 

Para o norte-americano Lee C. Bollinger, a justificativa alternativa para a 

proteção ao hate speech se relaciona à necessidade de desenvolvimento da 

tolerância dentro da sociedade por meio do modelo por ele denominado de auto-

contenção (self-restraint). Segundo ele, a liberdade de expressão faz com que as 

pessoas exercitem sua tolerância e autocontrole emocional ao ouvirem ideias que 

consideram abomináveis. Afirma, também, que esse desenvolvimento da auto-

contenção pode ser aproveitado em outras áreas da vida.14  

Daniel Sarmento, ao contrário, acredita que a submissão das vítimas a esse 

exercício para a tolerância provocaria a distribuição desigual desse ônus social e 

ainda a difusão de atitudes discriminatórias, apesar de afirmar ser necessário tolerar 

as diferenças, especialmente nas sociedades pluralistas contemporâneas, altamente 

diversificadas em quesitos como etnia e religiosidade.15 

                                            
12 Ronald Dworkin. “Why Speech Must be Free”. In: Freedom’s Law: The Moral Reading of the 
American Constitution. Cambridge: Harvard University Press. 1996. p. 200. Apud SARMENTO, 
Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 242. 
13 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 82. 
14 Leo C. Bollinger. The Tolerant Society: Freedom of Speech and Extremist Speech in America. New 
York: Oxford University Press, 1986. Apud SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito 
Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 244. 
15 SARMENTO, Daniel. A Liberdade de Expressão e o Problema do “Hate Speech”. In: “Livres e 
Iguais: Estudos de Direito Constitucional”. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 243/246. 
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Para Karl Popper, no entanto, não deve haver tolerância em relação àquele que 

atentaria contra a própria, sendo necessário atuação estatal com o objetivo de 

repreender tal conduta.16 

Aceitando o fato de que o pluralismo é algo inevitável, John Rawls procurou 

desenvolver uma Teoria da Justiça com a construção de uma justiça que objetivasse 

a equidade e conseguisse ser aceita por indivíduos com diferentes concepções, mas 

em comum acordo e compartilhada conjuntamente por estes, onde a liberdade de 

expressão dos intolerantes só pudesse ser restringida se houvesse algum risco à 

sociedade.17 

Segundo Robert Post, o autogoverno e a democracia dependem do envolvimento 

do cidadão por meio da exposição de ideias, acesso a informações e criação de uma 

vontade comum. Desta forma, o autor se mostra contrário à vedação do hate 

speech, já que comprometeria o debate, o princípio da igualdade e 

consequentemente a democracia, pois todos possuem o direito de expor seus 

pensamentos. Para ele, o Estado deve ter uma postura neutra sem a imposição de 

padrões de comportamento e civilidade, sob pena de comprometer o debate 

público.18 

Para parte dos defensores da tolerância ao hate speech, a restrição ao discurso 

de ódio não apresentaria como resultado o fim dos males decorrentes de 

discriminações que permeiam a sociedade. Muito pelo contrário, com esta vedação 

                                            
16 POPPER, Karl. The Open Society and its Enemies. 5ª ed., Princeton: Princeton University Press. 
1996, p. 266. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à 
Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 80. 
17 RAWLS, John. Justiça e Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. RAWLS, John. Uma Teoria 
da Justiça. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2002. BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição 
Constitucional Brasileira: Legitimidade democrática e instrumento de realização. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2001, e os verbetes John Rawls, Teoria da Justiça e Justiça do Dicionário de Filosofia do 
Direito. Cf: BARRETO, Vicente de Paulo (Coordenador). “Dicionário de Filosofia do Direito”. Rio de 
Janeiro: Editora Unisinos e Renovar, 2006, p. 493-495. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
p. 80. 
18 Robert Post. “Racist Speech, Democracy and the First Amendment”. In: Henry Lous Gates Jr, 
Anthony P. Griffin, Donald E. Lively. Robert Post, Willian B. Rubenstein & Nadine Strossen. Speaking 
of Race, Speaking of Sex. New York: New York University Press, 1994, pp. 115-180; e Constitutional 
Domains: Democracy, Community, Management, Op. cit., pp. 291-321. Apud SARMENTO, Daniel. 
Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 239-240. 
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e punição de difusão de ideias intolerantes, tais ideias ganhariam mais força devido 

à sua maior publicidade e repercussão.19 

 

4. Limites à Liberdade de Expressão 

 

A democracia abarca uma série de valores como a liberdade de expressão e 

o princípio da igualdade, o qual é pressuposto do princípio majoritário. Este, por sua 

vez, tem por objetivo conferir similitude de pesos aos votos de cada cidadão. O 

discurso de ódio vai contra esta tendência uma vez que não iguala as pessoas, mas 

as inferioriza legitimando a discriminação.20  

O entendimento do ideal da democracia militante presente tanto no direito 

alemão quanto na jurisprudência da Corte Européia de Direitos Humanos afirma que 

o Estado possui a tarefa de defender a democracia de seus opositores. De acordo 

com essa corrente, a proibição à livre circulação de pensamentos anti-democráticos, 

como o hate speech, não conflitaria com a democracia e sim a preservaria dos 

contrários a ela. Mesmo se não considerarmos a democracia apenas como governo 

da maioria e sim em seu sentido mais amplo, como um complexo político voltado ao 

entendimento, nas palavras de Daniel Sarmento, onde se objetive o alcance do bem 

comum por parte dos cidadãos, ainda assim observaríamos que a democracia ficaria 

comprometida. Isso porque algumas consequências surgiriam: ou os grupos 

atingidos se silenciariam e se retirariam do debate público, não exercendo sua 

cidadania e privando a sociedade dessas opiniões, ou colocariam em risco a ordem 

pública e a paz social.21 

Apesar de, no contexto brasileiro, ideias discriminatórias não possuírem 

muitos adeptos assumidos devido ao mito da democracia racial em que estamos 

                                            
19 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 247. 
20 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 238. 
21 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 238-239. 
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inseridos, a publicidade delas acaba funcionando como um reforço de pensamentos 

preconceituosos já arraigados de forma inconsciente na sociedade. A repetição de 

estereótipos reafirma o preconceito e incentiva atitudes discriminatórias, na medida 

em que atinge as percepções dos indivíduos.22 

De acordo com a professora Jane Reis, os direitos fundamentais não são 

ilimitados, nem absolutos. Isso se justifica pelo fato de os direitos fazerem parte de 

uma universalidade, onde o exercício simultâneo destes direitos só pode ser 

realizado se houver um mínimo de limitação e ordem entre eles, já que estes direitos 

abarcam uma série de valores constitucionalmente protegidos que formam um 

conjunto. Valores esses que também necessitam de coordenação para que sejam 

usufruídos e não prejudiquem a fruição de outros direitos protegidos pelo 

ordenamento jurídico. Além disso, os direitos fundamentais não abrangem todas as 

situações possíveis e imagináveis, sendo preciso identificar tanto o bem jurídico em 

questão quanto o grau de proteção do mesmo, o qual algumas vezes se encontra 

expresso constitucionalmente. Em certos casos, devido à amplitude da linguagem 

presente na Constituição, faz-se necessária a determinação do conteúdo e forma 

para que os direitos sejam exercidos.23  

Devido às características de universalidade e conjunto, os direitos podem 

entrar em conflito, necessitando da ajuda do intérprete para harmonizá-los. Segundo 

a doutrina brasileira, os direitos fundamentais somente podem ser limitados quando 

há expressa disposição constitucional, denominada de restrição imediata, ou através 

de lei ordinária com fundamento constitucional, denominada de restrição mediata.24  

As restrições legais podem ser simples, com a “autorização constitucional 

para a intervenção legislativa, sem determinação quanto ao seu conteúdo ou à sua 

                                            
22 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 239. 
23 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma 
contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 134. 
24 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 3ª edição, revista e ampliada, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 29 
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finalidade”, ou qualificadas, com a presença de “autorização constitucional que, no 

entanto, determina como ela deve dar-se ou o que ela deve contemplar.”25 

Gilmar Mendes afirmou que, apesar de a Constituição não ter consagrado a 

possibilidade de intervenção legislativa para o estabelecimento de formas para o 

exercício da liberdade de expressão nos incisos IV e IX do artigo 5º, o fez por meio 

do parágrafo 1º do artigo 220. Porém, estes dois incisos do artigo 5º consagram, 

preponderantemente, a dimensão substantiva da liberdade de expressão, a qual 

encara tal liberdade como direito moral dos indivíduos, enquanto que o artigo 220 

expressa a dimensão instrumental que afirma que a liberdade de expressão é 

necessária para o alcance da democracia e busca de valores como felicidade, 

verdade, etc.26 

Por não haver autorização constitucional, o legislador não tem permissão para 

proceder à restrição da liberdade de expressão em sua dimensão substantiva, mas 

apenas em sua dimensão instrumental. Se a lei restringir a liberdade de expressão 

artística, por exemplo, será considerada inconstitucional, mas por haver autorização 

constitucional na seara instrumental, há a possibilidade de limitar, por exemplo, a 

liberdade de imprensa, de comunicação audiovisual etc.27 

Por haver direitos que não permitem de forma expressa a intervenção legal 

restritiva, um eventual conflito entre eles justifica a intervenção do Estado com o 

objetivo de solucionar esta colisão, a qual se dará com fundamento no princípio da 

legalidade, consagrado no artigo 5º, inciso II da Constituição. Desta forma, a 

restrição da dimensão substantiva da liberdade de expressão só poderá se dar se 

houver colisão com outros valores, bens ou princípios protegidos 

constitucionalmente.28  

 

                                            
25 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1985, p. 279 e SS. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação 
ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 53-54. 
26 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 3ª edição, revista e ampliada, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 35. 
27 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 54. 
28 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: Estudos de 
Direito Constitucional. 3ª edição, revista e ampliada, 2ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 40 
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4.1 Teoria interna (concepção estrita) dos limites dos direitos fundamentais29 

 

Reiterando o entendimento de Jane Reis, alguns fatores impossibilitam que 

haja direitos absolutos e limitados: a universalidade dos direitos requer que estes se 

auto limitem para que possam ser exercidos de forma adequada; o fato de ser um 

conjunto também exige uma limitação e coordenação, já que os direitos 

fundamentais abarcam uma série de valores relevantes para o ordenamento jurídico; 

os direitos fundamentais não se projetam sobre quaisquer situações, devendo em 

cada caso se proceder a definição do bem jurídico, bem como o seu grau de 

proteção. Devido a essas características, os direitos fundamentais costumam a 

entrar em conflito, cabendo ao intérprete a função de compatibilizá-los. Da mesma 

forma que há a possibilidade de se restringir os direitos fundamentais, debate-se a 

possibilidade de limitação a estes direitos através de duas teorias que serão adiante 

apresentadas. 

Os adeptos da teoria interna relativa aos limites dos direitos fundamentais não 

admitem restrições ou limitações externas a estes direitos.  

Os direitos fundamentais que não são restringidos de forma expressa pela 

Constituição não podem sofrer limitações por parte do legislador, somente 

delimitações reveladoras do “conteúdo normativo constitucionalmente previsto”, ou 

seja, o legislador somente está autorizado a esclarecer os limites presentes no 

dispositivo constitucional.  

Como se pode observar, a teoria interna nega que haja a colisão entre 

direitos, refutando, portanto, a ponderação destes. O legislador deve ater-se apenas 

à determinação do conteúdo previamente estabelecido e adequá-lo ao caso em 

questão. 

De acordo com o autor germânico Friederich Muller, os supostos conflitos 

entre direitos são falsos, ou seja, são como pseudocolisões, não havendo 

                                            
29 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma 
contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 140-146. 
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necessidade de utilização da técnica da ponderação, visto tratar-se de “um problema 

dogmático de interpretação do conteúdo do direito em questão”.30 

 Já na doutrina espanhola, Ignácio de Otto y Pardo afirmou que “o verdadeiro 

fundamento do juízo acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do limite 

encontra-se em sua adequação ou inadequação ao bem oposto ao direito, não em 

relação entre esses dois últimos, nem na ponderação de bens, por mais que se 

invoque esta”31. Já Tomás de Domingo defendeu que “o exercício de um direito 

fundamental acha-se internamente limitado pelas exigências do bem jurídico 

protegido”, não entrando assim “em colisão com interesses coletivos ou outros 

direitos fundamentais”. Desta maneira, seria equivocado “falar em direitos ilimitados, 

porque cada direito não vai além do âmbito que exige a proteção do bem jurídico”.32 

Na doutrina argentina, os professores Pedro Serna e Fernando Toller 

declaram que “os direitos, ainda que não sejam ilimitados – no sentido de que todo o 

coberto por seu âmbito material seria por isso mesmo legítimo – propriamente não 

são tampouco limitados, isto é, não têm nem necessitam de limites externos, mas 

são delimitáveis: através da tarefa legislativa e da decisão judicial é possível traçar-

lhes contornos precisos, um âmbito onde é justo exercê-los, de maneira que 

transpor essa esfera de atuação regular implicará um exercício abusivo”.33 

                                            
30 MULLER, Friedrich. Die positivitat der grundrechte. Berlin: Duncker & Humbolt, 1969. Apud 
GUERRERO, Manuel Medina. La vinculación negativa del legisladora los derechos fundamentales. 
Madrid: McGraw-Hill, 1996. Apud PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e 
Direitos Fundamentais: Uma contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na 
Perspectiva da Teoria dos Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 141. 
31 OTTO Y PARDO, Ignacio de. La regulación del exercício de los derechos y libertades: la garantia 
de su contenido esencial em el articulo 53.1 de la constitucion. Apud PEREIRA, Jane Reis 
Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma contribuição ao Estudo das 
Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos Princípios. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 142. 
32 PÉREZ, Tomás de Domingo. ¿Conflictos entre derechos fundamentales?: um análisis desde las 
relaciones entre los derechos a la libre expresión e información y los derechosal honor y la intimidad. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 353. Apud PEREIRA, Jane Reis 
Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma contribuição ao Estudo das 
Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos Princípios. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 145. 
33 SERNA, Pedro; TOLLER, Fernando. La interpretación constitucional de los derechos 
fundamentales: una alternativa a los conflictos de derechos. Buenos Aires: La Ley, 2000, p.66. Apud 
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma 
contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 145. 
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A teoria interna chama a atenção para o risco de enfraquecimento dos direitos 

fundamentais ocasionado pelo subjetivismo presente no processo de interpretação 

normativa. A teoria interna tem o objetivo de conferir maior previsibilidade, 

segurança e explicitar a superioridade jurídica tanto da Constituição quanto dos 

direitos fundamentais. Esta teoria preveniria outro risco de enfraquecimento dos 

direitos fundamentais na medida em que evitaria falsos casos constitucionais, isto é, 

casos que se encontram fora da proteção constitucional e por isso não são passíveis 

de restrições, não provocando desta forma uma inflação e banalização dos direitos 

fundamentais.  

De forma resumida, a teoria interna: refuta limitações externas aos direitos e 

não é adepta da ideia de conflito entre direitos. 

 

4.2  Teoria externa (concepção ampla) dos limites dos direitos 

fundamentais34 
 

Esta teoria preocupa-se com a identificação do conteúdo do direito 

fundamental em questão, seus contornos para fins de limites de proteção deste 

direito e o estabelecimento de limites externos visando a conciliação com outros 

direitos que vierem a colidir.  

Na primeira etapa, o intérprete deve ser capaz de estabelecer de maneira 

abrangente as variadas opções e posturas jurídicas relacionadas ao direito do caso 

analisado, devendo, porém, considerar as limitações presentes no próprio dispositivo 

que confere o direito.  

Na segunda etapa, procura-se equilibrar o “conteúdo protegido inicialmente” 

do direito com os demais que estejam colidindo, com a finalidade de determinar o 

“conteúdo definitivamente protegido”. O resultado final é a identificação dos limites 

                                            
34 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma 
contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 146-152. 
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definitivos ou externos do direito, os quais decorrem do recorte do “conteúdo 

inicialmente protegido”.  

A teoria externa é adepta da técnica da ponderação e da teoria dos princípios, 

pois entende que existem colisões entre os diversos direitos fundamentais e destes 

com outro bens constitucionalmente protegidos. Sendo considerados como 

princípios, ou melhor, diretrizes a serem seguidas pelo legislador, poderá haver a 

restrição de uns em situações de conflito entre o direito prima facie e a norma 

restritiva deste, onde deve-se priorizar um direito em detrimento de outro de menor 

relevância. O direito final decorrerá da ponderação exercida. Desta forma, a teoria 

externa não se compatibiliza com a ideia de que direitos fundamentais determinam 

diretrizes definitivas, ou seja, regras.  

Em resumo, a teoria externa afirma que: os direitos fundamentais são 

princípios com diretrizes a serem observadas prima facie; são passíveis de restrição, 

devido à existência de conflitos entres variados direitos e bens constitucionais; a 

restrição será analisada através da técnica da ponderação, a qual deverá atender ao 

princípio da proporcionalidade, bem como aos subprincípios da adequação e 

necessidade.  

 

4.3  Críticas à teoria interna e externa35 

 

Os críticos da teoria externa afirmam que por esta teoria ser ampliativa há a 

proliferação tanto de colisões entre direitos fundamentais quanto de casos 

constitucionais. Estes seriam ainda mais enfraquecidos por não haver critérios 

objetivos que permitam priorizar certos direitos em detrimento de outros, já que a 

técnica da ponderação seria dotada de subjetivismo. Por sua vez, essa técnica 

comprometeria a legitimidade democrática das decisões e a segurança jurídica, 

além de super valorizar as leis e normas infraconstitucionais que são ponderadas 

                                            
35 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e Direitos Fundamentais: Uma 
contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na Perspectiva da Teoria dos 
Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p 158-167. 
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conjuntamente com as normas constitucionais, em desrespeito à hierarquia 

constitucional. 

Já os defensores da teoria externa, defendem que não é fácil e evidente 

delimitar os contornos dos direitos e o aplicador do Direito acaba por mascarar este 

processo de delimitação se utilizando de uma técnica simplista como a da 

subsunção. De acordo com o autor Medina Guerrero, acredita-se de forma 

equivocada que é possível extrair dos direitos seus limites inerentes e suas 

dimensões exatas e inamovíveis, quando na realidade tal percepção deriva do 

subjetivismo do intérprete. Tal decisionismo seria mascarado pela denominação de 

subsunção jurídica.36  

 

4.4   Posições de autores acerca das diferentes Teorias37 

 

O professor Marcelo Cattoni, teceu críticas à técnica da ponderação e 

consequentemente à teoria externa em relação à decisão proferida pelo STF no 

caso Ellwanger. Apesar de considerar correta tal decisão, afirmou que não era 

necessário recorrer à ponderação, mas tão somente à técnica da subsunção, já que 

o legislador optou pela criminalização do racismo. Para o professor, a ponderação 

seria uma técnica comprovadamente falha, o que estaria evidenciado pelo fato de os 

Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio terem se utilizado dela para resolver o 

caso Ellwanger e chegarem a soluções opostas. Assim, enquanto para Marco 

Aurélio a liberdade de expressão deveria ser priorizada no caso, para Gilmar 

Mendes a condenação figurava-se como necessária, adequada e proporcional. Na 

ponderação entre direitos como liberdade de expressão e dignidade da pessoa 

                                            
36 GUERRERO, Manuel Medina. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. 
Madrid: McGraw-Hill, 1996. Apud PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação Constitucional e 
Direitos Fundamentais: Uma contribuição ao Estudo das Restrições aos Direitos Fundamentais na 
Perspectiva da Teoria dos Princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 161. 
37 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 209-214. 
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humana, enquanto Gilmar Mendes priorizou a dignidade da pessoa humana, de 

forma contrária, Marco Aurélio fez prevalecer a liberdade de expressão.38  

Segundo a doutrina, a aplicação da ponderação deve ocorrer em três fases 

distintas, a saber: identificação das normas em colisão; identificação de fatos 

importantes e observância da repercussão das soluções possíveis conjuntamente 

com a graduação da importância dos valores em jogo. Como se pode inferir, a 

ponderação não garantirá sempre uma única solução inequívoca. Como afirma Ana 

Paula Barcellos, a ponderação é uma técnica instrumental vazia de conteúdo, sendo 

as fases úteis para conduzir o raciocínio e ordenar a argumentação, mas que falham 

ao não fornecerem parâmetros para fundamentar escolhas: “Que peso deve ser 

atribuído a cada elemento normativo? Por que uns receberão peso maior que 

outros? Por qual razão uma solução indicada por determinados elementos 

normativos deve prevalecer sobre outra?” A técnica da ponderação não oferece 

respostas definitivas para estas perguntas.39  

A ponderação não é inútil apenas por não apontar um caminho único e certo. 

A utilidade da ponderação se encontra na argumentação feita pelo aplicador do 

Direito para chegar à solução de um caso onde estão em jogo normas legais nas 

quais deve se basear. Mesmo com a possibilidade de resolução do caso por meio da 

técnica da subsunção, a ponderação ainda seria necessária para a definição de 

conceitos como racismo e raça presentes no texto constitucional e para o exame da 

legitimidade da medida restritiva no caso em análise.  

Tanto Gilmar Mendes quanto Marco Aurélio seguiram as etapas referentes à 

ponderação, mas divergiram na fase de sopesamento dos fatos relevantes. Os 

entendimentos opostos decorreram unicamente do fato de que enquanto Gilmar 

Mendes considerou condenável a conduta do réu, Marco Aurélio a entendeu como 

aceitável, apesar de terem justificado seus entendimentos de forma racional e 

fundamentada. 

                                            
38 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de, O Caso Ellwanger: Uma crítica teorético-discursiva da 
ponderação de valores na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Disponível em 
http://www.leniostreck.com.br/midias/ArtigoCasoEllwanger.doc. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
p. 209. 
39 BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 124. 
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As decisões foram opostas unicamente pelo fato de suas valorações sobre o 

fato ocorrido terem divergido. Gilmar Mendes entendeu que para a preservação da 

democracia era necessário repreender condutas discriminatórias. Já Marco Aurélio 

teve uma percepção da democracia como algo ainda em desenvolvimento, a qual 

poderia ser concretizada com a contribuição de valores como a tolerância. Desta 

forma, a limitação à liberdade de expressão seria inconveniente e inadequada.  

O professor Virgílio Afonso da Silva, embora seja adepto da teoria externa, se 

posiciona de forma semelhante a Marcelo Cattoni.  

Virgílio Afonso da Silva afirma, em sua obra “A Constitucionalização do 

Direito”, que o caso Ellwanger é um caso fácil, já que, diante da existência da 

mediação legislativa (por meio da qual o legislador solucionou o conflito entre 

direitos fundamentais), é clara a aplicação da regra penal proibitiva de 

manifestações racistas, não havendo que se discutir, desta forma, a maior 

importância ou não da liberdade de imprensa diante de outro princípio. Afirma, 

ainda, que o raciocínio é subsuntivo e não ponderativo, isto é: se o ato for 

considerado como racismo, então deve ser considerado como crime inafiançável, 

sujeito à pena disposta em lei. Porém, se o ato não for considerado como crime 

racial, não deve se enquadrar como crime inafiançável, não se sujeitando, portanto, 

à pena. Segundo o autor, não seria cabível o sopesamento entre princípios como 

liberdade de expressão e de imprensa de um lado, e dignidade da pessoa humana e 

direito à honra de outro, realizado pelos ministros do STF no âmbito da decisão que 

manteve a condenação, ao negar o habeas corpus.40  

Uma generalização conferida desta forma, através do entendimento 

subsuntivo e aparentemente simples de Virgílio, revela-se arriscada, pois em casos 

complexos deve-se utilizar a técnica da ponderação, a qual não comporta 

enquadramento por subsunção. Tanto o intérprete quanto o aplicador do direito 

devem se fundamentar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

especialmente quando se tratar de restrições a direitos fundamentais. 

                                            
40 SILVA, Virgílio Afonso da. A Constitucionalização do Direito: Os direitos fundamentais nas relações 
entre particulares, p. 166-170. 
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A análise, não deve revelar-se simples e genérica, sob pena de banalização. 

Deve-se ter a cautela de primeiro confirmar o enquadramento do caso ao termo 

racismo, com fulcro nas diversas possibilidades de interpretação deste, para depois 

se verificar se a Lei 7.716/89 pode ser aplicada. 

 

5. Diferentes parâmetros nos países e o Hate Speech 

 

5.1 – Nos Estados Unidos41 
 

O direito à liberdade de expressão teve sua proteção garantida pelo Poder 

Judiciário apenas após a Primeira Guerra Mundial, apesar de sua incorporação ter 

se dado em 1791 através da aprovação da primeira Emenda, a qual expressa: “o 

Congresso não pode editar nenhuma lei... limitando a liberdade de expressão ou da 

imprensa”. Porém, na atualidade, algumas searas não são abarcadas pela Primeira 

Emenda, como, por exemplo, a obscenidade. Outras, por outro lado, são bastante 

protegidas, como o discurso político. Há ainda um terceiro grupo, menos protegido, 

como a propaganda comercial. No que diz respeito à liberdade de poder se 

manifestar livremente, limitações relacionadas a tempo, lugar e forma das 

manifestações são mais bem aceitas em comparação a controles ligados ao teor do 

discurso.  

O entendimento prevalecente nos Estados Unidos é o de que as limitações ao 

hate speech são inconstitucionais, já que restringem o discurso político. Desta 

forma, o Estado deve manter uma postura neutra no que diz respeito às diversas 

ideias em circulação. Fora desta regra, admite-se apenas limitações às 

manifestações que propiciem uma “imediata reação violenta da audiência”, isto é, as 

fighting words, denominadas assim pela doutrina norte-americana.  

                                            
41 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 212-222. 
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Na maioria dos julgados norte-americanos, pouca ou nenhuma relevância foi 

conferida ao princípio da igualdade, inclusive a racial, expresso na 14ª Emenda da 

Constituição norte-americana. Tal tendência norte-americana revela a prioridade 

conferida à autonomia individual. Além disso, há grande desconfiança da iniciativa 

estatal, especialmente em matéria de liberdade de expressão, já que a cultura norte-

americana revela-se extremamente individualista, estimulando a independência dos 

cidadãos em relação ao Estado e a utopia do self made man, entendimento segundo 

o qual o indivíduo deve estar predisposto a debater e expor suas ideias no “mercado 

de ideias”, ainda que sofra consequências em decorrência disso.  

Com relação às universidades privadas norte-americanas, como não são 

instituições pertencentes ao Estado, não necessitam observar a Primeira Emenda. 

Desta forma, algumas dessas universidades optaram por proibir manifestações de 

intolerância, enquanto outras se mantiveram obedientes à jurisprudência da 

Suprema Corte. Verifica-se, assim, que a ampla proteção à liberdade de expressão 

nos Estados Unidos não é um consenso na sociedade, pois apesar da grande 

preservação deste direito, situações negativas como o aumento cada vez maior de 

sites racistas neste país é um dos problemas a serem enfrentados, já que os 

conteúdos da internet são facilmente acessados por todos.  

A conclusão a que se chega é a de que enquanto antigamente a liberdade de 

expressão se colocava lado a lado com a defesa dos direitos das minorias, como, 

por exemplo, a luta pelos direitos civis dos negros nos anos 50 e 60, apesar de seu 

papel emancipatório continuar existindo, a liberdade vem sendo invocada para 

proteger discursos de intolerância, deturpando seus fundamentos originais. 

 

5.2. No Canadá42 
 

A carta canadense de 1982, expressa no artigo 2º (b) o direito de todos “à 

liberdade de pensamento, crença, opinião, expressão, incluindo a liberdade de 

imprensa e outros meios de comunicação”. Se preocupa também com o direito à 
                                            

42 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 222-226. 
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igualdade, proibindo discriminações em seu artigo 15,1 e prevendo em seu artigo 

15,2 o estabelecimento de políticas de ação afirmativa, além do multiculturalismo em 

seu artigo 27. 

Por outro lado, a carta autoriza expressamente a limitação aos direitos 

fundamentais com razoabilidade, desde que tenham sido criados por lei e desde que 

possam, de acordo com o artigo 1º, ser demonstravelmente justificados numa 

sociedade livre e democrática. É realizado desta forma um duplo controle: um 

“controle sobre o objetivo justificador da restrição”, devendo ser “urgente e 

substancial”, e um “controle sobre a própria medida restritiva”, com a observância do 

princípio da proporcionalidade. 

Apesar da atenção conferida aos direitos das minorias, revelando uma 

postura contra o hate speech, há uma proteção em certo nível à liberdade de 

expressão mesmo que para a propagação da intolerância, porém em casos que 

atendam as hipóteses do duplo controle, além da análise da questão ser sempre 

realizada caso a caso.  

 

5.3 – Na Alemanha43  
 

A liberdade de expressão encontra-se expressa no artigo 5.1 da Lei 

Fundamental de Bonn a teor do qual: “Todos têm direito de livremente expressar e 

disseminar a sua opinião e de se informar sem restrições a partir de todas as fontes 

acessíveis. A liberdade de imprensa e da comunicação através do rádio e do cinema 

são garantidas. Não haverá censura”. Por sua vez, o artigo 5.2 autorizou de forma 

expressa limitações à liberdade de expressão.  

A Alemanha assemelha-se aos Estados Unidos na medida em que considera 

a liberdade de expressão um dos mais relevantes direitos fundamentais, apesar de 

não colocá-la em uma escala hierárquica superior em relação aos direitos restantes. 

Isso se deve ao entendimento de que a dignidade da pessoa humana é o princípio 

                                            
43 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 226-230. 
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mais importante do ordenamento jurídico. De maneira semelhante ao Canadá, há o 

costume de se utilizar a ponderação da liberdade de expressão com outros direitos, 

como, por exemplo, o da personalidade.  

O entendimento germânico é no sentido de haver duas funções em relação à 

liberdade de expressão: ao mesmo tempo em que é um direito subjetivo do indivíduo 

para sua convivência em sociedade e sua auto realização, na sua dimensão 

objetiva, garante a ordem democrática, bem como propicia o debate, informação e 

formação de opinião.  

O entendimento jurisprudencial alemão é de que o Estado é obrigado a agir 

positivamente, de forma a desenvolver a legislação visando garantir o pluralismo de 

ideias, debate e o acesso a informações por parte dos cidadãos, revelando a 

dimensão objetiva do direito fundamental. 

Há também, no direito alemão, o conceito de democracia militante (streitbare 

Demokratie), segundo o qual o Estado tem o dever de proteger a democracia dos 

indivíduos que não desejam segui-la. Dessa forma, há a proibição no artigo 9º de 

associações “dirigidas contra a ordem constitucional ou contra a ideia de 

entendimento entre os povos”, além da determinação em seu artigo 18 da privação 

de direitos fundamentais para o indivíduo que “combater a ordem constitucional 

liberal e democrática” e a proibição presente no artigo 21 referente aos partidos 

políticos que pretendam macular “a ordem constitucional liberal e democrática ou pôr 

em risco a existência da República Federal da Alemanha”. 

Na Alemanha há diversos mecanismos de combate e punição ao hate 

speech, tais como: criminalização da “incitação ao ódio, insulto ou ataque à 

dignidade humana de grupos estigmatizados; punição de participação em 

organizações neonazistas, bem como a utilização de bandeiras, símbolos, 

saudações; não permissão de reuniões e manifestações de prática do hate speech; 

publicações de incitação ao ódio; proibição de difusão de ideias discriminatórias e 

difamatórias em programas de rádio”. 

O Direito alemão acaba por priorizar a ponderação de interesses em cujo foco 

e valor máximo se concentra a dignidade da pessoa humana, assim, ao mesmo 
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tempo em que não aceita o hate speech, não desatenta do âmbito da liberdade de 

expressão, principalmente quando o debate relaciona-se com o interesse público.  

 

5.4 – No Brasil44 

 

O Direito brasileiro preocupa-se com a liberdade de expressão tendo em vista 

o histórico do regime militar e a consagra em diversos artigos: 5º, inciso IV (liberdade 

de manifestação do pensamento); 5º, inciso X (liberdade de expressão de atividade 

intelectual, artística científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença); 5º, inciso XIV (direito à informação e garantia do sigilo da fonte jornalística), 

220, caput (garantia da manifestação do pensamento, da criação, da expressão e 

informação, sob qualquer forma de veículo); 220, parágrafo 1º (liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social) e 220, parágrafo 

2º (vedação a qualquer tipo de censura). 

O sistema constitucional brasileiro não consagra a liberdade de expressão 

como valor absoluto. A Constituição explicita direitos fundamentais que a limitam, 

tais como: indenização por dano moral ou à imagem (artigo 5º, inciso V) e da 

inviolabilidade da intimidade, honra, vida privada e imagem dos indivíduos (artigo 5º, 

X). Além de valores como o devido processo legal, saúde e igualdade que são 

passíveis de conflito com a liberdade de expressão.  

Ademais disso, a Constituição em seu artigo 3º, inciso I, III e IV, preocupa-se 

com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a redução das 

desigualdades sociais, pobreza e marginalização e com a eliminação de qualquer 

forma de discriminação para que todos sejam beneficiados. De forma complementar, 

o artigo 5º e seus incisos I, XLI, XLII, revelam a criminalização de atos 

discriminatórios. Verifica-se, desta forma, que o Estado não possui função neutra e 

imparcial, mas sim ativa para que haja o cumprimento dos objetivos traçados na 

Carta Magna. Apesar do pluralismo presente na Constituição, o foco central de 

sentido encontra-se no princípio da dignidade da pessoa humana, expresso no 
                                            

44 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2006, p. 250-256. 
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artigo 1º, inciso III. Desse modo, em situações onde há conflito de interesses, a 

técnica da ponderação deverá priorizá-lo. Tal princípio não apenas limita a atuação 

do Estado como o incentiva a agir em certas situações de ameaça a direitos 

fundamentais dos indivíduos.  

O Brasil também assinou Tratados e Convenções internacionais sobre 

Direitos Humanos, além da Convenção Européia de Direitos Humanos, o que obriga 

o País a cessar manifestações discriminatórias e de intolerância.  

 

5.4.1 - Breve histórico do caso Ellwanger HC 82.424/RS45 

 

O paciente do habeas corpus, Siegfried Ellwanger, foi processado por crime 

de racismo, enquadrado no artigo 5º, XLII, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, e no artigo 20 da Lei 7.716/89, com a redação dada pela Lei 8.081/90. O 

editor e escritor gaúcho publicou obras suas e de outras pessoas procurando 

comprovar que o Holocausto consistiu em um golpe judaico com o objetivo de auferir 

vantagens econômicas, sociais e políticas.  

Tendo sido absolvido em primeira instância, pois a liberdade de expressão foi 

priorizada, a Associação Judaica do Rio Grande do Sul apelou e houve condenação 

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a dois anos de reclusão com sursis 

por fazer apologia a ideias discriminatórias contra os judeus. Ellwanger impetrou, 

então, habeas corpus, porém a decisão foi mantida pelo STJ, fazendo com que o 

paciente impetrasse outro HC para o Supremo Tribunal Federal. O paciente alegou 

não haver configuração de racismo, devendo ser a condenação por incitamento 

contra o judaísmo. A defesa afirmou, ainda, que a redação originária da Lei 7.716/89 

tipificava apenas crimes relacionados à raça e cor, sendo que somente com a 

inserção do artigo 20 da Lei 8.081/90, o crime estendeu-se à etnia, religião ou 

precedência nacional.  

                                            
45 OMMATI, José Emílio Medauar. Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio na Constituição de 
1988. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2012, p. 15-35. 
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Para o paciente, o delito contra os judeus não teria qualquer conotação racial 

para se configurar como prática de racismo, visto que a definição de judeu como 

raça é repudiada pela comunidade judaica. Foi aduzido ainda que a 

imprescritibilidade do crime de racismo estaria relacionada à segregação referente à 

cor, característica do racismo da sociedade brasileira, pois se o legislador quisesse 

abarcar como crimes todas as práticas discriminatórias, teria se utilizado do termo 

“práticas discriminatórias” e não “prática de racismo”. Mantendo-se silente em 

relação à imprescritibilidade, esta estaria limitada ao racismo apenas. Desta forma, 

como o crime de discriminação não relacionado ao racismo é prescritível, o crime do 

paciente já teria prescrito e a punição não seria, portanto, legítima. 

Os Ministros se basearam no princípio da proporcionalidade para concluir, por 

oito votos contra três, que Siegfried Ellwanger não estava protegido pelo direito à 

liberdade de expressão, já que sua conduta se enquadrava no crime de racismo por 

ter feito apologia contra os judeus. Desta forma, a condenação seria aplicável por se 

configurar como um crime imprescritível. 

 

5.4.2 - Tratados, Pactos e Convenções sobre Discriminação e 

Preconceito46 
 

Com o término da Segunda Guerra mundial, buscando a prevenção de novos 

conflitos armados, a ONU, dentre outros organismo internacionais, foi criada para a 

concretização desse objetivo.  

O Brasil, apesar de falhar diante da preservação dos mais variados direitos 

abrangidos, aderiu e incorporou diversos Tratados e Convenções sobre Direitos 

Humanos com a intenção de prevenir a repetição das barbaridades cometidas 

durante a Segunda Guerra, tanto em relação aos judeus, devido ao episódio do 

Holocausto, mas também a vítimas como o povo cigano.  

 

                                            
46 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 134-135. 
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5.4.3 - Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)47 

 

Proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, por meio da resolução número 217 A III, esta declaração objetivou explicitar 

logo em seu artigo 1º a igualdade de dignidade e direitos a todos os seres humanos, 

bem como a fraternidade entre eles.  

Artículo 1: 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales em dignidad y derechos, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos com los otros.  

 

Em seu artigo 2º, a declaração ratificou o princípio da igualdade com a 

afirmação de que os seres humanos gozam dos direitos e liberdades nela 

proclamados, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, orientação 

política, nacionalidade, situação econômica ou qualquer outra condição.  

Destacou, ainda, em seu artigo 19, a liberdade de expressão como direito 

fundamental.  

Artículo 19: 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier médio de expresión.  

 

Pelo exame dos artigos da declaração verifica-se que não há qualquer 

restrição expressa à liberdade de expressão, mas sim a garantia de sua amplitude e 

a proibição de censura à livre manifestação do pensamento. Essa análise abre 

margem a duas interpretações opostas: os discursos de ódios não podem ser 

censurados, visto não haver expressa limitação ou tais manifestações, por violarem 

o princípio da igualdade, devem ser proibidas.  

Segundo Mari Matsuda, interpretando a Declaração conjuntamente com a 

Carta da ONU pode-se deduzir uma restrição implícita referente a essas atitudes. De 

                                            
47 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 135-137. 
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acordo com ela, os dois documentos priorizam a igualdade em detrimento da 

liberdade em relação ao racismo.48 

Como tal primazia não se encontra explícita nos dispositivos, esta 

interpretação não pode figurar-se como única e acertada. A conclusão conjunta de 

ambos os documentos pode ser a de uma compatibilização entre os dois valores. 

  

5.4.4 - Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial (1965)49 
 

A comunidade internacional chegou a um consenso acerca da insuficiência da 

Declaração Universal de Direitos Humanos para a preservação do princípio da 

igualdade e a prevenção de atitudes discriminatórias e de ódio.  

Desta forma, os Estados se uniram visando acordar uma legislação de 

combate e prevenção aos discursos de ódio. O ponto polêmico, porém, estava em 

saber e descrever quais atitudes se encaixariam nesta definição.  

De acordo com Mari Matsuda, a questão era estabelecer se a propaganda 

poderia resultar em violência e se esta era a única reação a ser evitada. O resultado 

foi pela vedação da propaganda que incitasse qualquer tipo de discriminação.50  

Após acordarem pela eliminação de qualquer forma de preconceito e pela 

observância do princípio da dignidade da pessoa humana, em 20 de dezembro de 

                                            
48 MATSUDA, Mari J., Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story. In: 
MATSUDA, Mari J., LAWRENCE III, Charles R., DELGADO, Richard & CRENSHAW, Kimberlé 
Williams. Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech and the First Amendment. 
Boulder, Colorado, Westview Press, Inc., 1993, p. 17-51. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
p. 137. 
49 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 137-140. 
50 MATSUDA, Mari J., Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story. In: 
MATSUDA, Mari J., LAWRENCE III, Charles R., DELGADO, Richard & CRENSHAW, Kimberlé 
Williams. Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech and the First Amendment. 
Boulder, Colorado, Westview Press, Inc., 1993, p. 17-51. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
p. 138. 
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1963, por meio da resolução número 1.904, a ONU consagrou a Convenção 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.  

Os Estados membros acordaram que não há qualquer motivo justificável para 

a discriminação entre raças, já que “qualquer doutrina de superioridade baseada em 

diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente 

injusta e perigosa”. 

Os artigos referentes mais especificamente à liberdade de expressão são os 

IV e VII. 

Artigo IV:  
Os Estados partes condenam toda propaganda e todas as organizações 
que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma 
raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem 
étnica, ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de 
discriminação raciais, e comprometem-se a adotar imediatamente medidas 
positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, 
ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo, tendo em vista os 
princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e os 
direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente convenção, 
principalmente: 
a) A declarar delitos puníveis por lei qualquer difusão de ideias baseadas na 
superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à discriminação racial, 
assim como quaisquer atos de violência ou provocação a tais atos, dirigidos 
contra qualquer raça ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra 
origem étnica, e também qualquer assistência prestada a atividades 
racistas, inclusive seu financiamento; 
b) A declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as atividades 
de propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade de 
propaganda, que encorajem ou incitem a discriminação racial, e a 
reconhecer a participação nestas organizações ou nestas atividades como 
delito punível por lei; 
c) A não permitir que autoridades públicas nem instituições públicas 
nacionais ou locais encorajem ou incitem a discriminação racial. 
 
Artigo VII: 
Os Estados Partes, comprometem-se a tomar as medidas imediatas e 
eficazes, principalmente no campo de ensino, educação, da cultura e da 
informação, para lutar contra os preconceitos que levem à discriminação 
racial e para promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre 
nações e grupos raciais e éticos assim como para propagar ao objetivo e 
princípios da Carta das Nações Unidas da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação racial da presente Convenção. 

 

De acordo com Samantha S. Moura Ribeiro, o artigo IV causou polêmica, 

visto que de sua leitura decorria a conclusão de que o direito à liberdade de 

expressão não se revelava como fundamental e absoluto. Através da técnica da 
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ponderação concluiu-se que a restrição à liberdade de expressão era legítima neste 

caso, pois outros direitos fundamentais, como a dignidade das minorias 

estigmatizadas, mereciam proteção.51  

 

5.4.5 - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966)52 
 

Da mesma forma que o Brasil incorporou a Convenção Internacional para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, também o fez com o 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos, dando-se a aprovação através do Decreto-

Legislativo de 12 de dezembro de 1991, número 226, promulgado em 06 de julho de 

1992, por meio do Decreto número 592. 

Aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 

1966, por meio da resolução 2.200 A, o Pacto em seus artigos 18, 19 e 20, 

consagrou amplamente a liberdade de expressão, limitando-a unicamente em casos 

de defesa do ódio nacional, racial ou religioso que estimule a discriminação, 

hostilidade e violência, conforme se pode deduzir a partir da análise dos artigos a 

seguir. 

Artigo 18: 
1. Toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou 
uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou 
crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por 
meio do culto, da celebração, de ritos, de práticas e do ensino.  
2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam 
restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua 
escolha.  
3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita 
apenas à limitações previstas em lei e que se façam necessárias para 
proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
as liberdades das demais pessoas. 

                                            
51 RIBEIRO, Samantha S. Moura. A Contribuição da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial para a inserção do negro na sociedade brasileira. Publicado no site 
Mundo Jurídico, em 21.04.2005. Disponível em 
http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=92. Apud KOATZ, Rafael L. F. 
Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 
2007, Mimeo, p. 140. 
52 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 140-142. 
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4. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a 
liberdade dos países e, quando for o caso, dos tutores legais de assegurar a 
educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com suas 
próprias convicções.  
 
Artigo 19: 
1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer 
natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio 
de sua escolha.  
3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará 
deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar 
sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente 
previstas em lei e que se façam necessárias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. 
 
Artigo 20: 
1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. 
2. Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, racial ou 
religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a 
violência.  

 

5.4.6 - Convenção Americana de Direitos Humanos (1969)53 
 

Também denominada de Pacto de San José da Costa Rica, esta Convenção, 

de 22 de novembro de 1969, foi ratificada pelo Brasil em 25/09/1992 e promulgada 

pelo Presidente da República em 06 de novembro de 1992 por meio do Decreto 

número 678.  

A liberdade de expressão é amplamente descrita no artigo 13 da presente 

Convenção: 

Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão: 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. 
Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e 
ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de 
sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito 
à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 
assegurar: 
a) O respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
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b) A proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 
moral públicas. 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, 
tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de 
imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 
usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.  
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 
objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da 
infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda 
apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
 

 

5.4.7 – A Lei 7.716/1989 no Brasil54 
 

A Lei Afonso Arinos, conhecida como Lei número 1.390, de 03 de junho de 

1951, fez com que atos discriminatórios referentes à raça e cor fossem considerados 

como contravenções penais, além disso foi a primeira lei no Brasil a atentar para os 

problemas de preconceito racial. Apesar disso, esta lei não continha em seus 

dispositivos qualquer proibição a discriminações raciais praticadas de forma verbal, 

não limitando a liberdade de expressão nestas situações. Se preocupava, 

principalmente, em reduzir a segregação racial originária do apartheid, o qual 

separava negros e brancos com a criação de escolas e meios de transportes 

específicos para ambos. Desta forma, esta lei procurou garantir a entrada e 

permanência de pessoas negras nos mais variados locais.  

Assim, alguns dos atos considerados, a partir desta lei, como contravenção 

penal foram: “recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou 

estabelecimento da mesma finalidade (art. 2º); recusar a venda de mercadorias em 

lojas de qualquer gênero (art. 3º); recusar entrada em estabelecimento público, de 

diversões e esportes (art. 4º)”. A lei observou também o princípio da igualdade ao 

garantir o acesso a cargos e empregos públicos.  

                                            
54 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 181-182. 
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Dando nova redação à Lei Afonso Arinos, a Lei 7.437, de 20 de dezembro de 

1985, acrescentou como contravenção penal, as discriminações relacionadas à sexo 

ou estado civil.  

Com a promulgação da Lei 7.716, de 05 de janeiro de 1989, a Lei Afonso 

Arinos deixou de vigorar. Esta nova lei surgiu para se compatibilizar com a recente 

Constituição de 1988, a qual criminalizou o racismo de forma inafiançável e 

imprescritível, de acordo com o artigo 5º, inciso XLII. Esta lei determinou e ampliou 

as condutas puníveis referentes a preconceitos de raça e cor. Porém, foram 

retiradas as discriminações relacionas à sexo e a estado civil, não sendo, portanto, 

mais passíveis de punição. A Lei 7.716/89 não possuía ainda um dispositivo que 

incluísse preconceitos realizados ou propagados através dos meios de comunicação 

social.  

Foi incluído o artigo 20 à Lei 7.716/89, por meio da Lei número 8.081, de 21 

de dezembro de 1990. Este dispositivo foi criado com o fulcro de punir quem 

praticasse, induzisse ou incitasse, através dos meios de comunicação social ou por 

meio de publicações de qualquer natureza, o preconceito de raça, religião, etnia ou 

procedência nacional. Verifica-se que a prática de preconceito foi criminalizada 

apenas pelos meios de comunicação social e não nas mais diversas circunstâncias.  

Com a promulgação da Lei 8.081/90, a Lei 7.716/89 se tornou desconexa, 

pois como a Lei 8.081/90 não modificou o artigo 1º da Lei 7.716/89, as 

discriminações de religião, etnia ou procedência nacional somente eram 

criminalizadas no âmbito dos meios de comunicação social. Além disso, os 

comportamentos constantes da redação originária da Lei 7.716/89, apenas seriam 

puníveis se referentes à raça ou cor, diferentemente do artigo 20, que punia quem, 

por meio de publicações de qualquer natureza ou meio de comunicação social, 

praticasse, induzisse ou incitasse a discriminação ou preconceito de raça, por 

religião, etnia ou procedência nacional.  

Já a Lei número 8.882, de 03 de junho de 1994, tornou crime a fabricação, 

comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, 

distintivos ou propaganda que utilizassem a cruz suástica ou gamada, com o 
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objetivo de divulgar o nazismo, através da criação de um novo parágrafo ao artigo 

20.  

Por meio da Lei 9.459, de 13 de maio de 1997, o artigo 1º da Lei 7.716/89 foi 

corrigido, resultando na ampliação do preconceito à etnia, religião e procedência 

nacional dos tipos determinados. O artigo 20 também sofreu modificações, 

passando a possuir uma nova redação:  

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional.  
Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, 
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou 
gamada, para fins de divulgação do nazismo.  
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio 
dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:  
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o 
Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob 
pena de desobediência:  
I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do 
material respectivo;  
II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. 
§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em 
julgado da decisão, a destruição do material apreendido. 

 

 

A Lei 9.459/97 também incluiu o parágrafo 3º ao artigo 140 do Código Penal, 

tipificando como injúria qualificada com pena de reclusão de um a três anos e multa, 

a injúria consistente na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião 

ou origem. Além disso, enquanto antes a redação do caput do artigo 20 da Lei do 

Crime Racial expressava: “Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação 

social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de 

raça, por religião, etnia ou procedência nacional”, passou a ser, por meio da Lei 

9.459/97, apenas: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Assim, as divulgações de 

discriminações através dos meios de comunicação social ou por meio de 

publicações, se transformaram em conduta qualificadora.  
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6. Parâmetros a serem observados na resolução de casos de colisão entre 
direitos55 

 

A lei referente à criminalização do racismo pode, eventualmente, revelar-se 

inconstitucional no caso concreto. De fato, a lei, por ser norma geral e abstrata, 

muitas vezes pode mostrar-se super inclusiva ou sub inclusiva. Na primeira hipótese, 

o legislador acaba abrangendo situações que não deveria, pois, não tendo como 

descer a particularidades, acaba por abarcar situações que não deveriam estar 

tipificadas, por representar uma restrição demasiada à liberdade de expressão. 

Dessa forma, cabe ao intérprete levar tal fato em consideração e avaliar se, no caso, 

concreto, a restrição a esse direito se mostra efetivamente necessária. Já na 

segunda hipótese, o legislador falha ao restringir certos direitos a determinados 

grupos, prejudicando os que não foram eventualmente citados no texto da lei, 

violando a isonomia. 
 

Os Standards explicitados a seguir, são uma tentativa de facilitar a solução de 

casos difíceis, como em situações de discursos ofensivos e de incitação ao ódio, 

onde ocorre o conflito entre a liberdade de expressão e outros valores, tais como: 

honra, dignidade da pessoa humana, condenação a atitudes preconceituosas e 

racistas etc. Esses parâmetros buscam funcionar como um guia na avaliação do 

intérprete, diante de casos onde supostamente há a possibilidade de restrições à 

liberdade de expressão.  

Em primeiro lugar, para aferir se é razoável e proporcional a restrição à 

liberdade de expressão, faz-se necessário saber se a mensagem realmente possui 

conteúdo ofensivo e de incitação ao ódio.  

De acordo com Mari Matsuda, a mensagem racista e ofensiva é aquela que 

tem o intuito de transmitir inferioridade racial a certo grupo. Assim, segundo a autora, 

a mensagem só será efetivamente ofensiva ou odiosa, sendo passível de sofrer 

restrições nas seguintes hipóteses: “se se verificar que a mensagem é de 
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inferioridade racial; se a mensagem for dirigida a grupos historicamente oprimidos; e 

se a mensagem for de perseguição, ódio ou degradação”. 56 

Importa esclarecer, portanto, se piadas, sátiras e charges podem ser alvos de 

proibição e criminalização. É inegável que tais ironias contribuem para a 

perpetuação de estereótipos negativos dos grupos estigmatizados, porém é preciso 

que se analise de fato se a intenção da mensagem é de menosprezo, indignidade e 

inferioridade. Obviamente essa linha de identificação é tênue, porém, a atitude deve 

ser minuciosamente examinada, sob pena de todo e qualquer tipo de deboche ser 

vedado e ser comprometida, desta forma, a liberdade de expressão.  

Em segundo lugar, deve-se identificar se os grupos que foram alvos de 

discursos ofensivos merecem receber proteção especial do Estado. Segundo Owen 

Fiss, é possível considerar a vulnerabilidade de um grupo social se houver duas 

condições sociais: “se houve uma situação de inferioridade em relação aos demais 

grupos sociais; e se essa inferioridade for duradoura”.57 De acordo com o 

entendimento de Owen Fiss, fazem jus à proteção estatal somente os grupos 

historicamente estigmatizados.  

Deve ser levada em consideração também a mutação constante da realidade 

social. Desta forma, um grupo historicamente alvo de preconceitos em certo tempo, 

pode não sofrer tanta discriminação nos dias atuais como sofria em outra época. A 

exemplo das pessoas do sexo feminino que, apesar de serem discriminadas 

especialmente no mercado de trabalho, recebendo menores salários enquanto 

desempenham as mesmas funções que os homens, eram bem mais marginalizadas 

antigamente, onde deviam obediência a seus maridos e não tinham direito ao voto. 

Desta forma, não basta que a mensagem tenha a intenção de menosprezar 

determinado grupo, se este não possuir um histórico de discriminação.  

                                            
56 MATSUDA, Mari J., Public Response to Racist Speech: Considering the Victim’s Story. In: 
MATSUDA, Mari J., LAWRENCE III, Charles R., DELGADO, Richard & CRENSHAW, Kimberlé 
Williams. Words that Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech and the First Amendment. 
Boulder, Colorado, Westview Press, Inc., 1993, p. 17-51. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
p. 237. 
57 FISS, Owen. Grupos y la Cláusula de la Igual Protección. In: GARGARELLA, Roberto (Org). 
“Derechos y Grupos desaventajsados. Barcelona: Gedisa, 1999, p. 138 e SS. Apud KOATZ, Rafael L. 
F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 
2007, Mimeo, p. 250. 
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6.1  Veículos de comunicação58 

 

Em terceiro lugar, deve-se atentar para a forma que o discurso de ódio foi 

perpetrado. É certo que uma manifestação feita em público não deve receber o 

mesmo tratamento do que uma feita por meio de um livro, por exemplo. 

Em relação aos livros, a proibição deles deve ser evitada, pois os não fictícios 

são registros históricos e reproduções das diferentes realidades e culturas. Além 

disso, a vedação de publicação de livros racistas não impedirá que ideias 

discriminatórias continuem, muito pelo contrário, o racismo mascarado continuará 

existindo e será mais dificilmente identificado e repreendido. Apesar de livros 

influenciarem pensamentos, pois nos fazem refletir sobre determinado assunto, não 

necessariamente a leitura de um livro racista tornará seu leitor um indivíduo 

preconceituoso. A pessoa que está lendo um livro, o escolheu e, discordando ou lhe 

desagradando as passagens do livro, certamente se desinteressará em prosseguir a 

leitura e até mesmo não o recomendará a outras pessoas. No contexto brasileiro, 

não há qualquer razão para a proibição de livros racistas, pois o livro não é um 

grande difusor de pensamentos entre a maioria dos brasileiros. Isso se deve a vários 

fatores: baixa escolaridade brasileira, grande quantidade de analfabetos e 

analfabetos funcionais, alto custo dos livros, ou seja, há pouco incentivo em geral à 

leitura no Brasil.  

No caso dos jornais e revistas, tendo as funções de informar (artigos 5º, IV, 

IX, XIV e 220, CRFB/88), ao veicularem manifestações racistas realizadas por 

terceiros, o jornal ou a revista não poderão ser penalizados, já que estarão 

cumprindo os seus papéis, comunicando fatos de interesse social. Para não serem 

responsabilizados, no entanto, devem ter o cuidado de não destacar e super 

valorizar a mensagem ofensiva, sob pena de serem acusados de incitação ao ódio. 

Além disso, não podem adotar uma postura neutra ao noticiar tais discursos 

ofensivos, correndo o risco de legitimá-los. Por serem veículos de alta penetração 
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Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 252-272. 



 

 

45 

 

social e formadores de opinião, os jornais e as revistas devem ter maior cautela e 

não veicular discursos racistas em relação à grupos historicamente estigmatizados. 

Por serem veículos de massa, o rádio e a televisão podem sofrer maiores 

restrições com relação a manifestações odiosas. Além disso, os telespectadores do 

rádio e da televisão são ouvintes passivos da mensagem que está sendo transmitida 

no momento, apenas pelo fato de o aparelho estar ligado. O principal público alvo 

desses dois meios de comunicação são as crianças e os adolescentes, seres em 

formação e em desenvolvimento de personalidade, ocasionando maior grau de 

responsabilidade e controle do conteúdo transmitido, de acordo com o artigo 227 da 

CRFB/88. Além disso, os incisos I e IV do artigo 221 da Constituição, afirmam que a 

produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 

princípios da preferência por finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas, além de respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.  

A internet é o veículo de comunicação e difusão de informações e opiniões 

mais atraente para pessoas mal intencionadas, já que se sentem confortáveis para 

agir sem serem facilmente descobertas e propagar os mais diversos conteúdos de 

forma extremamente rápida e incontrolável. Assim, enquanto discursos extremistas 

racistas ou anti-semitas dificilmente serão divulgados nos outros meios de 

comunicação, na internet eles encontrarão amplo espaço, além de privacidade, 

através do anonimato dos autores. Jónatas Machado é adepto da ideia de se 

restringir conteúdos impróprios veiculados na internet. Para ele, o controle deve ser 

efetuado tanto pelo Estado quanto pelos particulares, especialmente pelos 

responsáveis que acompanham o processo educativo de crianças e adolescentes.59  

Partindo-se do pressuposto de que a internet não é um meio de comunicação 

invasivo e de transferência de mensagem passiva aos telespectadores como a 

televisão e o rádio, deve preponderar a autonomia individual neste âmbito. Isto 

porque o acesso a estes conteúdos ofensivos na internet são procurados única e 

exclusivamente pelo o interessado, a não ser em casos de spams e pop ups, 

situações onde o usuário torna-se receptor passivo e involuntário da mensagem. De 
                                            

59 MACHADO, Jónatas E. M. Liberdade de Expressão: Dimensões Constitucionais da Esfera Pública 
no Sistema Social. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 840. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos 
Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, 
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resto, a única atitude um pouco eficiente que o Estado pode tomar é exigir que sites 

com esse tipo de conteúdo alertem os internautas a respeito dos temas que estes 

estão prestes a acessar. Em relação às crianças e adolescentes, o fácil acesso aos 

mais diversos assuntos que circulam na internet por parte delas não justifica a 

restrição. O Estado já assegura às famílias meios legais de defesa de programas ou 

programações de rádio e televisão que contrariem o artigo 221. No caso da internet, 

estão à disposição dos pais e diversos responsáveis, softwares que possibilitam o 

bloqueio de páginas com conteúdo inapropriado.  

 

6.2 – A intenção e os reais motivos de quem profere o discurso60 
 

Quem profere um discurso de forma impulsiva e impensada não deve receber 

o mesmo tratamento, nem ser considerado racista, da mesma forma que uma 

pessoa que o faz com a intenção de ofender ou denegrir determinado indivíduo. 

Desta forma, ainda que a mensagem tenha sido ofensiva, deve-se investigar se 

houve real intenção do orador em humilhar a vítima do discurso, do contrário, a 

liberdade de expressão não será passível de restrição. A jurisprudência tem se 

inclinado acerca deste entendimento, como se pode depreender dos julgados a 

seguir:  

PENAL – INDUZIMENTO OU INCITAMETO AO RACISMO – ANEDOTA 
PUBLICADA EM JORNAL INEXISTÊNCIA DE DOLO – INEFICIÊNCIA DO 
MEIO. Na procura do elemento subjetivo do delito previsto do art. 20 da Lei 
7.716/89, é indispensável a análise da conduta pregressa do agente. Não 
sendo ele racista, mas, ao contrário, tendo ele demonstrado, durante toda a 
sua vida que jamais teve como meta o induzimento ou incitamento ao 
preconceito, impõe-se a sua absolvição. Ausente o dolo, inexiste o crime. É 
da índole do brasileiro encarar com bom humor os temais mais agudos e 
complexos do cotidiano. A “gozação” faz parte de seu temperamento, e por 
isto ninguém levaria a sério, a ponto de provocar o início de uma cisão na 
sociedade, a referência jocosa a uma pessoa, em face da cor de sua pele, 
ainda que através de publicação em jornal. (TJDF, APR1429194, Relator 
SÉRGIO BITTENCOURT, 1ª Turma Criminal, julgado em 27/02/1997 p. 
10.979). 

 
“Preconceito racial. Comercialização de bonés com símbolos nazistas. 
Caracterização insuficiente. Absolvição. A tese para absolver pelo art. 386-
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III do CPP (não constituir o fato infração penal) é em princípio tecnicamente 
estranha em se tratando de pessoas que vendiam objetos com símbolos 
nazistas (bonés com suásticas) em bancas de jornais, sabendo-se que a Lei 
7960/1989 no seu art. 20 par. 1. Pune quem comercializar símbolos com a 
cruz suástica ou gamada, pretendendo divulgar o racismo. O 
convencimento de que os RR não queriam propagar a ideologia paranóica 
nazi-facista, parecendo que queriam tirar proveito de um modismo de 
pessoas que não fazem ideia do que representou para o Mundo a cruz 
gamada na 1 metade do século passado e os horrores proporcionados por 
seus militantes avultou na medida da impressão pessoal daquele semita 
que tudo iniciou ao levar os policiais à banca de jornais, onde os bonés 
estavam expostos para a venda. Improvado o dolo de divulgar o nazismo, o 
processo em si e as apreensões já constituíram carga punitiva suficiente 
para ensinar sobre o perigo de vender artigos com representação 
desconhecida. (TJERJ, Apelação Criminal n 2002.050.03404, Rel. Des. 
Rudi Loewenkron. Quarta Câmara Criminal, j. em 08/10/2002; grifou-se). 

 

6.3 – Contexto em que o discurso foi proferido e probabilidade de 

desencadeamento de atos violentos61 
 

Segundo o autor John Stuart Mill, em seu ensaio sobre A Liberdade, o único 

motivo que legitimaria a restrição à liberdade de expressão é a auto-proteção, 

individual ou coletiva. Em suas palavras: “mesmo as opiniões perdem a imunidade 

quando as circunstâncias em que se expressam resultam em instigação positiva a 

algum ato danoso. A opinião de que os comerciantes de cereais causam fome aos 

pobres, ou de que a propriedade privada é um roubo, devem ser deixadas em paz 

quando circulam apenas pela imprensa, mas podem incorrer em justa punição se 

proferidas oralmente diante de uma turba exaltada, reunida em frente da casa do 

comerciante de cereais, ou se propagadas entre a mesma turba sob a forma de 

cartazes. Atos de qualquer espécie que, sem causa justificável, provoquem dano a 

outros podem, e nos casos mais importantes em absoluto exigem, ser controlados 

por sentimentos desfavoráveis e, quando necessário, pela interferência ativa dos 

homens. Deve-se então limitar a liberdade do indivíduo: ele não deve se tornar 

nocivo a outras pessoas.”62 

                                            
61 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 276-278. 
62 MILL, John Stuart. A liberdade; Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. VII. Apud KOATZ, 
Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de 
Janeiro. 2007, Mimeo, p. 277. 
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Assim, o exame dos fatos é de extrema relevância para se avaliar se um mero 

debate de ideias ou uma discussão acalorada está caminhando para agressões de 

maiores proporções. Apenas com a inequívoca comprovação de um dano real e 

iminente, a restrição deverá ser priorizada em detrimento da liberdade de expressão. 

Se após o teste do clear and present danger, o risco não for demonstrado, a 

restrição, se feita, será inconstitucional.  

 

6.4 – O potencial de dor psíquica que a propagação do discurso poderá 

causar63 
 

De acordo com Raphael Cohen-Almagor, apenas em duas hipóteses a 

liberdade de expressão poderá ser restringida: se o discurso puder ocasionar danos 

físicos ou a ofensa psicológica for equivalente a um dano físico, se enquadrando 

nessa definição, por exemplo, situações em que os ofendidos são incapazes de 

ignorá-la, devendo se configurar necessariamente como algo de maior magnitude e 

não uma mera irritação ou um estresse emocional.64 

A ofensa deve ser ainda extensa e inevitável, situação esta em que o 

indivíduo aceita ouvir o discurso, pois entende que se evitá-lo terá que arcar com 

consequências piores.  

 

6.5 – A maturidade dos destinatários do discurso65 
 

Se o público alvo do discurso ofensivo for crianças ou adolescentes, há a 

possibilidade de restrição mesmo que a manifestação tenha sido com o intuito de 
                                            

63 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 278-279. 
64 COHEN-ALMAGOR, Raphael. Speech, Media, and Ethics. The Limits of Free Expression: critical 
studies on freedom of expression, freedom of press and the public’s right to know. New York: 
Palmagrave Macmillian, reimpressão de 2005, p. 12. Apud KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos 
e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 278. 
65 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 280-282. 
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não ofender, mas doutrinar estes destinatários. Isto porque tanto um quanto outro, 

se encontram em fase de formação e desenvolvimento da personalidade, desta 

forma, mensagens dotadas de conteúdo inapropriado podem ser perniciosas a ponto 

de serem tidas como verdades absolutas, devido a pouca maturidade destes 

indivíduos. 

O próprio texto constitucional, em seu artigo 227, caput, legitima a restrição 

nestes casos: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”. Assim, crianças e adolescentes não devem ser ouvintes e muito menos 

alvos de mensagens odiosas. 

De acordo com o artigo 5º do Código Civil “a menoridade cessa aos dezoito 

anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 

civil”. Como ordenamento jurídico previu que a vida adulta e, portanto, a 

responsabilidade por seus próprios atos se inicia aos 18 anos, discursos ofensivos 

não são passíveis de restrição em universidades.  

 

6.6 – Posição social da vítima e do ofensor66 
 

Não é novidade que qualquer discurso de incitação ao ódio prejudica de 

alguma forma o ouvinte alvo da ofensa. Este pode se sentir humilhado, 

menosprezado, inferiorizado, insignificante, irritado, intimidado ou apenas 

incomodado. No entanto, o grau ou potencial de perturbação que a manifestação 

pode vir a causar tende a variar de acordo com as diferentes condições sociais. 

Certamente um discurso ofensivo que tem como destinatário um negro de 

classe média ou alta, não terá o mesmo efeito do que este mesmo discurso dirigido 

                                            
66 KOATZ, Rafael L. F. Discursos Ofensivos e de Incitação ao Ódio: Limites à Liberdade de 
Expressão? Rio de Janeiro. 2007, Mimeo, p. 282-283. 
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a um negro de classe baixa. Por não ter muitas condições financeiras, geralmente 

este indivíduo integrante deste grupo alvo de preconceito, não terá tido a 

oportunidade de receber um ensino adequado e, portanto, na maioria das vezes, por 

não ter conhecimento de seus direitos e até mesmo não ter consciência da 

gravidade e amplitude do preconceito racial existente na sociedade, possivelmente 

se manterá inerte, pois se sente acuado e inferior.  

Dessa forma, revela-se legítimo um maior âmbito de proteção, restrição e 

reprovação em relação a discursos dirigidos a grupos estigmatizados de menor 

condição social, devido ao maior impacto gerado. 

 

7. O Caso Concreto67 

 

O Procurador da República Cleber Eustáquio Neves, lotado no Ministério 

Público Federal de Uberlândia, Minas Gerais, ajuizou uma ação civil pública 

influenciado por um pedido feito em 2009 de um indivíduo de origem cigana que 

condenava os dois significados da palavra “cigano” presentes no dicionário Houaiss, 

considerado o mais completo no Brasil. O dicionário assinalava que, 

pejorativamente, cigano é “aquele que trapaceia; velhaco, burlador” e “aquele que 

faz barganha, que é apegado ao dinheiro; agiota, sovina”. Mesmo com as 

designações expressas como pejorativas, o que o cidadão alegava era que estas 

definições ofendiam a etnia e tinham viés discriminatório, devendo ser proibidas 

enquanto as novas edições não providenciassem a suposta correção. Desta forma, 

o procurador requereu às editoras a supressão, nas futuras edições, de definições 

pejorativas ou discriminatórias relacionadas à palavra “cigano”. As editoras Globo e 

Melhoramentos seguiram a recomendação, porém a editora Objetiva se negou a 

cumpri-la pelo fato de seu dicionário ser editado pelo Instituto Houaiss. Segundo o 

MPF, tal atitude teria ocasionado dano moral coletivo, pois teria ofendido a nação 

cigana. O MPF pediu assim, indenização no valor de duzentos mil reais por dano 

moral coletivo aos réus. Em 29/02/2012, a tutela antecipada referente à retirada de 
                                            

67 BARRUCHO, Luís Guilherme. Onde está o verbete “bom-senso”?, In: Revista Veja, São Paulo: 
ABRIL, 7 de março de 2012, p. 94-95. 
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circulação do dicionário enquanto novas edições não corrigissem o suposto 

equívoco foi indeferida, tendo o autor interposto agravo de instrumento contra tal 

indeferimento em 27/03/2012. A contestação do Instituto Antonio Houaiss foi 

apresentada em 22/05/2012 e a da Editora Objetiva em 29/05/2012. Em 04/06/2012 

o MPF obteve vista dos autos para elaboração da réplica. Abaixo, o verbete 

completo da palavra “cigano” originário do dicionário Houaiss: 

“Cigano adj 1 Relativo ao ou próprio do povo cigano; zíngaro <música c.> 

<vida c.> <esperteza c.> Adj. s.m. 2 relativo a ou indivíduo dos ciganos, povo 

itinerante que emigrou do Norte da Índia para o oeste (antiga Pérsia, Egito), de onde 

se espalhou pelos países do Ocidente; calom, zíngaro 3 p.ext. que ou aquele que 

tem vida incerta e errante; boêmio <meus parentes c. não pensam no dia de 

amanhã> <viver como c.> 4 p.ana. vendedor ambulante de quinquilharias; 

mascate 5 (1899) pej. que ou aquele que trapaceia; velhaco, burlador 6 pej. que ou 

aquele que faz barganha, que é apegado ao dinheiro; agiota, sovina 7 que ou o que 

serve de guia ao rebanho (diz-se de carneiro) 8 LING m.q. ROMANI ETIM 

fr. cigain (sXV, atual tsigane ou tzigane, estas por infl. Do al. Zigeuner), do gr. 

biz. athígganos ‘intocável’, nome dado a certo grupo de heréticos da Ásia Menor, 

que evitava o contato com estranhos, a que os ciganos foram comparados quando 

de sua irrupção na Europa central; c.p. tur. cigian, romn, zigan, húng.cigány, 

it, zingano (a1470, atual zíngaro); f.hist. 1521 cigano, 1540 cigano, 1708 sigano COL 

bando, cabilda, ciganada, ciganagem, ciganaria, gitanaria, maloca, pandilha 

HOM cigano(fl.ciganar)” 

 

8.  Críticas ao Caso Concreto e resolução através da teoria externa 

 

O dicionário é um compilado de palavras utilizadas no passado ou ainda 

usadas no presente, desta forma, quem o escreve não se revela autoritário de modo 

a descrever de acordo com suas convicções o significado das palavras. Seu trabalho 

é unicamente o de descrever a realidade construída pela sociedade nas variadas 

épocas e nas mais diversas culturas. Os lexicógrafos têm o habito de proceder à 

revisão dos dicionários a cada cinco ou dez anos, sempre incluindo novas palavras e 



 

 

52 

 

denominações, mas nunca extirpando-as. Por exemplo, no novo Houaiss foram 

acrescidos termos como “blogar”, “blogosfera”, “tubaína”, “empoderamento”, 

“pitaco”.68 

Segundo Lya Luft, os dicionaristas não inventam, não acusam e nem elogiam, 

devendo ser imparciais.69 De forma que, de acordo com Luís Guilherme Barrucho 

em matéria à revista Veja, censurar palavras do dicionário é tão “estúpido” quanto 

rasgar dinheiro por ser contra o capitalismo ou queimar florestas nativas com a 

finalidade de matar serpentes venenosas. A retirada de uma denominação referente 

a certa palavra causa o empobrecimento do idioma e se compara à mentalidade do 

politicamente correto do regimes totalitários.70 A supressão de significados utilizados 

e entendidos como verdadeiros no passado, compromete os acréscimos relevantes 

e necessários do presente. O acadêmico Bechara conclui afirmando que o dicionário 

tem o papel de ser “o espelho vivo da língua, o repertório da memória cultural e 

histórica do idioma”.71 

Dessa forma, a melhor forma de resolução do caso, onde há o conflito, de um 

lado, da liberdade de expressão e informação e, de outro, da dignidade do povo 

cigano, é a análise do caso concreto com a utilização da ponderação. Por meio 

desta técnica aceita na teoria externa, chega-se à conclusão de que este último 

princípio deve ceder em relação aos dois primeiros direitos. Isso porque, apesar de o 

princípio da dignidade da pessoa humana ser considerado como um dos mais 

relevantes, com a admissão no direito brasileiro da teoria externa e, por sua vez, do 

sopesamento de valores, no caso em questão, a dignidade da pessoa humana 

referente ao povo cigano pode ser relativizada justamente por haver a ressalva no 

dicionário das denominações supostamente preconceituosas como pejorativas. 

Assim, se o significado da palavra cigano não contivesse o registro do uso pejorativo 

e as descrições ofensivas estivessem localizadas na descrição pura e simples do 

termo, a discriminação seria evidente. Porém, é inegável que o dicionarista apenas 
                                            

68 BARRUCHO, Luís Guilherme. Onde está o verbete “bom-senso”?, In: Revista Veja, São Paulo: 
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de 2012, p. 22. 
70 BARRUCHO, Luís Guilherme. Onde está o verbete “bom-senso”?, In: Revista Veja, São Paulo: 
ABRIL, 7 de março de 2012, p. 94-95. 
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ABRIL, 7 de março de 2012, p. 94-95. 
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quis cumprir sua função de retratar os diversos contextos em que a palavra é 

cabível.  

Além disso, de acordo com os parâmetros propostos para a resolução de 

casos de colisão entre direitos, é necessário primeiramente identificar se as 

descrições pejorativas que o dicionário registra são efetivamente ofensivas ou 

odiosas. No caso em questão, não tendo a intenção de transmitir inferioridade racial 

a certo grupo, apesar de o grupo cigano ser historicamente oprimido, e não tendo 

conteúdo de perseguição, ódio ou degradação, já que o dicionário tem apenas a 

função de informar a realidade cultural, de antemão já se verifica a impossibilidade 

de restrição.  

Em segundo lugar, observa-se que a etnia cigana pode ser considerada 

historicamente estigmatizada, sendo merecedora de proteção especial do Estado. 

Este talvez seja o único parâmetro que se aplique ao caso, porém, como se verá a 

seguir, revela-se insuficiente para justificar a restrição proposta.  

O terceiro critério trata da maneira como o discurso de ódio é perpetrado. O 

argumento utilizado por um dos parâmetros discutidos se aplica ao caso do 

dicionário, pois afirma que, sendo os livros registros históricos e reprodução das 

diferentes realidades e culturas, sua proibição deve ser evitada, tal como a dos 

dicionários. Outro fator que se encontra abrangido por esse terceiro requisito é o 

referente à intenção e os reais motivos de quem profere o discurso. De acordo com 

ele, ainda que a mensagem tenha ofendido determinado indivíduo ou grupo, é 

preciso saber se houve a intenção de denegrir o destinatário para que alguma 

medida restritiva seja tomada, o que não se verifica no caso. Deve ser observado 

ainda, o contexto em que o discurso foi proferido e a probabilidade de 

desencadeamento de atos violentos. Como no caso analisado não há comprovação 

de dano real e iminente pela simples exposição de significados assinalados como 

pejorativos, não há justificativa para a restrição da veiculação do dicionário. Em 

relação à maturidade dos destinatários do discurso, seria um contra senso se 

preocupar com o grau de desenvolvimento de personalidade de indivíduos que ainda 

não atingiram a fase adulta no que diz respeito à leitura de designações pejorativas 

em um dicionário. Esta situação não tem qualquer influência perniciosa ou 

inapropriada que prejudique a índole dessas pessoas, apenas informativa e 
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engrandecedora, bem como em relação ao integrante da etnia cigana em posição 

social desfavorável. Da mesma forma, não se verifica neste caso, ofensa extensa e 

inevitável capaz de causar dor psíquica em um eventual leitor que possui interesse 

na busca pelo significado de tal verbete. 

 

9. Conclusão 

 

Ao longo deste trabalho, fez-se necessário externar a importância do princípio da 

liberdade de expressão, no entanto não foi tarefa simples. A defesa deste direito 

revela-se árdua, ainda mais tendo em vista as barbáries já cometidas por 

discriminação contra os grupos estigmatizados da sociedade, sejam eles negros, 

índios, mulheres, entre outros, tanto no passado quanto nos dias atuais. É 

complicado defender a busca por uma sociedade tolerante quando nos deparamos 

com as mais diversas manifestações de intolerância. É difícil a defesa da liberdade 

de expressão e dos valores que ela abarca, tais como o princípio democrático, da 

igualdade e o direito à individualidade, enquanto existem pessoas que não aceitam 

ou tentam assimilar a sociedade pluralista a qual estamos inseridos. Porém, sem ela 

corremos o sério risco de vivenciarmos um mundo pautado pelo “policamente 

correto”, pelas autoridades que, dotadas de seu subjetivismo e poder irão, de acordo 

com as suas convicções e valores pessoais, determinar como ditadores o que pode 

ou não ser livremente expressado. Sem ela, voltaremos à Idade Média com a 

presença de listas Índex do Santo Ofício. Sem ela, o desenvolvimento de nossa 

democracia e o ideal da constante luta pela construção e aprimoramento de nosso 

Estado Democrático de Direito ficará comprometido e estagnado.  

Por mais que sejamos contra a propagação de ideias discriminatórias e 

manifestações de incitação ao ódio, a proibição destas não vai fazer com que sejam 

eliminadas por completo. Já que a liberdade de expressão é pressuposto da 

democracia, somente com o acesso às mais diversas informações e opiniões, 

conseguiremos lidar da melhor forma com estes discursos ofensivos, tentando 

reduzi-los e incutir na sociedade a consciência, através do debate, da importância do 

pluralismo e tolerância. “É muito melhor sair vencido, tendo participado da decisão, 
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do que deixar que os outros decidam por nós, sem que possamos interferir na 

decisão, correndo o risco de ver direitos básicos violados.”72 

Apesar disso, foi preciso demonstrar que em certas situações discursos 

ofensivos e de incitação ao ódio podem ser restringidos para que outros valores 

sejam protegidos, através principalmente da técnica da ponderação, feita caso a 

caso e a qual a teoria externa é adepta. Desta forma, os indivíduos racistas, assim 

como os demais, possuem liberdade para expressar suas opiniões, porém, em 

casos extremos e excepcionais, pode haver a restrição com base em parâmetros 

pré-estabelecidos, sob pena de banalização da censura. Para isso, exemplificar 

alguns standards revelou-se importante para facilitar na solução de casos difíceis, 

isto é, casos de conflito entre direitos. Além disso, a vedação de todo e qualquer tipo 

de expressão ofensiva acaba por disfarçar o racismo existente em nossa sociedade, 

dificultando seu combate.  

“A melhor forma de minimizar a intolerância é enfrentando argumentos, pondo 

luzes sobre a irracionalidade de suas teses, e apresentando seus defensores para 

que a opinião pública possa conhecê-los, criticá-los e repudiá-los moralmente. 

Precisamos dialogar com essas pessoas, enfrentando seus argumentos, não porque 

elas merecem, mas para demonstrar para os demais ouvintes os equívocos das 

posições que defendem”.73  
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