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RESUMO 

 

 

O presente trabalho possui como escopo analisar de que forma o direito à liberdade de 

expressão, de pensamento e de imprensa artística acarretam nos indivíduos. Com efeito,  

de que maneira atinge a sociedade como um todo, em especial no embate que os 

discursos de ódio proporcionam em face de outras garantias fundamentais, como a vida, 

a igualdade, a honra e a dignidade da pessoa humana, ao longo da história, com recorte 

especial aos casos emblemáticos julgados pela Suprema Corte norte-americana e, no 

Brasil, com a decisão do HC 82.424/RS. Primeiramente, o presente trabalho tangencia a 

problemática conceitual dos discursos de ódio e efeitos por ele ocasionados, assim como 

as modalidades de exercício do hate speech na atualidade. Passado isto, é analisado três 

emblemáticos casos decididos pela Suprema Corte norte-americana referente aos 

discursos de ódio, sobretudo em Beauharnais versus Illinois (1952), Brandenburg versus 

Ohio (1969) e por fim, R.A.V. em face da cidade de Saint Paul (1992)  tais elementos 

das expressões de ódio se fizeram presentes e de que maneira tais casos contribuíram 

para o marco jurisprudencial brasileiro em torno dos discursos de ódio. Por fim, no 

terceiro capítulo observa-se de que forma o direito a liberdade de expressão é disposta 

no ordenamento jurídico pátrio e quais são as consequências que os discursos de ódio 

proporcionam, analisando principalmente o precedente que Supremo Tribunal Federal 

julgou ao denegar o habeas corpus 82.424/RS, no conhecido Caso Ellwanger. 

 

Palavras-chave: Discurso de ódio. Liberdade de Expressão. Suprema Corte Norte 

Americana. Caso Ellwanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis aims to analyze how the freedom of expression, of thought and 

artistic press lead in individuals and all society as a whole, especially in the clash that 

hate speech provide in the face of other fundamental guarantees, such as life, equality, 

honor and dignity of the human person, throughout history, with special reference to the 

emblematic cases judged by the U.S. Supreme Court and, in Brazil, with the decision of 

HC 82.424/RS. Firstly, the present work analyzes the conceptual problem of hate 

speech and effects caused by it, as well as the modalities of exercise of hate speech 

nowadays. After this, three emblematic cases decided by the U.S. Supreme Court 

concerning hate speech are analyzed, especially in Beauharnais vs. Illinois (1952), 

Brandenburg vs. Ohio (1969) and finally, R.A.V. against city of St. Paul (1992) such 

elements of hate expressions were present and how such cases contributed to the 

Brazilian jurisprudential surrounding about the purpose of this work. Finally, in the 

third chapter it is observed how freedom of expression is arranged in the criminal legal 

system and what are the consequences that hate speech provide, mainly analyzing the 

precedent that the Supreme Court judged by denying habeas corpus 82.424/RS, in the  

famous well-known Ellwanger Case. 
 

Keywords: Hate Speech. Freedom of Expression. Supreme Court United States. 

Ellwanger Case. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A liberdade de expressão e de pensamento corresponde aos direitos e garantias 

fundamentais aos indivíduos assegurados tanto no ordenamento jurídico pátrio, como 

também nos tratados e legislações constitucionais internacionais. Todavia, percebem-se 

inúmeros desafios que são soerguidos sobre tal direito, como ilustrado pelo árduo 

debate envolvendo o os chamados discursos de ódio pelo qual a sociedade enfrenta de 

maneira cada vez mais intensa, em especial nos dias de hoje. 

Nesse sentido, o que se constata são possibilidades de ruptura para certos 

paradigmas sociais vigentes e, que se por um longo período na história foram 

considerados como intocáveis e elevados a um grau máximo de dogma, pelos quais as 

relações humanas se estruturavam, atualmente o que se percebe são técnicas de 

ponderação de valores e princípios, assim como a busca pelo respeito aos elementos de 

organização em um Estado Democrático de Direito ora em voga. 

Desta feita, primeiramente no presente trabalho serão apresentadas as propostas 

de autores para se definir o que seria um discurso de ódio, assim como de que forma 

seus efeitos acarretam aos indivíduos e aos grupos minoritários historicamente 

discriminados, assim como a sociedade democrática como um todo é abalada por tais 

expressões odiosas, como ocorrem nas relações racistas, homofóbicas e misóginas, 

vilipendiando a igualdade, a honra e a dignidade das vítimas.  

No segundo capítulo da presente monografia pretende-se analisar as nuances e 

especificidades que alguns dos países que abordam sobre a temática do hate speech
1
, 

sobretudo para a nação considerada como o berço ocidental do grau máximo de 

liberdade e de democracia, os Estados Unidos da América.  

O contexto histórico estadunidense e os valores humanísticos apregoados por tal 

país são singulares, elevando o direito à liberdade de expressão a um caráter quase que 

absoluto se comparado ao entendimento internacional sobre o mesmo assunto, conforme 

será apresentado a seguir nos emblemáticos casos decididos pela Suprema Corte norte 

americana. E em decorrência desse aspecto específico que os Estados Unidos possuem, 

                                                           
1
 A teoria do discurso de ódio é conhecida pela doutrina internacional como hate speech e, em virtude 

dessa tradução livre, é que no presente trabalho as duas expressões serão utilizadas de forma sinônimas 

para se referir sobre as ofensas e ataques proferidos contra as vítimas de tais discursos. O Min. Gilmar 

Mendes no julgamento do HC 82.424/RS, que será apresentado em seu devido momento, também se 

utilizou dessa referida expressão estrangeira hate speech em alusão aos discursos de ódio. 
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ilustrado nos casos posteriormente apresentados é que utilizaremos como paradigma 

para compreender sobre os discursos de ódio em face do direito à liberdade de 

expressão. 

Por fim, torna-se de suma importância vislumbrar o entendimento que a 

liberdade de expressão é constituída sob a égide do direito constitucional brasileiro, uma 

vez que muito além do que prelecionam os artigos 5º, incisos IV e IX e 220, ambos da 

Constituição Federal de 1988. Além disso, insta salientar os efeitos e as devidas 

observações que o hate speech acarretam, particularmente no julgamento mais 

emblemático sobre ao referida temática deste presente trabalho, no conhecido “Caso 

Ellwanger” (habeas corpus n º 82.424/RS), como bem será exposto a seguir, com as 

análises dos votos marcantes proferidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal à 

época.  

Deste modo, o presente trabalho possui o objetivo de contribuir para o debate em 

torno dos discursos de ódio, a partir de elementos que auxiliam na compreensão de tais 

discursos, com a análise de três importantes casos julgados pela suprema corte norte 

americana sobre o hate speech e de que forma os referidos casos contribuíram no marco 

jurisprudencial brasileiro envolvendo os discursos de ódio que o STF analisou e 

denegou o habeas corpus à Siegfried Ellwanger. Ademais, no ensejo de colaborar com 

o debate em tela, percebe-se que no ambiente polarizado atual, o “nós” e “eles” são 

estigmatizados de forma cada vez mais hostil, onde “eles” é considerado como diferente 

do “nós”, reforçando barreiras de afastamento entre os indivíduos.  

Apesar dessas barreiras criadas pelo hate speech, imprescindível destacar a 

reflexão pela qual o sociólogo Bauman conclui sobre a importância de um debate 

respeitoso e tolerante para com o próximo:  

 
[...] em outras palavras, que o pluralismo da moderna sociedade civilizada 

não é simplesmente um “fato bruto” que pode não ser desejado ou mesmo 

detestado, mas que nem por isso desaparece, mas uma coisa boa e uma 

circunstancia afortunada, pois oferece benefícios muito maiores que os 

desconfortos e inconveniências que produz, amplia os horizontes da 

humanidade e multiplica as oportunidades de uma vida melhor que a que 

qualquer das alternativas pode oferecer [...]. 
2
 

 

Nesse sentido, pode-se concluir que a partir do pluralismo de ideias que uma 

sociedade possui inúmeros benefícios são proporcionados, já que as alternativas para 

                                                           
2
 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 

2001, p. 222. 
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um debate respeitoso com a gama de particularidades enriquece o regime democrático e, 

por conseguinte, a vida social de todos os indivíduos.  
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2 OS LIMITES DE COMPREENSÃO DOS DISCURSOS DE ÓDIO 

 

Em um processo de comunicação percebe-se que a utilização dos discursos 

constitui uma das formas mais claras para se passar uma mensagem que um 

comunicador se propõe a exprimir, mesmo que   theory, se faz presente como 

manifestação de uma mensagem perante os demais indivíduos.  

No âmbito jurídico constitucional, a temática envolvendo os discursos se faz 

presente nas relações interpessoais de forma cada vez mais intensa nos dias de hoje, seja 

no âmbito público, ou até mesmo no âmbito privado. Por consequência, percebe-se a 

ruptura de antigos paradigmas e a polarização entre os indivíduos, por exemplo. 

Entretanto, a busca pela conceituação de tal enunciado constitui uma das mais 

árduas tarefas que o direito constitucional pátrio, mas também a ordem jurídica 

internacional enfrenta, uma vez que o debate envolvendo o hate speech possui uma 

multiplicidade de imprecisões e confusões entre àqueles que buscam definir clara e 

precisamente a referida teoria.  

Ademais, apesar do discurso de ódio estar inserido no âmbito dos direitos e 

garantias fundamentais que a liberdade de expressão e de pensamento proporciona, 

tanto no ordenamento jurídico brasileiro, como também em tratados e previsões legais 

internacionais
3
, resta inegável que o retro discurso é fruto de muitas divergências entre 

diversos autores, assim como para àqueles que julgam e proferem decisões envolvendo 

a tutela da liberdade de expressão e o limite tênue que o hate speech proporciona. 

Nesse deslinde, como bem apontado por Daniel Sarmento
4
 há quem defenda 

uma liberdade de expressão ampla e irrestrita, possibilitando a busca pela verdade, a 

garantia de uma democracia plena, a autonomia, a autorrealização individual e a 

promoção da tolerância, mesmo em uma sociedade cada vez mais polarizada e hostil 

com ideias controversas adotadas pelo governo ou pela maioria.  

                                                           
3
 O tema da liberdade de expressão possui amparo em múltiplos tratados internacionais, como bem 

ilustrado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1948, em seu art. XIX; a 

Declaração Americana de Direitos Humanos, realizada na cidade de San José, na Costa Rica, em seu art. 

XIII são exemplos claros da previsão envolvendo tal direito. Não obstante, insta salientar que o Código 

Penal Alemão, o Código Criminal canadense e a Primeira Emenda dos Estados Unidos se destacam ao 

dispor sobre a temática da liberdade de expressão, pensamento e de imprensa nos respectivos países e que 

se apresentam como paradigmas para a contribuição do debate que os discursos de ódio são levados à 

baila e objetos de análise em tela. 
4
 SARMENTO, Daniel. A Liberdade de Expressão e o Problema do Hate Speech. Rio de Janeiro, 

2006, p. 29. 
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Portanto, torna-se perceptível ainda que ao conferir a um direito como absoluto 

em uma sociedade, acarreta em consequências inimagináveis, pois os ataques às vítimas 

podem atingir não apenas no plano físico, mas também a determinadas situações que 

perpassam o plano psicológico e mental dos indivíduos e em grupos minoritários que 

sofrem com os discursos de ódio que uma pessoa ou até mesmo uma coletividade 

profere de forma degradante e humilhante. 

 

2.1  COMPREENDENDO OS DISCURSOS DE ÓDIO  

 

Na propositura de se compreender de forma mais clara sobre o conceito do que 

seria um discurso de ódio percebem-se propostas de sistematizar a tal expressão de ódio, 

mesmo por meio de categorias extremamente subjetivas entre os autores que sustentam 

suas respectivas predileções, seja de cunho pessoal, político ou ideológico. Acarretando, 

por conseguinte, na ausência de um objeto claro de análise, mas tão somente em mais 

conceituações sugeridas para o controverso tema relacionado aos discurso de ódio e que 

por diversas ocasiões, proporcionam divergências teóricas e práticas.  

Apesar da problemática existente, insta salientar o entendimento de Fábio 

Schecaira ao ressaltar o caráter incerto do que seria o hate speech:  

 
O termo “discurso de ódio” é ambíguo. Ele pode ser entendido como discurso 

que manifesta o ódio daquele que discursa em relação ao grupo social 

atacado ou como discurso que visa incitar ódio contra algum grupo social 

entre aqueles que ouvem
5
.   

 

Nessa mesma esteira, merece o destaque com a inteligência adotada de Meyer-

Pflug ao discorrer sobre a questão envolvendo a conceituação do discurso de ódio, 

senão vejamos: 

 
Ele [o discurso do ódio] consiste na manifestação de ideias que incitam a 

discriminação racial, social ou religiosa em relação a determinados grupos, na 

maioria das vezes, as minorias. Tal discurso pode desqualificar esse grupo 

como detentor de direitos. [...] Pode ser considerado como apologia abstrata ao 

ódio, pois representa o desprezo e a discriminação a determinados grupos de 

pessoas que possuem certas características, crenças, qualidades ou estão na 

mesma condição social, econômica, como, por exemplo, os ciganos, 

nordestinos, negros, judeus, árabes, islâmicos, homossexuais, mulheres, entre 

outros. 
6
  

 

                                                           
5
 SHECAIRA, Fábio. (2018). Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech. Cambridge: Harvard 

University Press, 2012. Teoria Jurídica Contemporânea.  
6
 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 97-98. 
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Não obstante, ainda cumpre ressaltar o entendimento de Winfried Brugger sobre 

o que vem a ser compreendido o hate speech em sua obra ao abordar tal temática, qual 

seja: 

 
De acordo com a maioria das definições, o discurso do ódio refere-se a 

palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de 

sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a 

capacidade de instigar a violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. 
7
 

 

Por fim, a conclusão pela qual Jeremy Waldron alcança possui como escopo 

sobre os discursos de ódio decorre da busca pela convergência jurídica nas democracias 

ocidentais, no tocante ao hate speech theory, pois segundo ele: 

 
[...] o uso de palavras que são deliberadamente abusivas e/ou insultantes e/ou 

ameaçadoras e/ou humilhantes direcionadas a membros de minorias 

vulneráveis, de modo a instigar ao ódio contra elas. 
8
 

 

Em virtude de tais elucidações, pode-se inferir que o discurso de ódio consiste 

em manifestações com o ensejo em desqualificar e discriminar determinados grupos 

sociais, como por exemplo, o que ocorre na sociedade estadunidense contemporânea e o 

tratamento que a comunidade negra recebe em ofensas que os associam como “nigger”; 

aos homossexuais; a comunidade judia e os xingamentos de “kike” ou então a 

população japonesa que é injuriada com o termo “jap” ilustram claramente que as 

ofensas injuriosas e difamatórias são rotineiras e cada vez mais intensas. 

 

2.1.1 As concepções e limitações que o hate speech abrange 

 

Muito embora sejam apresentadas propostas de se conceituar os discursos de 

ódio, como bem apresentado anteriormente, percebe-se que a prática intolerante e de 

discriminação que o hate speech acarreta aos indivíduos, perpassam desde violações 

físicas as psicológicas e sentimentais nos indivíduos e nos grupos minoritários vítimas 

de tais expressões. 

Nesse sentido, se torna imprescindível destacar limitações contra tais discursos 

de ódio, por meio de restrições as ofensas que o hate speech proporciona nas relações 

                                                           
7
 BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o 

direito alemão e o americano. Revista Direito Público 15/188, Brasília: Instituto Brasileiro de Direito 

Público, ano 4, jan-mar. 2007, p. 118. Tradução livre. 
8
 WALDRON, Jeremy. The harm in hate speech. Cambridge: Harvard University Press, 2012, p. 16. 

Tradução livre. 
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sociais de forma cada vez mais marcante, seja por meio as violações de direitos, 

oportunidades e até mesmo quando se atinge ao ápice de ofensas, que é denegrir a 

dignidade e a honra das vítimas.  

O preconceito pelo qual os indivíduos possuem se materializam das mais 

diversas características, como bem ilustrado por práticas de cunho racista, expressões 

machistas e sexistas, discriminações homofóbicas. E, em decorrências dessas 

manifestações, a conclusão que se pode chegar consiste na limitação dos discursos de 

ódio de maneira irrestrita, pois em uma sociedade que anseia por uma democracia, 

torna-se clara a pluralidade de princípios e garantias fundamentais que permeiam o 

ordenamento jurídico e social de um povo. Com efeito, a consideração em direitos como 

absolutos, como se busca no tratamento da liberdade de expressão, não se torna eficaz 

para um regime essencialmente democrático. 

Nesse contexto, o filósofo Karl Popper explicitou em uma nota de rodapé de 

obra “A Sociedade Aberta e seus Inimigos” a sua reflexão sobre o que passou a ser 

conhecido, posteriormente como o “paradoxo da intolerância”, como demonstrado a 

seguir: 

 
Nesta formulação, não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre 

suprimir a manifestação de filosofias intolerantes; enquanto pudermos 

contrapôr a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela 

opinião pública, a supressão seria por certo pouquíssimo sábia. Mas 

deveríamos proclamar o direito de suprimí-las, se necessário mesmo pela 

fôrça, pois bem pode suceder que não estejam preparadas para se opor a nós 

no terreno dos argumentos racionais e sim que, ao contrário, comecem por 

denunciar qualquer argumentação; assim, podem proibir a seus adeptos, por 

exemplo, que dêem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, 

ensinando os a responder aos argumentos por meio de punhos e pistolas. 

Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os 

intolerantes. Deveremos exigir que todo movimento que pregue a intolerância 

fique á margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação á 

intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao 

homicídio, ao sequestro de crianças ou à revivescência do tráfego de 

escravos.
9
 

 

Nesse excerto, a máxima do filósofo austríaco esclarece que a tolerância não 

deve tolerar a intolerância, já que a permissão de uma tolerância de forma absoluta e 

irrestrita acarretará na existência de discursos intolerantes, que se aproveitarão do 

espaço proporcionado e, consequentemente, compartilharão ideais inflexíveis até chegar 
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 POPPER, Karl. The Open Society and its Enemies. 5ª. ed., Princeton: Princeton University Press, 

1966, p. 232. Tradução livre. 
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ao cume de se conquistar o poder e, por fim, na condução de uma destruição futura da 

tolerância pioneira.   

Portanto, para Popper, no ensejo de garantir a sobrevida da tolerância o Estado 

deveria coibir e punir àqueles que realizassem discursos intolerantes. Imperioso 

ressaltar que não se trata de uma coerção realizada pelo ente estatal no tocante à 

supressão de tais discursos intolerantes, mas sim que sejam criados mecanismos para 

que os esses discursos sejam colocados na ilegalidade, ao confrontar princípios 

essenciais mencionados anteriormente e de suma importância para um regime 

democrático. 

Ademais, imperioso tecer sumariamente a corrente pela qual John Rawls se filia 

a respeito das limitações existentes nos discursos intolerantes e odiosos. Para o filósofo 

político no contexto de uma sociedade justa, a liberdade deve ser contida a partir do 

momento em que há uma clara ameaça a segurança das próprias instituições que 

sustentam o Estado e, com efeito, a possibilidade de que ideias divergentes sejam 

proferidas
10

.  

Rawls defende que algumas ideais devem ser desencorajadas, já que há o 

conflito direto com os demais princípios norteadores de justiça:  

 
A avaliação dos princípios de justiça deve prosseguir de acordo com as 

consequências gerais para o reconhecimento público e a ser aplicado de 

forma universal, supondo que serão cumpridos por todos. Ao dizer que certa 

concepção de justiça é escolhida como a original equivale a concluir 

racionalmente que as demais normas podem vira sofrer certas restrições.
11

 

 

Destarte, o que se pode concluir de acordo com a concepção de Rawls é de que 

não há a predileção por um posicionamento neutro sobre a liberdade de expressão, 

muito pelo contrário, já que ao adotar a postura de que a restrição de algumas ideias 

ameaçadoras para a ordem jurídica e social acaba, indiretamente, assumindo um caráter 

de que devem ser adotados limites para tal direito de manifestação, coibindo com isso, 

os discursos de ódio. 

 

2.1.2 Os efeitos proporcionados pelos discursos de ódio 
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 RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971, p. 217. Tradução 

livre. 
11

 Realce, p. 218. 
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No que tange às consequências que os discursos de ódio causam constatam-se os 

danos prejudiciais ao pleno funcionamento de um regime democrático, já que os 

impactos ocasionados podem recair em sequelas e até mesmo a possíveis contra-ataques 

que as vítimas do hate speech são afligidas e o esvaziamento de debate público.  

A primeira concepção de que as vítimas humilhadas podem vir a se sentir 

coibidas para reagir, em virtude da falta de esperança de que o Estado possa defendê-

las, provocando o abandono de participação na esfera pública, fica evidente que essa 

situação destoa completamente do principio basilar de uma democracia, qual seja a 

participação popular na tomada de decisões. 

Na perspectiva de quem acaba por denegrir ou até em deslegitimar um discurso, 

uma ideia de um grupo minoritário fica evidenciado o empobrecimento do debate 

público e respeitoso entre os cidadãos, como bem apontado por Sarmento: 

 
No segundo caso, as vítimas do ódio, oprimidas, humilhadas e sentindo-se 

deserdadas por um Estado que se recusa a protegê-las, retraem-se e 

abandonam a esfera pública. O resultado é prejudicial não só a elas, que são 

privadas do exercício efetivo da sua cidadania, como a toda a sociedade, que 

perde o acesso a vozes e pontos de vista relevantes, cuja expressão na arena 

pública enriqueceria e pluralizaria o debate público. Neste sentido, é 

plausível a afirmação de que a liberação do hate speech, no cômputo geral, 

produz menos discurso do que a sua restrição.
12

 

 

Em contrapartida, os danos causados pelo hate speech transcendem a dimensão 

do sofrimento físico que uma pessoa pode vir a sofrer, recaindo no impacto psicológico 

dos indivíduos.  

Para ilustrar essa modalidade de dano fica evidenciado na insegurança pela qual 

as mulheres sofrem com o machismo e ofensas pejorativas que a sociedade as faz passar 

se torna ordinário. Segundo estudos da pesquisadora e socióloga Laura Nielsen
13

, 

diariamente as mulheres precisam analisar cuidadosamente o local em público que irão 

conviver, já que o receio com a roupa que utilizam as pessoas à sua volta, a linguajem 

corporal que podem transmitir são alguns dos reflexos de como os discursos e, até 
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 SARMENTO, Daniel. A Liberdade de Expressão e o Problema do Hate Speech. Rio de Janeiro, 

2006, p. 34. 
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 Laura Beth Nielsen leciona na Universidade Northwestern aulas de sociologia e é diretora do 
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mesmo as atitudes de ódio e de discriminação, são mais próximas da realidade pela qual 

os indivíduos sofrem do que muitos imaginam. 

E nesse contexto, muitas dessas mulheres hostilizadas pela cultura sexista da 

sociedade acabam por produzir efeitos contrários, isto é, as vítimas passam a se 

culparem pelas roupas que vestem, pela suposta falta de atenção por estar 

desacompanhada de alguém. 

O sentimento de culpa e de inferiorização pelo qual os grupos minoritários que 

sofrem com os discursos de ódio, como bem apontado por Thiago Oliva
14

 acarretam em 

sérios e preocupantes efeitos psicológicos nas vítimas e, por fim, nas relações 

democráticas vigentes, já que o direito à igualdade, à vida, e dignidade da pessoa 

humana e honra são terrivelmente mitigadas. 

Indo além, há certas situações em que são constatados até mesmo casos de 

suicídio, acarretados por problemas de autoestima que os grupos atacados enfrentam no 

convívio social, assim como a consolidação de sentimentos perversos, como é a 

angústia, revolta, medo e vergonha que os discursos de ódio causam, conforme 

analisado por Mari J. Matsuda
15

 

Aliado a esses efeitos físicos e psíquicos que as expressões de ódio ocasionam, 

outra consequência perceptível pela qual as vítimas sofrem diz respeito aos contra-

ataques das ofensas criminosas
16

 cometidas por uma coletividade. Isto é, ao revidar com 

violência os ataques e xingamentos que as minorias possam vir a sofrer, em virtude do 

hate speech, o bem comum
17

 que uma sociedade almeja acaba sendo mitigado e deixado 

de lado, já que há a deflagração de um clima de animosidade e de embate no âmbito 
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 OLIVA, Thiago Dias. O discurso de ódio contra as minorias sexuais e os limites da liberdade de 
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público entre os àqueles que ofendem primeiramente e àqueles que contra atacam, 

causando prejuízos a todos os sujeitos. 

Nesse sentido, a base principiológica da igualdade, de “inclusividade” e de 

respeito mútuo entre os indivíduos que um verdadeiro debate democrático que se é 

organizado não existe no ambiente hostil que os discursos de ódio são inseridos. 

O cenário de ofensas gratuitas e sem qualquer tipo de pudor do hate speech 

inviabiliza o sentimento de segurança, ordem e bem público pelo qual um regime 

democrático se organiza. Além disso, como bem salientado por Waldron
18

 o “projeto de 

convivência” e de que “o senso de segurança no qual membros de minorias confiam 

para conduzir sua vida em sociedade” devem ser constantemente almejados e 

fortalecidos, muito embora no contexto das expressões de ódio, o estímulo pelo qual 

Waldron discorre não ocorre e cria-se um ambiente hostil e violento no debate e 

convívio social. 

 

2.2  O HATE SPEECH NA ATUALIDADE 

 

Após a conceituação do que correspondem os discursos de ódio e os seus 

impactos na sociedade, torna-se necessário observar que tais práticas e expressões 

intolerantes estão presentes cada vez mais na conjuntura da sociedade atual. 

Ademais, conforme apresentado anteriormente, a temática em torno do discurso 

de ódio se faz presente no debate internacional, seja por meio de tratados e 

convencionais mundiais, seja por meio de legislações específicas dos países, como bem 

se observa no Código Criminal do Canadá
19

 (seção 319); no Código Penal Alemão
20

 

(seção 130) e, por fim, no Reino Unido, com a Order Act
21

 (seção 18).  

Para ilustrar como os discursos de ódio se fazem cada vez mais presentes nos 

dias atuais percebe-se ainda o caráter discriminatório pelo qual a comunidade negra, as 

minorias sexuais e as mulheres sofrem cotidianamente, desde as relações micro até as 

macro sociais. 
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E em decorrência dessa situação das vítimas dos discursos de ódio se faz 

indispensável o destaque frente às mudanças e rupturas de paradigmas pelos quais o 

constitucionalismo brasileiro convive de forma cada vez mais intensa.  

Nessa seara jurídica, Canotilho já havia expressado sobre a importância que os 

direitos e garantias fundamentais exercem para os cidadãos:  

 
Tal como são um elemento constitutivo do Estado de direito, os direitos 

fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio 

democrático. Mais concretamente: os direitos fundamentais têm uma função 

democrática dado que o exercício democrático do poder: (1) significa a 

contribuição de todos os cidadãos (arts. 48.° e 112.°) para o seu exercício 

(princípio-direito da igualdade e da participação política); (2) implica 

participação livre assente em importantes garantias para a liberdade desse 

exercício (o direito de associação, de formação de partidos, de liberdade de 

expressão, são, por ex., direitos constitutivos do próprio princípio 

democrático); (3) coen-volve a abertura do processo político no sentido da 

criação de direitos sociais, económicos e culturais, constitutivos de uma 

democracia económica, social e cultural (art. 2.°). 
22

 

 

Portanto, o que se vislumbra nas práticas racistas, de homofobia e de misoginia é 

a de que tais garantias fundamentais são vilipendiadas a partir do momento em que os 

discursos e práticas de ódio são exercidos.  

Ademais, fica perceptível ainda a conivência para com a prática do hate speech 

nos dias atuais
23

, busca se sustentar, mesmo com a falácia argumentativa de que 

exercem o pleno direito à liberdade de expressão não merece prosperar, uma vez que 

tais exercícios podem ocasionar efeitos nefastos aos indivíduos e, consequentemente, a 

todo modelo de democracia ora vigente, como bem fora demonstrado anteriormente 

nesse capítulo.  

E como bem assinala Andrighetto
24

 o multiculturalismo ocasiona mais uma 

forma de sustentação e de fomento pela defesa dos direitos fundamentais aos indivíduos 

e as coletividades existentes possuem, sobretudo os grupos minoritários que buscam 

consolidar os direitos sociais e culturais ao qual lhes são assegurados tanto no 

ordenamento jurídico pátrio, como na esfera internacional dos direitos humanos. 

Posto isso, torna-se claro que a ponderação de princípios, que será explicitado 

com mais detalhes no trabalho adiante e, a defesa de direitos fundamentais, tais como a 
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igualdade, a dignidade, à vida e a honra entre os cidadãos reforçam os pilares pelos 

quais o Estado Democrático de Direito se organiza.  

Logo, a coexistência entre tais direitos e a garantia da liberdade de expressão e 

pensamento vigente são essenciais para o pleno exercício de um debate verdadeiramente 

democrático, assim como a análise sobre as dores físicas e psíquicas pelas quais as 

vítimas dos discurso de ódio suportam.  

Por fim, mais uma vez merece o destaque a conclusão pela qual Sarmento 

chegou atinente ao caminho do meio que deve ser adotado frente ao hate speech na 

sociedade moderna e, mais precisamente, no âmbito social brasileiro: 

 
Contudo, num país como o nosso, em que a cultura da liberdade de expressão 

ainda não deitou raízes, há que se ter cautela e equilíbrio no percurso deste 

caminho, para que os nobres objetivos de promoção da tolerância e de defesa 

dos direitos humanos dos excluídos não resvalem para a perigosa tirania do 

politicamente correto. 
25

 

 

Nesse diapasão, resta claro que os desafios que o regime democrático enfrenta 

são diversos, entretanto, torna-se de suma importância o destaque atinente relacionado à 

liberdade de expressão e os discursos de ódio, em especial, as nuances enfrentadas pela 

sociedade moderna e tais expressões de ódio. 
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3 O HATE SPEECH EM CASOS JULGADOS PELA SUPREMA CORTE 

NORTE AMERICANA  

 

A partir do entendimento e da perspectiva apresentada sobre a teoria do discurso 

de ódio, com suas intersecções e problemáticas existentes, a análise de casos 

emblemáticos envolvendo tal temática se torna enriquecedor, em especial, no contexto 

aparentemente paradoxal envolvendo a liberdade de expressão em face dos discursos de 

ódio durante o período de luta pelos direitos civis e políticos da história norte-americana 

até a contemporaneidade. 

À luz da Constituição sintética norte-americana de 1791 constata-se a garantia 

da liberdade de expressão, sobretudo com a promulgação da Primeira Emenda
26

 e, com 

o objetivo de se assegurar ao que fora tutelado pelo dispositivo legal. Nesse sentido, a 

Suprema Corte norte-americana buscou o respeito aos seus entendimentos e pareceres 

jurisprudenciais, visando assegurar a garantia referendada pela Primeira Emenda. 

Muito embora não seja uníssono em seus votos ao longo da história, o direito da 

liberdade de expressão se demonstrou quase que absoluto, mesmo que por diversas 

situações fosse sustentado de maneira proposital a certos discursos mais intolerantes, 

como veremos. 

Além disso, será notório com os casos em concreto de que a proteção 

constitucional da liberdade de expressão nos EUA se constituiu como um fenômeno 

singular, já que o valor humanístico se demonstrou como um produto ocasionado pelas 

próprias experiências ao longo da história estadunidense. Por conseguinte, tal direito 

fundamental proporciona uma particularidade no ordenamento jurídico-social naquele 

país em face de qualquer outra nação mundial. 

Muito embora diversos tratados internacionais em defesa dos direitos humanos 

fossem editados, em especial após as barbaridades acometidas pelas grandes guerras do 

século XX, no ensejo de se proibir a prática do hate speech, no mesmo século em 

comento a Suprema Corte norte-americana interpretou casos emblemáticos de forma 

destoante do que tais tratados pactuaram, tal como alude a Declaração Universal dos 
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Direitos Humanos, em seu artigo 19 
27

, assim como o que se denota pelo Pacto 

Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em seu 

art. 4. 
28

  

Deste modo, a problemática do discurso de ódio foi constantemente enfrentada 

pela Suprema Corte estadunidense, mesmo em situações de intolerância e 

discriminações das mais variadas formas, de âmbito racial, ideológico, social, entre 

outros.  

E muito embora o juízo dos mecanismos internacionais de direitos humanos se 

inclinasse no entendimento e ponderando certos valores, no propósito de se combater e 

punir o hate speech, prevalecendo, por conseguinte, sobre o direito de liberdade de 

expressão, os Estados Unidos se mostrou em um polo diametralmente antagônicos a tal 

linha de pensamento.  

Portanto, os tratados elencados, assim como diversos outros, tais como o Pacto 

de Direitos Civis e Políticos
29

e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos
30

, não 

são limites para a liberdade de expressão plena e irrestrita, como denota, pela força 

constitucional e entendimentos no decorrer do tempo da jurisprudência norte-americana, 
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uma vez que se baseou em precedentes e construções lógicas de pensamento próprias, e 

em regra, sob a égide da ideologia liberal de se entender um Estado perante a sociedade. 

Por fim, o objetivo em se recortar os casos decididos pela Suprema Corte dos 

EUA possui como escopo compreender de que maneira tal Tribunal compreendia sobre 

o direito referente à liberdade de expressão até o ano de 1952, como bem exemplificado 

em Beauharnais contra Chicago, mas que posteriormente passou a ser alterado o 

paradigma de análise dos magistrados norte-americanos.  

Apesar da alteração na composição da mais alta Corte daquele país, se mostra 

necessário destacar que motivos ocasionaram para tal ruptura de se compreender a 

permissibilidade dos discurso de ódio nas relações sociais a partir da década de 1960, 

conforme se extrai do caso entre Brandenburg em face do estado de Ohio, perpassando 

pelo na ano de 1992, com a decisão de R.A.V. contra a cidade de Saint Paul. 

E nesse diapasão, os critérios utilizados foram estruturados pelo recorte histórico 

dos fatos em questão, mas especialmente na análise dos votos exemplares dos juízes e a 

inteligência liberal presente nas decisões dos casos expostos. 

 

3.1  O CASO BEAUHARNAIS VS. ILLINOIS (1952) 

 

Diversos casos emblemáticos envolvendo o discurso de ódio no contexto das 

decisões jurídicas da Suprema Corte dos Estados Unidos merecem atenção. No entanto, 

a gênese e o caráter de excepcionalidade que tal discussão envolveu no suposto 

paradoxo entre a permissibilidade e a restrição aos discursos de ódio ocorreu no ano de 

1952, no caso envolvendo Beauharnais vs. Illinois, sendo o primeiro e único exemplo 

de condenação criminal a um discurso de ódio que a jurisprudência estadunidense 

considerou em toda sua vasta história constitucional. 

Além disso, no que perpassa a seara de restrição ou não de discursos 

direcionados a grupos minoritários, decorrentes de seu conteúdo ofensivo, a decisão 

proferida ocorreu de maneira acirrada, já que a votação do colegiado resultou em cinco 

a quatro para a condenação dos discursos de ódio proferidos.  

Apesar disso, nos entendimentos jurisprudenciais posteriores o que se viu foram 

controvérsias jurídicas, como bem será apresentado nos casos Brandenburg vs. Ohio 

(1969) e em R.A.V. vs. City of St. Paul (1992), já que a Suprema Corte daquele país 

acabou se alinhando mais com a máxima permissibilidade de que a liberdade de 

expressão e pensamento foi assegurada pela Primeira Emenda da Constituição de 1787. 
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3.1.1 Os panfletos preconceituosos e ameaçadores de Chicago 

 

No que tange ao caso ora em comento os fatos ocorreram na manhã do dia sete 

de janeiro de 1950, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos onde por meio de 

diversos panfletos foram distribuídos à população local com pensamentos extremamente 

preconceituosos e racistas que os membros de uma organização supremacista branca, 

conhecida como White Circle League of America, sob a égide do presidente de tal 

grupo, Joseph Beauharnais propagandeava. 

Os panfletos conclamavam para que o prefeito e os vereadores da cidade, assim 

como “um milhão de pessoas brancas de bem em Chicago a se unir” para evitar a 

miscigenação racial , através de acusações de que os afrodescendentes seriam os 

responsáveis por estupros, roubos e outros crimes cometidos em Chicago por meio de 

um tom profético alertando ainda que “[...] se a persuasão e a necessidade de se evitar 

que a raça branca se torne impura pelo negro não nos una, então as agressões [...] 

estupros, roubos, facas, armas e maconha do negro, certamente o farão” 
31

.  

Por fim, junto com os folhetins preconceituosos compartilhados junto ao 

público, possuíam também fichas de inscrições para que novos membros se 

candidatassem à White Circle League of America. 

 

3.1.2 Os votos majoritários para a condenação de Beauharnais 

 

Preliminarmente, insta rememorar os votos majoritários pelos magistrados da 

Suprema Corte, isto é, àqueles que votaram favoravelmente para que a condenação 

fosse concretizada e, por conseguinte, estariam se alinhando a questão dos danos 

causados pelos discursos odiosos, assim bem como a distribuição dos panfletos que a 

organização de Beauharnais havia compartilhado em 1950. 

O voto do juiz Felix Frankfurter tornou-se célebre, em especial por conduzir a 

linha de raciocínio sob o prisma dos crimes de difamação praticados na esfera 

individual em paralelo com os casos de difamação coletiva, senão vejamos: 
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Ninguém ganhará ao proferir ofensas caluniosas a outra pessoa, em 

acusações como se um indivíduo é um ladrão, porta armas ou se é usuário de 

maconha. A pergunta que precisamos discutir decorre sobre a proteção a 

“liberdade” conferida pela Décima Quarta Emenda Constitucional e  suas 

restrições para julgar os crimes de calúnia, reconhecido contra as 

coletividades violadas. Há uma autoridade a respeito, no entanto ela se 

mostra dúbia, no tocante aos crimes comuns. Sendo claro que algumas 

jurisdições americanas sancionaram sua punição contra emblemáticos 

criminosos que proferiram tais ofensas. Não podemos dizer, no entanto, que a 

questão é pacificada ao longo da história na prática. Mas se uma declaração 

dirigida a um indivíduo pode sofrer sanções penais, não podemos negar a um 

poder estatal a mesma punição dirigida para uma coletividade definida e que 

pratica tal ilícito, a menos que possamos dizer que se trata de uma restrição 

internacional e sem justificativa para se buscar a paz social..
32

 

 

Sob essa perspectiva foi possível se chegar a uma primeira conclusão, qual seja, 

o hate speech com o ensejo de difamar um determinado grupo não teria o condão legal 

para permitir tal direito e, a mais alta corte dos Estados Unidos naquele momento 

histórico não poderia negar a competência do Estado de Illinois para que fosse 

estabelecida uma Lei que protegesse os indivíduos, assim como as consequências 

negativas que um discurso difamatório em face da coletividade poderiam proporcionar.  

Além disso, a decisão estabelecida em se condenar criminalmente Beauharnais 

foi baseada em casos emblemáticos, tal como ocorreu entre Chaplinsky vs. New 

Hampshire
33

, observando-se os limites que a liberdade de expressão perpassavam no 

entendimento da Suprema Corte dos EUA, no que ficou conhecido como a doutrina 

fighting words, isto é, uma limitação para a liberdade de expressão ocasionado pela 

Primeira Emenda em seu texto normativo. 

Noutro giro, imprescindível o destaque de que a sistematização sobre uma 

possível difamação coletiva só foi corroborada em 2012, na obra de Jeremy Waldron
34

 

em sua proposta de distinguir o hate speech por uma teoria de group libel, ou seja, 

buscando afastar as ambiguidades que o discurso de ódio pode acarretar, Waldron 

associa aos discurso difamatórios coletivos e, em como constitui como um problema o 

ataque à reputação e a dignidade das vítimas de tais ofensas.  
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À luz do conceito apresentado por Waldron, ou seja, a observância sobre o 

impacto que os danos podem acarretar à dignidade das vítimas e de um grupo em 

especial, o ilustre juiz Frankfurter explicitara o impacto que o discurso proferido contra 

a coletividade pode proporcionar em especial aos grupos identificáveis.  

Nesse contexto de defesa de direitos às minorias, insta rememorar que tais 

grupos identificáveis são de suma importância para as democracias contemporâneas, 

consoante juízo da mestra Andrighetto
35

, já que o reconhecimento dos direitos das 

minorias étnicas, religiosas, sexuais constituem um inequívoco sinal de aprendizagem 

político culturas das democracias contemporâneas: 

Ademais, conforme entendimentos de Post
36

 resta claro a necessidade de se 

adotar medidas para se prevenir a proliferação de tais discursos propensos a desprezar 

os referidos grupos identificáveis, isto é: “Nessa visão, discursos propensos a desprezar 

ou ridicularizar grupos identificáveis devem ser regulados a fim de prevenir dano ao 

status e às perspectivas dos membros desses grupos”. 

Por inteligência ao que fora exposto, pode-se asseverar que a argumentação 

predominante no caso em comento de Beauharnais x Illinois se sustentou sobre os 

efeitos que os discursos ofensivos contra grupos determináveis, mais particularmente 

ainda, à comunidade afrodescendente dos arredores da cidade de Chicago, nos Estados 

Unidos acarretam sobre a dignidade das vítimas do hate speech.  

E nessa esteira constata-se que os danos ofensivos, excludentes e difamatórios, 

tais como ocorreram nos discurso e folhetins em 1952 transcendem os efeitos negativos 

para os indivíduos ao longo de suas vidas. 

 

3.1.3 As opiniões vencidas na condenação de Beauharnais 

 

Por outro lado liderada pelo juiz Hugo Black, o entendimento correspondente à 

doutrina vencida baseou-se no aspecto de cerceamento ao discurso proferido pela 

organização constituída por Beauharnais. 

Segundo o magistrado da Suprema Corte norte-americana, tal censura fora 

caracterizada pela não observância do caráter político que o discurso em tela restou 
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demonstrado, assim como a relevância que tal discussão já havia sido objeto de análise 

para àquela Corte em decisões anteriores.  

Assim, o juiz Black proferiu o seu voto, com os precisos apontamentos que o 

caso proporcionava: 

 
Sem distorções, essa Primeira Emenda não poderia, de modo algum, ser lida 

de modo a prever que o Congresso tem o poder de punir Beauharnais e outros 

por peticionarem ao Congresso, como eles buscaram aqui peticionar às 

autoridades de Chicago. E nós mantivemos, em uma série de decisões 

prévias, que a Décima Quarta Emenda torna as proibições específicas 

previstas na Primeira Emenda igualmente aplicáveis aos estados. Diante 

dessas decisões prévias, como a Suprema Corte justifica sua decisão hoje de 

que estados podem punir pessoas por exercerem as liberdades vitais 

protegidas de supressão pela Primeira Emenda? As decisões anteriores não 

são mencionadas; a Suprema Corte simplesmente age na simples suposição 

de que a Primeira Emenda é completamente irrelevante. A ela não é nem 

dado o respeito de uma menção passageira. 
37

 

 

Sob o mesmo propósito de se defender a liberdade de expressão na conjectura de 

um discurso público, o juiz Robert Jackson apresentou o seu voto, em defesa da referida 

liberdade, mesmo em um cenário com ideologias preconceituosas, tais como foram 

ventiladas pelo grupo de Beauharnais em 1952, in verbis: 

 
Quando qualquer grupo, naturalmente coeso ou artificialmente organizado, 

possui solidariedade racial ou sectária que é ou pode ser explorada para 

influenciar questões públicas, esse grupo se torna tema legítimo para 

comentário público. Claro, pode-se apenas lamentar a habitual intemperança 

e desprezo amargo que caracteriza a maioria desses comentários. Enquanto 

eu apoio o direito de um Estado de estabelecer limites decentes sobre eles, eu 

não estou pronto para decidir que os propósitos, características e histórias 

desse grupo devem ser imunizados de comentários ou possam ser discutidos 

apenas sob risco de abertura de um processo judicial livre das garantias 

usuais. 
38

 

 

No caso envolvendo Beauharnais vs. Illinois o cerceamento a um discurso 

público, tal como fora desenvolvido pela White Circle League of America seria 

inconstitucional frente à Primeira Emenda, visto que em uma legítima democracia 

participativa moderna só seria plenamente eficaz se todos os cidadãos, sem distinção de 

visões de mundo antagônicas, fossem proferidos, de forma livre, sem influenciar os 

rumos da sociedade da maneira que bem entendessem
39

. 
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Por fim, cumpre destacar a preocupação que os magistrados com os votos 

destoantes da corrente vencedora se atentaram sobre a preocupação que se pode conferir 

às múltiplas interpretações de uma norma constitucional, pois se em um primeiro 

momento a legislação pode beneficiar alguns indivíduos, em outras situações, denota-se 

que os discursos que foram favoráveis anteriormente se voltem contra. 

Assim finalizou o seu voto o juiz Jackson sobre o caso de Beauharnais vs. 

Illinois em 1952: 

 
Nenhum grupo com interesse coletivo na abertura de qualquer processo em 

particular deve esquecer que pode estar do outro lado em outra ocasião. 

Nessas, assim como em outras questões, nossa orientação deve ser a de que 

cada liberdade é balanceada com uma responsabilidade e que todo poder do 

Estado deve ser acompanhado de garantias. Esse é o espírito de nossa lei de 

difamação criminal, que concede poder ao Estado, mas apenas enquanto um 

poder restringido pelo reconhecimento de direitos individuais. Não posso 

escapar à conclusão de que, ao ser aplicada a este caso, a lei de Illinois 

perdeu vista desses direitos. 
40

 

 

3.2  O CASO BRANDENBURG VS. OHIO (1969) 

 

Os casos a seguir apresentados demonstram os posicionamentos e entendimentos 

que a Suprema Corte dos Estados Unidos possuiu no que tange a seara dos direitos de 

liberdade de expressão em meio aos discursos de ódio e atitudes violentas que 

determinados grupos supremacistas proferiram contra certas minorias. 

No caso em tela a ser apreciado, se faz de suma importância destacar o 

envolvimento do líder do grupo racista Ku Klux Kan condenado criminalmente pelo uso 

da violência contra as instituições governamentais que a da lei estadual de Ohio era 

constituída. Sendo que a referida norma legal era sustentada pela máxima do Ohio’s 

Criminal Syndicalism Statute
41

, fonte de inspiração dos movimentos sindicais e de forte 

inspiração socialista, comunista ou anarquista, como bem salienta por Júlio Casarin
42

 

em sua brilhante tese. 
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E, por conta desse destaque preliminar, no entendimento de David O’Brien 
43

 é 

que Brandenburg x Ohio atinge “o clímax das muitas decisões da Suprema Corte na 

década de 1960 que expandiram de modo significativo as liberdades da Primeira 

Emenda”. 

Por outro lado, na decisão envolvendo um menor de idade à época do 

acontecimento no estado de Minnesota, em face de uma lei municipal da cidade de Saint 

Paul torna-se notório a ideologia adotada pelo Tribunal Superior estadual naquele 

período histórico, já que o sentimento de tutela comunitária entre os cidadãos merece a 

sua devida atenção, Brandenburg se comparado com o julgamento de Robert A. Viktora 

anos depois. 

 

3.2.1 A cobertura televisiva como prova para condenar Brandenburg 

 

Em 28 de junho de 1964 o líder do grupo xenófobo Ku Klux Kan, no estado de 

Ohio, organizou uma reunião para aproximar os membros da seita, assim como a 

realização de discussões e compartilhamento de ideias que tal entidade propagandeava. 

A referida assembleia ocorreu na fazenda Hamilton County, localizada na região 

sudoeste do estrado de Ohio e, em tal oportunidade o encontro foi filmado por um 

repórter e um cinegrafista da Cincinnati TV, a convite do líder de tal organização, 

Clarence Brandenburg. 

No objetivo de cumprir com a sua função jornalística o encontro foi filmado e 

transmitido ao público norte-americano, através de imagens tanto para os canais locais, 

como também para a grade televisiva nacional daquele país.  

Em algumas filmagens realizadas com aquela reunião percebe-se a presença de 

doze membros da KKK em torno de uma cruz de madeira em chamas, sendo que os 

componentes de tal entidade utilizavam de suas vestimentas características, quais sejam 

capuzes e roupas brancas e, pelas gravações ainda pode se constar que alguns dos 

indivíduos que compactuavam com os ideais e atitudes da organização, portavam armas. 

Não obstante a imagem impactante e surpreendente de queima de uma cruz, os 

discursos proferidos durante o evento da Klan demonstravam o ódio latente entre os 

membros, proferindo palavras de ordem contra negros e judeus, particularmente. 
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Percebe-se em especial que em uma das primeiras filmagens do evento o líder da 

entidade Clarence Brandenburg proferiu ameaças direcionadas aos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário dos EUA, afirmando que se o Presidente Lyndon Johnson, o 

Congresso e a Suprema Corte dos Estados Unidos continuassem a prejudicar a raça 

caucasiana, medidas drásticas poderiam ser tomadas. 

Aliado a essa ameaça ainda prometeu que seriam realizadas marchas 

reivindicando os supostos direitos do grupo, em uma data simbólica para os Estados 

Unidos, o feriado da independência de quatro de julho, conforme se constata no 

discurso em tela: 

 
Essa é uma reunião de organizadores. Nós temos alguns membros aqui que 

são – nós temos centenas, centenas de membros pelo Estado do Ohio. Eu 

posso citar de um recorte de jornal do Columbus, Ohio Dispatch, de cinco 

semanas atrás, domingo de manhã. A Klan tem mais membros no Estado de 

Ohio do que qualquer outra organização. Nós não somos uma organização 

vingativa, mas se o nosso Presidente, nosso Congresso, nossa Suprema Corte, 

continuar reprimindo os brancos, a raça Caucasiana, é possível que haja 

vingança [...] Nós marcharemos ao Congresso em 4 de julho, quatrocentos 

mil, fortes. De lá nos dividiremos em dois grupos, um grupo marchará para 

St. Augustine, Florida, e o outro grupo marchará para o Mississippi. 

Obrigado.
44

 

 

Como se não se limitassem a tais ameaças contra a sociedade e aos poderes 

norte-americanos, as ofensas contra os afrodescendentes e a comunidade judaica ainda 

se mostravam em vigor nos discursos de Brandenburg, sobretudo ao proferir palavras de 

que “os crioulos (nigger) deveriam ser devolvidos para a África e os judeus para 

Israel” 
45

. 

Por conta de tais discursos extremamente preconceituosos demonstrados nas 

filmagens realizadas pela equipe televisiva, o estado de Ohio acusou Brandenburg de 

violar a previsão legal que o Ohio’s Criminal Syndicalism Statute estabelecia desde 

1919. 

Ademais, a acusação não se limitou tão somente as filmagens obtidas pela 

Cincinnati TV, mas também consistiu nas armas utilizadas pelos membros da 

organização que participaram daquela reunião, assim como o depoimento de 

testemunhas que identificaram Brandenburg como o autor do discurso insurgente de 

ódio e o capuz vermelho utilizado pelo líder da referida seita. 
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Em virtude das acusações e das robustas provas coletadas pelo estado de Ohio 

em face do líder da Ku Klux Kan, Clarence foi condenado pela Court of Common Pleas 

46
de Hamilton County. 

Entretanto, na luta pela liberdade de expressão garantida pela Primeira Emenda, 

Brandenburg passou a ser assistido pela American Civil Liberties Union of Ohio 

(UCLU), e o seu patrono na causa em questão ficou a cargo de Allen Brown, que na 

busca pela defesa do direito garantido à base legal norte-americana de 1791, o advogado 

de Clarence apelou junto à Suprema Corte de Ohio sustentando a inconstitucionalidade 

que Ohio’s Criminal Syndicalism Statute, pois acarretaria em manifesta violação a 

Primeira e a Décima Quarta Emenda
47

 dos EUA.  

Muito embora a Suprema Corte de Ohio não tenha dado provimento à 

argumentação defendida pelo advogado Brown, o referido Tribunal não explicitou o 

porquê de tal rejeição, sem qualquer tipo de opinião ou conclusões a respeito já que, 

limitando-se tão somente de que não existiriam fundamentos constitucionais manifestos 

em tal conflito envolvendo Brandenburg contra Ohio. 

Em decorrência da denegação proferida em sede de apelação da defesa, o caso 

foi julgado pela Suprema Corte Americana no ano de 1969. 

 

3.2.2 A excêntrica decisão Per Curiam da Suprema Corte dos EUA 

 

Diferentemente do que ocorreu no caso envolvendo Beauharnais contra a cidade 

de Illinois, no presente litígio o que se demonstra é a peculiaridade que a decisão 

judicial foi construída e, por conseguinte acarretou na condenação criminal proferida 

pelo Tribunal de Ohio foi revertida. 

À luz do entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos o acórdão 

articulado não seguiu o rito comum de votação, listando um juiz especifico como autor, 

mas sim por meio Per Curiam, isto é, foi proferida pela Corte como um toda, mas 
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provavelmente redigida pelo magistrado Abe Fortas que havia renunciado ao seu voto 

no momento de seu parecer quando a decisão final foi proferida. 

Os demais membros restantes da Suprema Corte anularam por unanimidade a 

condenação de Brandenburg, sob a argumentação de que a lei do estado de Ohio era 

inconstitucional devido ao cerceamento de ideias, sendo plenamente incompatível com 

o direito a liberdade de expressão que a Primeira Emenda tutelava. 

Segundo a mais alta corte norte-americana:  

 
[..] as garantias constitucionais da liberdade de expressão e liberdade de 

imprensa não permitem que o Estado proíba a defesa do uso da força ou da 

violação da lei, exceto quando esta defesa seja direcionada a incitar ou 

promover ação ilegal, e seja adequada ao incitamento ou à produção desta 

ação. 
48

 

 

Um ponto de suma importância envolvendo a seara sobre o uso da força e da 

violação da lei que o Estado exerce foi levado à discussão e reflexão por parte dos juízes 

Hugo Black e William Orville Douglas, ao realizaremos seus devidos pareceres
49

 sobre 

a questão explicitada.  

Não obstante, se faz imperioso ainda o destaque de que decisão proferida pela 

Suprema Corte foi sustentada por diversos precedentes, tais como em Schenck v. U.S. 

(1919), Abrams v. U.S. (1919) e o caso de Whitney v. Califórnia (1927), sendo que 

todos os casos em comento se debruçavam sobre as garantias constitucionais que os 

direitos à liberdade de expressão e de imprensa são assegurados pelo ordenamento 

jurídico estadunidense. 

Além do procedimento adotado para se conferir a decisão no caso em comento 

ter sido relevante e de uma importância singular para a história do contexto envolvendo 

a liberdade de expressão e os discursos de ódio, outro aspecto que merece atenção 

consistiu na tese de que o simples discurso abstrato de atitudes ilegais não se 

consubstancia como uma preparação para que um grupo pretendesse efetivamente 

realizá-lo. 

Igualmente, ao longo da decisão ainda foram realizados apontamentos de que 

um dispositivo legal que não pudesse realizar tal distinção em comento seriam 

inadmissíveis, pois violariam os direitos garantidos pela Primeira e pela Décima Quarta 
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Emenda, como restou demonstrada a inconstitucionalidade da Ohio’s Criminal 

Syndicalism Act.  

Com essa acepção, restou conhecido o que foi chamado de Imminent Lawless 

Action Test, ou seja, somente poderia ocorrer legalmente a condenação por incitação à 

violência e a pratica intolerantes se o discurso se encaixasse em uma situação que se 

fomentasse a uma ação ilegal clara e urgente.  

E, com base nessa tese é que diversas decisões foram revisadas, tais como em 

Whitney v. Califórnia (1927); Herndon v. Lowry (1937) entre outros, sob a alegação de 

defesa dos direitos cobertos pela Primeira Emenda estadunidense. Todavia, no caso 

Dennis v. U.S. (1951) não ocorreu tal revogação jurídica, muito embora o perigo 

envolvendo o partido comunista estivesse longe de ser iminente naquele momento. 

Retornando ao caso objeto de análise desse capítulo em tela, percebe-se que o 

debate levantado proporcionou a distinção envolvendo a defesa de ideias, mesmo que 

antissemitas e racistas, que são protegidas pela liberdade de expressão, em contrapartida 

ao repúdio de práticas violentas e de discursos de ódio no ordenamento jurídico norte-

americano. 

Por fim, a Suprema Corte norte-americana declarou que a legislação do Estado 

de Ohio seria inconstitucional, porque tal base legal punia a defesa de uma ideia, sendo 

veementemente incompatível com a liberdade de expressão garantidos pela Primeira e a 

Décima Quarta Emenda revertendo consequentemente, a condenação proferida contra 

Clarence Brandenburg pelo juízo a quo. 

 

 

3.3 A DECISÃO EM R.A.V. V. CITY OF ST. PAUL (1992) 

 

3.3.1 A queima de cruzes no jardim alheio 

 

No ano de 1992, na cidade de Saint Paul, no estado de Minnesota menores de 

idade caucasianos extremistas queimaram uma cruz no jardim de uma família 

afrodescendente que haviam se mudado recentemente para um bairro majoritariamente 

composto por brancos em tal cidade. 

A atitude chamou a atenção em decorrência das corriqueiras práticas que a 

organização Ku Klux Kan realizava ao longo da história de segregação racial nos 

Estados Unidos em defesa de uma falaciosa “supremacia branca”. 
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Em decorrência de tal prática violenta, com os diversos sentidos que envolviam 

tal ato, Robert A. Viktora, menor de idade à época ficou conhecido apenas pelas 

abreviações de R.A.V., foi condenado criminalmente de acordo com a Lei do Estado de 

Minnesota de 1989 que combatia atos e discurso de ódio, tais como a queima de cruzes, 

suásticas nazista e outros símbolos que proporcionassem “ódio, alarme ou ressentimento 

nos outros, com base na raça, cor, crença, religião ou gênero” 
50

.  

Entretanto, os Tribunais de instâncias ordinárias entenderam que a absolvição 

era necessária, uma vez que a referida lei estadual violava a Primeira Emenda, 

sobretudo no que dizia respeito à liberdade de expressão e, que, portanto a 

inconstitucionalidade material, isto é, àquela envolvendo a afronta de direitos 

assegurados pela Carta Magna dos EUA, era excessivamente ampla ao condenar 

criminalmente indivíduos “baseado no conteúdo”.  

Todavia, o caso persistiu e foi objeto de análise da Suprema Corte Estadual que 

reverteu à absolvição concedida pelos Tribunais a quo, ou seja, tal Corte considerou a 

lei do Estado de Minnesota constitucional, especialmente pelo aspecto de que as 

condutas tipificadas como ilícitas se aproximavam do conceito de fighting words, não 

protegidos pela Primeira Emenda. 

Além disso, o colegiado estadual apontou uma repercussão geral para o caso 

analisado, isto é, a Lei objeto de ação de constitucionalidade serviria como forma de um 

possível “interesse governamental”, no propósito de “proteger a comunidade” contra 

discursos e atitudes de cunho preconceituoso. 

Como bem apontado pelo professor José Trindade Cavalcante Filho
51

 fica clara a 

defesa da lei estadual se aproximava da visão que a comunidade local pretendia e 

ensejava no combate ao preconceito. 

Destarte, a decisão de R.A.V. contra St. Paul chegou à baila na Suprema Corte 

norte-americana após a apelação proferida por Viktora que acabou por reverter à 

decisão da Suprema Corte Estadual de forma unânime, colocando um fim em tal 

discussão.  

A referida lei estadual foi declarada inconstitucional em um acórdão pluralístico, 

com as ideias envolvendo a liberdade de expressão, mas sem deixar de lado tons 
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38 

puramente políticos que os Tribunais praticam, mesmo no país com a gênese do 

constitucionalismo liberal moderno. 

 

3.3.2 Os votos emblemáticos proferidos e a decisão adotada pela Suprema Corte 

   

Na concepção realizada pelos magistrados norte-americanos ao caso em 

comento, a decisão que se chegou foi pela procedência da inconstitucionalidade da Lei 

Estadual de Minnesota. 

O relator da decisão foi dirigido ao reconhecido juiz Antonin Scalia, com os seus 

apontamentos conservadores e originalistas que o acompanhavam ao longo de sua 

trajetória em tal Corte. Sendo assim, um primeiro argumento que sustentou pela 

inconstitucionalidade da lei infraconstitucional e, consequentemente, na absolvição 

criminal de R.A.V. foi pela separação entre um código jurídico, em face de um código 

político. 

Em outras palavras, segundo a ideia do que seria uma argumentação política “a 

regulamentação governamental baseada no conteúdo são presumivelmente inválidas”, 

complementando ainda que “o governo não pode regular comportamentos com base na 

hostilidade – ou favoritismo – em relação à mensagem que o discurso propaga”. 

Para além dessa primeira apreciação que serviu de alegação no acórdão exposto, 

o referido magistrado Scalia ainda registrou diversos outros precedentes envolvendo a 

seara da liberdade de expressão sendo cotejada com base na argumentação política. 

Muito embora tais restrições ao direito tutelado pela Primeira Emenda não devessem ser 

acolhidos, com base na argumentação política que um discurso possui em seu conteúdo.  

O que se denota com os argumentos levados à discussão em tal caso decorrem 

das bases típicas de uma ideologia liberal, sobretudo na temática envolvendo o principio 

da neutralidade do Estado e a distinção entre governo e sociedade. Além do fato de que, 

na visão do Justice Scalia, o Estado não deveria cercear expressões discriminatórias por 

conta do seu conteúdo e os efeitos produzidos por tais discursos políticos.  

Na sequência, a Suprema Corte passou a se atentar mais especificamente sobre a 

validade do ato normativo estadual de Minnesota e, o que se chegou à conclusão foi 

pela declaração de inconstitucionalidade da referida Lei, uma vez que o que acontecia 

era a criminalização de palavras de luta (fighting words), motivadas por determinados 

preconceitos, mas não por outros, como se denota no discurso em tela: 
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Aqueles que desejam usar fighting words em conexão com outras ideias – para 

expressar hostilidade, por exemplo, com base na filiação política (...) ou 

homossexualidade – não estão cobertos [pela previsão legal do crime]”. Chega-

se, por isso, à conclusão de que “a Primeira Emenda não permite (...) impor 

proibições especiais sobre os oradores que expressam opiniões sobre temas 

‘desfavorecidos’ [no caso, ofensivos].
52

 

 

Todavia, imperioso destacar que um discurso jurídico não se constrói apenas 

pela argumentação lógica e legal, pois as influências políticas fazem parte de tal 

construção de pensamento e, em decorrência de tal análise pode-se observar que a 

Primeira Emenda foi alicerçada por argumentos políticos na construção jurídica de não 

se aceitar leis que criminalizassem o uso das fighting words em certos casos concretos. 

João Cavalcante Filho aponta um exemplo claro sobre a manifestação política 

utilizada no acórdão da Suprema Corte, senão vejamos: 

 
Que não haja dúvida sobre nossa crença de que queimar uma cruz no jardim de 

alguém é repreensível. Mas Saint Paul tem suficientes meios à disposição para 

prevenir esse tipo de comportamento, sem acrescentar a Primeira Emenda à 

fogueira.
53

 

 

Por fim, à luz dos votos proferidos pelos magistrados ao caso em tela o que se 

pode concluir é que a decisão proferida pela Suprema Corte norte-americana foi 

sustentada pelos argumentos políticos em uma construção que deveria se basear 

predominantemente no estrito cumprimento da lei, fossem eles a teoria da fighting 

words ou até mesmo pela ponderação dos direitos fundamentais (entre a liberdade de 

expressão versus a vontade da maioria, representado pelo principio liberal da maioria).
54

 

Independentemente dos votos que declararam pela inconstitucionalidade da lei 

do Estado de Minnesota, assim como por àqueles que reconheceram a 

constitucionalidade da referida lei, o código político foi amplamente utilizado, dando 

margem para a interpretação de que ocorreu a preferencia em manter a neutralidade do 

Estado em face da ideia de proteção às minorias, do discurso do politicamente correto, 

da diversidade cultural e de que alguns direitos fundamentais foram alijados, em prol da 

liberdade máxima de expressão.  
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4 O HATE SPEECH NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

4.1  A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE 1988 REFERENTE A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO  

 

Muito embora a Constituição Federal se debruce sobre as múltiplas faculdades 

de liberdade, tais como a de comunicação de pensamentos, de ideias, de informações, de 

expressões, entre outras como bem salienta o professor Paulo Gustavo
55

, no presente 

trabalho será particularizado sobre a liberdade de expressão e a sua previsão na Lei 

Maior como base para a construção de um autêntico Estado Democrático de Direito na 

sociedade brasileira. 
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No que tange o direito e a garantia constitucional que a liberdade de expressão é 

prevista no ordenamento jurídico pátrio pode-se constatar que ela é assegurada nos mais 

diversos incisos do artigo 5º da Constituição da República de 1988, assim como no 

artigo 220 do mesmo dispositivo normativo e, em outras previsões infraconstitucionais 

vigentes na base jurídica brasileira
56

. 

Nesse sentido, imprescindível o destaque para os incisos IV e IX do referido 

artigo 5º 
57

, uma vez que há a abordagem no texto constitucional sobre a liberdade de 

expressão e de pensamento que o constituinte buscou tutelar. 

Já o artigo 220, mais precisamente em seus parágrafos 1º e 2º da Constituição de 

1988
58

 fica notório a tutela a liberdade de expressão em face de possíveis tentativas de 

repreensão, seja ela política, ideológica ou artística pela qual os indivíduos possam vir a 

sofrer. 

Em decorrência da previsão constitucional em tela como garantia fundamental 

depreende-se a proteção que o artigo 60, parágrafo 4º da Constiuição confere ao versar 

sobre a temática da teoria das cláusulas pétreas expressas. Isto é, o constituinte 

originário não possibilita a redução de direitos, previstos pela Constituição, sobretudo 

por meio de emendas constitucionais, como disciplina mais precisamente o inciso IV, 

do referido artigo abordando sobre os direitos e garantias individuais. 

Assim sendo, os direitos estabelecidos pelo artigo 5º são assegurados pelo artigo 

60, parágrafo 4º, inciso IV, da CRFB/1988 e, consequentemente, não podem ser objeto 

                                                           
56

 O Brasil é signatário de importantes tratados internacionais que versam sobre a liberdade de expressão 

tanto nas relações individuais como também sobre os direitos coletivos e difusos em uma sociedade, 

através de um processo comunicativo como um todo, essencial à uma democracia e próprio da interação 

humana. Nesse sentido, constata-se a previsão normativa na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, em seu art. 19; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, também em seu art. 

19 . Já no âmbito regional latino-americano a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969em seu 

art. 13 é taxativo sobre a tutela à liberdade. BENTO, Leonardo Valles. Parâmetros internacionais do 

direito à liberdade de expressão. Revista de informação legislativa: RIL, v. 53, n. 210, p. 93-115, 

abr./jun. 2016. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93> 
57

 Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença. 
58

 Art. 220.  A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e 

XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/53/210/ril_v53_n210_p93


42 

de censura ou qualquer outro tipo de restrição ao seu pleno exercício, atendendo a 

ponderação de princípios nos casos em que ocorram colisões de direitos fundamentais. 

Já no que tange a concepção doutrinária sobre a temática em torno da liberdade 

de expressão, o entendimento do Ministro Gilmar Mendes em sua obra, decorre sobre o 

referido direito se consubstanciar como uma garantia fundamental e que, portanto, 

possui um caráter de que o Estado não exerça censura, já que segundo o autor “Estamos, 

portanto, diante de um direito de índole marcadamente defensiva – direito a uma abstenção pelo Estado 

de uma conduta que interfira sobre a esfera de liberdade do indivíduo”. 
59 

Indo além, o professor Gilmar Mendes ainda ressalta sobre a dificuldade em se 

conceituar de forma clara e exata sobre os direitos fundamentais, já que segundo ele “os 

direitos e garantias fundamentais, em sentido material, são, pois, pretensões que, em cada momento 

histórico, se descobrem a partir da perspectiva do valor da dignidade humana”.
60 

Nessa mesma inteligência, Ingo Wolfgang Sarlet leciona sobre a liberdade de 

expressão:  

 
Com efeito, também em relação à liberdade de expressão, vale a constatação 

de que ela apresenta uma dupla dimensão subjetiva e objetiva, ou seja, 

operando simultaneamente como direito subjetivo individual (e mesmo 

coletivo, a depender do caso), tanto de matriz negativa (implicando deveres 

de abstenção), e, a depender do caso, de direitos subjetivos a prestações. Por 

sua vez, fortemente vinculados à dimensão objetiva, a qual importa em 

deveres estatais de proteção em parte satisfeitos mediante a edição de normas 

de cunho procedimental e, de outra banda, também efetivados com a criação 

e a regulamentação de instituições (órgãos) que atuam na proteção e na 

promoção dos direitos. 
61

 

 

 Noutro giro, torna-se de suma importância compreender o contexto histórico 

pelo qual a Carta Magna de 1988 foi promulgada e de que forma se buscou a garantia de 

direitos que haviam sido violados durante o período ditatorial que a antecedeu.  

Nesse contexto, imprescindível o destaque de como a nova Constituição foi 

pensada e estruturada, buscando a garantia dos direitos fundamentais, exorcizando as 

heranças que o regime cívico-militar que se instalou no ano de 1964 provocou, 

atingindo o seu apogeu de cerceamento à liberdade de expressão com a Lei de 
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Segurança Nacional e o repressivo Ato Institucional número 5, como bem explicitado 

pelo historiador Jacob Gorender 
62

.  

Após a apreciação referente à previsão constitucional que a liberdade de 

expressão possui no ordenamento jurídico brasileiro, se faz de suma importância 

destacar o caso mais emblemático envolvendo o tema dos limites da liberdade de 

expressão em um contexto de hate speech na sociedade brasileira. 

E, muito embora possam existir outros casos abordando tal direito
63

, àquele em 

que o Supremo Tribunal Federal se debruçou mais especificamente sobre a questão do 

discurso de ódio, foi sem sombra de dúvidas o julgamento do HC nº 82.959/RS 
64

, mais 

conhecido como o Caso Ellwanger. 

Destarte, o julgamento do referido remédio constitucional perdurou por 

aproximadamente um ano, tendo seu inicio em 12/12/2002 e finalizado em 17/09/2003, 

após a assinatura do acórdão do presidente do Supremo Tribunal Federal na ocasião, o 

Min. Maurício Corrêa e o relator designado, o Min. Moreira Alves. 

E em virtude desse lapso temporal, além de algumas mudanças na composição 

do Supremo terem ocorrido, o que se pode perceber ao longo das mais de 488 páginas 

do acórdão é o intenso e exaustivo debate pelo qual os magistrados do STF se 

debruçaram naquela oportunidade. Ilustrando o porquê o caso Ellwanger se tornou até 

os dias de hoje o caso mais emblemático envolvendo o direito à liberdade de expressão 

e os discursos de ódio no judiciário brasileiro. 

 

4.2  A DIVULGAÇÃO DE LIVROS ANTISSEMITAS E O MARCO DO HATE 

SPEECH NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS 

 

O descendente alemão Siegfried Ellwanger Castan foi um industrial gaúcho que 

após estudar sobre a temática envolvendo a Segunda Guerra Mundial passou a escrever 

livros abordando determinados aspectos referentes à Grande Guerra do século XX, 
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sobretudo através de abordagens revisionistas que o próprio autor se alinhava, 

abordando temas como um possível extermínio contra comunidade alemã
65

 que a 

Segunda Guerra ocasionou, segundo o contestado autor. 

Ao defender esse posicionamento, percebe-se que Ellwanger denota traços da 

visão negacionista do holocausto, sendo que João Trindade
66

 explicitou em sua tese. 

Sendo que, em breve síntese a Holocaust Denial (Negação do Holocausto) pode ser 

explicada que não há fatos históricos inquestionáveis e, que por muitas situações são 

propagandeadas a versão dos fatos sob a ótica dos vencedores, em regra. E no contexto 

da Segunda Guerra Mundial, o genocídio judeu não aconteceu ou mesmo que tenha 

ocorrido, não foi nas proporções historicamente veiculadas. 

Dando sequência, após vender a sua empresa de aços especiais, Ellwanger 

passou a se dedicar cada vez mais na escrita e publicação de seus livros e de outros 

autores pela Editora Revisão e Livraria Ltda., ambas pertencentes ao gaúcho industrial.  

Em posse da sua referida Editora o escritor revisionista publicou diversas obras 

de cunho antissemita
67

, perpassando desde autores consagrados até mesmo aos mais 

desconhecidos, merecendo destaque os livros: “O Judeu Internacional” de Henry Ford; 

“História Secreta do Brasil”, “Brasil Colônia de Banqueiros” e “Os Protocolos dos 

Sábios de Sião” escritos pelo membro da Academia Brasileira de Letras, o integralista 

Gustavo Barroso; “Hitler – Culpado ou Inocente?” de Sérgio de Oliveira; e “Os 

conquistadores do Mundo – os verdadeiros criminosos de guerra” do húngaro Louis 

Marschalko. 

Entretanto, o livro “Holocausto Judeu ou Alemão? – Nos bastidores da Mentira 

do Século”, de sua autoria, mas que no caso em tela foi utilizada pelo pseudônimo S.E. 

Castan, foi o que causou um profundo impacto social e, consequentemente acarretou na 

denúncia de Ellwanger pela prática do crime de racismo contra os judeus na história 

brasileira. 

A queixa-crime foi recebida no dia 14 de novembro de 1991 pela 8ª Vara 

Criminal da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, sendo que o crime 

pelo qual Ellwanger respondia encontrava sua tipificação legal no artigo 20 da Lei nº 
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7.716, de 5 de janeiro de 1989 e posteriormente, em redação disposta pela Lei nº 8.081, 

de 21 de setembro de 1991
68

. 

Muito embora tenha sido absolvido na primeira instância, pela juíza substituta 

Bernadete Friedrich, em sentença sustentando a defesa do direito à liberdade de 

expressão, pois a obra em questão possuiria conteúdo histórico, o réu foi condenado em 

31 de outubro de 1996 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-

RS) à pena mínima de 2 anos de reclusão, com sursis penal, pela prática do crime de 

racismo. 

A acusação interpôs a respectiva apelação, sendo formado um litisconsórcio 

ativo composto pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul de uma lado e a do perito 

Mauro Juarez Nadvorny, buscando a revisão da sentença e, assim fosse realizada a 

condenação do acusado.  

Merece o devido destaque o papel que o Ministério Público exerceu, uma vez 

que em sede de primeira instancia não recorreu da absolvição do réu. Todavia, o 

parquet em segunda instância requereu a condenação, pois acreditavam na tipicidade 

penal da conduta do agente. 

Ademais, na inteligência adotada pela parte Apelante chegou-se a conclusão de 

que a obrado Apelado continha conteúdos racistas, além de incitações à discriminação 

contra a comunidade judaica, indo diametralmente em sentido oposto as atividades 

ordinárias que se vislumbra de um historiador, mesmo com a corrente revisionista pela 

qual alguns indivíduos buscam se filiar. 

E com a carga probatória apresentada, assim como pela oitiva das testemunhas 

arroladas, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, sob a relatoria do 

Desembargador Fernando Mottola chegou ao acórdão de reverter a sentença de primeiro 

grau e, assim condenar a prisão o controvertido escritor Siegfried Ellwanger Castan.  

No entanto, buscando reverter a retro condenação que o TJ-RS proferiu, a defesa 

de Ellwanger impetrou o habeas corpus nº 15.155 junto ao Superior Tribunal de Justiça, 

pois acreditavam que o direito à liberdade de locomoção estaria sendo violado ao seu 

paciente. 
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 Mas esse primeiro habeas corpus foi denegado pela 5ª Turma da referida Corte 

Superior, confirmando o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Com isso, a condenação criminal do autor gaúcho fora mantida, já que o crime de 

racismo cometido estaria tipificado e, sendo assim, seria imprescritível, como bem 

assevera a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XLII
69

. 

Por fim, na propositura de que fosse concedida a absolvição e, 

consequentemente a liberdade, tanto de expressão, como a de locomoção para Siegfried 

Ellwanger, a defesa impetrou no dia 12/12/2002 perante o Supremo Tribunal Federal o 

habeas corpus com pedido de liminar de nº  82.424/RS, sob o prisma de que o paciente 

havia sido condenado pela prática de racismo contra os judeus.  

Em sede de defesa, as alegações apresentadas pelos patronos da causa, os Drs. 

Werner Becker e Rejana Becker, assim como em consultoria a outros autores de origem 

judaica, chegaram à conclusão de que o referido povo não constitui como uma raça, mas 

sim como um povo e, por conta da ausência da tipicidade do ilícito penal, não existiria 

crime de racismo contra o paciente condenado.  

Nesse sentido, requisitaram em sua em suas alegações: 

  
A norma constitucional restringiu a imprescritibilidade aos crimes 

decorrentes da prática de racismo e não aos decorrentes das outras práticas 

discriminatórias tipificadas no art. 20 da Lei 7716/89, com redação dada pela 

Lei 8.081/90. Se o constituinte quisesse alargar a imprescritibilidade a todas 

as práticas discriminatórias, não teria no texto constitucional se referido 

apenas ao racismo, mas teria dito que não imprescritíveis os crimes 

decorrentes de qualquer prática discriminatória. Repete-se: Não se está 

afirmando que as práticas discriminatórias não são crimes. Apenas se está 

dizendo que a imprescritibilidade alcança somente as práticas 

discriminatórias decorrentes do racismo. 
70

 

 

A partir da tese sustentada pelos advogados, fica claro que a defesa de Ellwanger 

não se limitava a restrição ou não da liberdade de expressão e artística que o autor da 

obra se debruçara.  Muito embora os Ministros da Suprema Corte tenham debatido 

sobre tal direito e garantia fundamental constitucional ao longo da apreciação do do HC 

82.424-2/RS, em especial os Ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio e Carlos 

Ayres Britto. 
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4.3  O JULGAMENTO DO HC 82.424/RS PERANTE O STF 

 

O julgamento do referido remédio constitucional foi constituído pelos onze 

ministros
71

 à época do Supremo Tribunal Federal, tendo como resultado a denegação do 

habeas corpus, por 8 votos a 3, ao longo das mais de 488 páginas do acórdão, com o 

relatório e os respectivos votos.  

Em uma primeira análise, o que se pode denotar é que no presente caso a 

temática envolvendo os discursos de ódio em um contexto de liberdade de expressão se 

mostra como a forma mais próxima e inigualável na jurisprudência dos Tribunais pátrio. 

Ademais, no presente trabalho os votos mais emblemáticos no julgamento do 

caso em comento serão elucidados com os seus devidos apontamentos, explicitando o 

porquê o Caso Ellwanger se tornou um paradigma no ordenamento jurídico e político 

pelo qual os magistrados do STF se debruçaram a respeito.  

Um segundo aspecto a priori que se pode constatar é a de que praticamente 

quase todos os votos apresentados pelos magistrados ressaltaram a importância e a 

necessidade de uma ponderação de direitos e princípios envolvendo a liberdade de 

expressão de um lado e, a igualdade e a dignidade de um povo do outro lado. Essa 

cautela foi utilizada por àqueles que entenderam a necessidade de concessão do habeas 

corpus ao paciente Ellwanger, mas também foi utilizado por àqueles juízes que 

denegaram o remédio constitucional retro, com os devidos argumentos pertinentes. 

Por ilustração, preliminarmente serão apresentados os votos vencidos no 

julgamento do processo, qual seja o voto do Ministro relato, Moreira Alves, e os dos 

magistrados Carlos Ayres Britto e ao final, o entendimento lógico do Min. Marco 

Aurélio. 

Em contrapartida, merecem o devido destaque o voto do presidente do STF à 

época, o Min. Maurício Corrêa, o do decano Celso de Mello e o do ilustre magistrado 

Gilmar Ferreira Mendes, já que são os que possuem a maior relevância para o debate em 

voga da liberdade de expressão, no presente trabalho. 

Finalmente, apesar das contribuições e dos votos proferidos dos Ministros 

Nelson Jobim, Carlos Velloso, Cezar Peluso, Ellen Gracie e Sepúlveda Pertence, em 
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decorrência de suas pequenas extensões e, até mesmo o acompanhamento dos votos 

denegando o HC 82.424/RS, não será ampliada a discussão neste presente trabalho. 

 

4.3.1 Os votos vencidos no HC 82.424/RS  

 

O placar de 8 a 3 no julgamento do processo do autor-paciente decorreu pelos 

votos proferidos pelos Ministros Moreira Alves, o relator do acórdão, o do Min. Marco 

Aurélio e, por fim, o do magistrado Carlos Ayres Britto. 

No primeiro momento do julgamento, a discussão foi baseada na temática 

envolvendo se existiria ou não a pratica do crime de racismo nas publicações de 

Ellwanger, tendo o Min. Moreira Alves entendido que naquela situação, não existiria o 

ato ilícito, pois os judeus não se constituíam como uma raça, alinhando-se a tese da 

defesa do paciente.  

Em virtude desse juízo, o Ministro relator votou pelo deferimento do habeas 

corpus, declarando extinta a punibilidade do paciente, já que teria existido a prescrição 

da pretensão punitiva, pois nas palavras do excelentíssimo magistrado: 

 
E, note-se uma vez mais que no Brasil não há perseguição a judeus, nem, 

evidentemente, qualquer resquício de holocausto a inspirar o constituinte 

brasileiro para a inclusão na Constituição da imprescritibilidade do crime de 

racismo. Ademais, qualquer discriminação a qualquer nacional de outro país 

(restrição por origem nacional) ensejaria o enquadramento no crime 

imprescritível de racismo. 
72

 

Seguindo os votos vencidos daqueles que sustentaram a concessão do habeas 

corpus à Siegfried, o Min. Carlos Ayres Britto explicitou que em sua concepção o 

direito à liberdade de expressão seria praticamente absoluto, além de que na presente 

situação debatida, a publicação artística das obras do literato gaúcho, não constituía em 

um fato atípico e ilícito. 

Muito pelo contrário, pois na compreensão do Ministro em comento a conduta 

de Ellwanger não foi baseada em uma incitação a prática do racismo, mas sim pela 

defesa de uma ideologia por ele utilizada, como bem é defendida por um revisionista 

histórico, sobretudo com a obra “Holocausto judeu, ou alemão? – Nos bastidores da 

mentira do século”.  
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E em virtude da garantia que a cláusula constitucional do art. 5º, VIII, da 

Constituição Federal de1988
73

 assegura é que o autor-paciente, através de sua liberdade 

expressão, buscou exprimir suas convicções politicas e ideológicas. 

Indo além, o voto de Ayres Britto é elucidativo também no que tange a revisão 

histórica pelo qual Siegfried se debruçou profundamente e, muito embora, o autor-

paciente tenha ido de encontro à defesa do Estado alemão nazista, simpatizando-se até 

mesmo com os ideais de Adolf Hitler, o referido Ministro entendeu que não seria uma 

obra preconceituosa, pois Castan não teria proferido, em sua visão, nenhuma apologia à 

guerra, boicotes de produtos de pessoas judias ou até ao extermínio físico ao povo 

hebreu. 

Por conseguinte a tal entendimento e construção de seu voto é que a pratica do 

crime de racismo não teria sido praticada, segundo o Min. Carlos Britto, mas tão 

somente a defesa de suas convicções político ideológicas no ensejo de se alcançar um 

debate intelectual, por meio de um viés ideológico de suas concepções revisionistas, 

restando, portanto o voto do Ministro em favor de que fosse deferido de ofício o habeas 

corpus ao autor-paciente. 

Por fim, o último voto dentre àqueles que se alinharam pela concessão do 

remédio constitucional ao paciente em testilha foi do Min. Marco Aurélio, que se 

aprofundou sobre liberdade de expressão e a colisão a outros princípios, em um 

contexto em que se busca assegurar a proteção da dignidade e a honra em uma 

sociedade democrática, que no contexto analisado, seria a da comunidade judia.  

Nesse sentido, o magistrado do STF elucidou sobre o caráter relativo que a 

liberdade de expressão possui, decorrente do entendimento do constituinte de 1988, 

assim bem como os limites pelos quais tal direito enfrenta: 

  
O princípio da liberdade de expressão, como os demais princípios que 

compõem o sistema de direitos fundamentais, não possui caráter absoluto. Ao 

contrário, encontra limites nos demais direitos fundamentais, o que pode 

ensejar uma colisão de princípios. 
74
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Merece ainda um breve destaque que ao utilizar-se dos ideais do liberalismo, tais 

como a utilização de autores clássicos, como John Stuart Mill
75

, assim como a oposição 

entre o Estado e a liberdade individual das pessoas, o Ministro deixou clara a influência 

política pelo qual seria sedimentado o seu voto, sobretudo em como entende o direito à 

liberdade de expressão, ilustrado pela passagem a seguir:  

 
Quando somente a opinião oficial pode ser divulgada ou defendida, e se 

privam dessa liberdade as opiniões discordantes ou minoritárias, enclausura-

se a sociedade em uma redoma que retira o oxigênio da democracia e, por 

consequência, aumenta-se o risco de ter-se um povo dirigido, escravo dos 

governantes e da mídia, uma massa de manobra sem liberdade. 
76

 

 

Lado outro, o Min. Marco Aurélio ressaltou a necessidade de que as opiniões 

contrárias ao sentimento da maioria dominante devem ser respeitadas e protegidas, 

mesmo àquelas que causem impactos e repúdio perante a sociedade.  

Indo além, a punição de Ellwanger representaria uma jurisprudência simbólica, o 

qual o STF relativizaria o direito fundamental que é a liberdade de expressão, visando 

transmitir, segundo o meritíssimo, uma imagem de politicamente correta perante a 

sociedade. 

Nessa senda, o voto do Ministro foi sincero e direto em busca de que fosse 

defendido o direito à liberdade de expressão em um discurso de ódio, sem qualquer tipo 

de censura: 

 
Assim sendo, também não pode servir de substrato para a restrição da 

liberdade de expressão simples alegação de que a opinião manifestada seja 

discriminatória, abusiva, radical, absurda, sem que haja elementos concretos 

a demonstrarem a existência de motivos suficientes para a limitação 

impugnada. 

  

Por fim e em decorrência dos argumentos levados à discussão em seu voto, o 

Min. Marco Aurélio entendeu que Ellwanger não praticou o crime de racismo contra o 

povo judeu, mas assim como o Min. Carlos Britto explicitou em seu voto, o autor-

paciente apenas defendeu a ideologia pelo qual ele compactuava, mesmo causando 

repúdio a uma comunidade.  

Para, além disso, o Ministro buscou a defesa da liberdade de expressão, 

influenciado por alguns dos ideais liberais, mesmo não considerando a manifestação e 
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publicação das obras de Ellwanger como ofensivas à dignidade do povo judeu, restando 

com isso em seu voto pelo deferimento do habeas corpus ao paciente gaúcho.  

 

4.3.2 Os votos marcantes denegando o remédio constitucional à Ellwanger 

 

Por outro lado, o contexto dos magistrados que votaram pelo indeferimento ao 

HC 82.424/RS, o presidente do STF, o Min. Maurício Corrêa foi o primeiro a votar, 

após o relator, assim como foi àquele quem deu inicio para ser o primeiro a discordar do 

voto de seu colega de Tribunal.  

A inteligência adotada pelo Min. Maurício Corrêa decorreu sobre o nazismo e o 

antissemitismo abarcarem entre as modalidades de racismo existente na sociedade, 

sendo que, a conclusão firmada em seu voto foi a de que todos fazem parte de uma 

única raça, a humana. 

Além disso, o voto do Ministro foi iniciado com a exposição histórica do povo 

judeu, sob o prisma religioso de passagens da Bíblia. E caminhando sob essa esteira, o 

presidente do STF proferiu um voto muito mais alinhado à política e a religião do que 

necessariamente a abordagens técnicas e jurídicas que o caso suscitava.  

Por fim, o Ministro ainda buscou esclarecer que a sua decisão não estaria em 

desarmonia com a liberdade de expressão, uma vez que não há direito absoluto e 

incondicional, como bem explicitado em seu voto:  

 
Malgrado não seja fundamento do writ, penso também não ocorrer na 

hipótese qualquer violação ao principio constitucional que assegura a 

liberdade de expressão e pensamento (CF, artigo 5º, inciso IV e IX; e artigo 

220). Como sabido, tais garantias, como de resto as demais, não são 

incondicionais, razão pela qual devem ser exercidas de maneira harmônica, 

observados os limites traçados pela própria Constiuição Federal (CF, artigo 

5º, §2º, primeira parte). 
77

 

 

Nesse diapasão resta claro a problemática existente no caráter político que o 

voto do Min. Maurício Corrêa foi estruturado, ao se utilizar de uma base religiosa para 

se sustentar sobre direitos e garantias fundamentais em litígio, como bem apontado por 

João Trindade 
78

, os Ministros Nelson Jobim, Ellen Gracie, Carlos Velloso e Cezar 

Peluso se alinharam com os pressupostos elencados pela apreciação e voto do 

constituinte de 1988 e votaram pela denegação do habeas corpus e, consequente 

condenação à Ellwanger. 
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Após a explanação do presidente do STF daquela ocasião, foi dada a 

oportunidade para o Min. Celso de Mello discorrer sobre o seu voto na lide objeto de 

apreciação.  

Em suas primeiras considerações a respeito do julgamento daquele habeas 

corpus o Ministro se atentou sobre a importância que àquele precedente acarretaria a 

jurisprudência e futuros entendimentos objeto de parâmetro, após as observações feitas 

pelos julgadores competentes para apreciar o caso. 

Além disso, o magistrado buscou se aprofundar mais especificamente de que 

maneira os tratados e convenções internacionais
79

 pelos quais o Brasil era e, ainda é, 

signatário, compreendiam sobre o tema de combate ao racismo.   

Na propositura de consubstanciar o seu voto, ainda foi utilizado o parecer de 

Celso Lafer
80

 atuando como amicus curiae no caso concreto, sobretudo na esteira do 

que seria o crime de racismo e, de que forma a intolerância e a discriminação deveriam 

ser contidas.  

Destarte, o Ministro ainda analisou a possibilidade de uma suposta colisão de 

princípios e direitos elencados pela Constituição Federal de 1988, isto é, se deveria 

ocorrer uma ponderação de valores para que fosse aplicada a base principiológica da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana ou se daria a preferência pela liberdade de 

expressão de forma absoluta e irrestrita no contexto da publicação das obras 

antissemitas. 

Dando continuidade à discussão envolvendo o possível crime de racismo 

praticado por Ellwanger no julgamento do habeas corpus em testilha o Min. Gilmar 

Mendes também abordou sobre a intersecção e os limites tênues que o discurso de ódio 

acarreta em um contexto da liberdade expressão.  

Na construção lógica que o Ministro utilizou, fica notório a sua preocupação de 

que em uma sociedade plenamente democrática enfrenta com tais discursos de ódio e, 

que no caso em tela, a prática discriminatória racial foi exercida. Para instrumentalizar 

seu posicionamento, o magistrado referenciou autores consagrados como Norberto 
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Bobbio e Kevin Boyle, demonstrando que na percepção ao longo da história, o 

antissemitismo demonstra claramente ser uma prática racista.  

Ademais, no voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes foi explicitado, através do 

Direito Comparado, que a abordagem do hate speech não é inédita, uma vez que é 

inequívoco o tratamento sobre tal assunto nas decisões da Suprema Corte norte-

americana até as Cortes europeias
81

. 

Por fim, o magistrado do Supremo Tribunal Federal ainda destacou sobre a 

utilização do princípio da proporcionalidade na discussão entre a permissibilidade 

irrestrita da liberdade de expressão, mesmo com discursos intolerantes e racistas, em 

face de princípio e direito relativos à dignidade da pessoa humana, a privacidade e a 

honra, assim como o respeito ao regime democrático pelo qual a sociedade brasileira é 

erigida. 

Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes: 

 
Da mesma forma, não se pode atribuir primazia absoluta à liberdade de 

expressão, no contexto de uma sociedade pluralista, em face de valores 

outros como os da igualdade e da dignidade humana. Dai ter o texto 

constitucional de 1988 erigido, de forma clara e inequívoca, o racismo como 

crime inafiançável e imprescritível (CF art. 5º, XLII), além de ter 

determinado que a lei estabelecesse outras formas de repressão às 

manifestações discriminatórias (art. 5º, XLI). 
82

 

 

Ademais, nessa mesma esteira, o Ministro chegou à conclusão em seu voto: 

 
O princípio da proporcionalidade, também denominado princípio do devido 

processo legal em sentido substantivo, ou ainda, princípio da proibição do 

excesso, constitui uma exigência positiva e material relacionada ao conteúdo 

de atos restritivos de direitos fundamentais, de modo a estabelecer um “limite 

do limite”, ou uma “proibição de excesso” na restrição de tais direitos. [...] 

Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determinada o 

limite último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito 

fundamental. 
83

 

 

Restou claro, portanto, que ao utilizar-se da sistemática da ponderação de 

valores e direitos fundamentais, o Ministro ratificou que o constituinte originário de 

1988 não concedeu a liberdade de expressão um caráter absoluto e, em decorrência de 

tal aspecto relativo é que se tornou indevido a violação de outros direitos, como a 

igualdade, a honra e a dignidade humana no caso Ellwanger.  
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 O Ministro Gilmar Mendes remete aos casos entre Lehideux e Isorni vs. França (1998) e o caso Lebach 

(1973) na Alemanha, para ressaltar que a temática do hate speech apresenta-se como um amplo debate na 

legislação internacional, p. 655. 
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 Voto do Min. Gilmar Mendes HC 82.424-2/RS, p. 657. 
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 Realce, p. 657-658. 
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Nesse deslinde, fica asseverado que o Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do HC 82.424/RS buscou um caminho de equilíbrio e ponderação entre os direitos da 

liberdade de expressão em face da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da honra 

do povo judeu.  

Muito embora tenha se inclinado de forma mais clara para a defesa desse último 

rol de garantias fundamentais, sobretudo pelo placar de 8 votos a 3, ao denegar o 

remédio constitucional impetrado por Siegfried Ellwanger.  

Assim sendo, o direito amplo e irrestrito a liberdade de expressão e, 

consequentemente a livre circulação de discursos e obras de cunho odioso não foram 

recepcionados pela Suprema Corte brasileira no caso em testilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se debruçar de maneira mais aprofundada sobre o direito a liberdade de 

expressão e pensamento, foi possível constatar que diversos desafios são inseridos na 

seara de tais direitos e diversas outras garantias fundamentais acabam sendo preteridas. 

Nesse sentido, a abordagem que os discursos de ódio se estruturam acaba se 

sobressaindo no seio da sociedade moderna cada vez mais polarizada e ofensiva, por 

meio do qual fronteiras entre os indivíduos são construídas, de forma paradoxal frente 

às aproximações entre as pessoas, proporcionadas pelas tecnologias. 

Ademais, cumpre ressaltar o importante papel pelo qual o direito constitucional 

internacional, mais precisamente àquele que fora objeto de análise no trabalho em tela, 
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ao direito norte-americano e o ordenamento jurídico pátrio possuem em suas análises, 

entendimentos e bases jurisprudenciais ao longo da história de cada país. 

Nesse deslinde, percebe-se a predileção de determinados Tribunais, como 

ocorreu no julgamento dos casos Brandenburg contra Ohio, em 1969 e em R.A.V. em 

face da cidade de Saint Paul, no ano de 1992, visando assegurar o pleno exercício da 

liberdade expressão. 

 Seja através da instrumentalização de discursos, propagandas em jornais e 

folhetins ou então em diversas outras práticas hostis e odiosas para com grupos 

minoritários em casos emblemáticos, o direito de liberdade de expressão nos Estados 

Unidos é praticamente unânime em conceder grau absoluto, assemelhando-se a um 

dogma que a Primeira Emenda assegura aos xenófobos, racistas, sexistas, homofóbicos. 

Em suma, certos sujeitos e coletivos preconceituosos buscam o apoio de maneira mais 

vil possível ao conclamar pela tutela do direito de se expressar, mesmo que para isso 

ofenda as mais numerosas vítimas na sociedade estadunidense.  

Dessa maneira, se no julgamento do caso de Beauharnais mostrou-se ímpar e 

destoante do que entendia a Suprema Corte norte-americana, a partir da condenação 

criminal ao que lhe foi imputado em propagandear folhetins discriminatórios contra a 

comunidade afrodescendente na cidade de Chicago, o que se viu posteriormente foram 

decisões que, em regra, absolviam os réus que eram acusados de exercer ilícitos 

atentatórios à vida, a igualdade e a dignidade das pessoas.  

Nessa senda, as decisões de absolvição de Clarence Brandenburg em 1969 e de 

Robert Viktora, em 1992 foram significativos para retomar o entendimento daquela 

Corte estadunidense e formular os paradigmas jurisprudências que foram adotados 

desde então, ao se conferir a inteligência liberal do mercado de ideias e da ponderação 

de valores. 

Insta salientar ainda que a ponderação explicitada ao longo do presente trabalho 

acabou se inclinando em prol da tutela da liberdade de expressão, de pensamento e de 

imprensa que a Primeira Emenda dos EUA assegura aos demais cidadãos. Com efeito, 

diversos outros direitos fundamentais foram colocados à margem por àquela sociedade 

considerada como profundamente democrática e harmônica de coexistência entre os 

mais diversificados grupos sociais. 

Dando continuidade, mas sob a perspectiva nacional em tratar sobre a liberdade 

de expressão e de pensamento no direito constitucional brasileiro sem sombra de 

dúvidas o caso que mais se destaca frente aos demais que já foram discutidos pelos 
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tribunais pátrios é o julgamento que denegou o habeas corpus de nº 82.424/RS contra o 

paciente Siegfried Ellwanger.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal ao denegar a referida ação impetrada se 

mostrou inconstitucional no âmbito material, posto que a liberdade de expressão, em 

decorrência de ser um direito individual, é considera como cláusula pétrea, logo não 

poderia nem mesmo ser objeto de questionamento para sua redução ou modificação do 

texto constitucional. 

Nessa esteira, o caráter jurídico pelo qual os ministros do STF adotaram se 

aproximou de uma concepção conservadora e restritiva ao exercício da liberdade de 

expressão, tal como preleciona os tratados internacionais apresentados anteriormente.  

Com efeito, se tornou notória a linha argumentativa dos ministros que votaram 

em denegar o referido habeas corpus se aproximou mais de um viés moral e religioso, 

além da confusão instaurada em considerar um discurso como ilícito e ilegal com base 

em preceitos subjetivos e morais pelos quais os ministros, em sua maioria, adotaram.  

Conclui-se, portanto que a construção argumentativa não ocorreu em parâmetros 

propriamente jurídicos, de forma isonômica e objetiva, tal como a Lei Maior de 1988 

assegura a todos os cidadãos sem distinção, teoricamente.  

Pelo contrário, ao denegar ao paciente Ellwanger o retro habeas corpus, o STF 

chegou à percepção de que os discursos de ódio dizem respeito a expressões e práticas 

depreciativas, no ensejo de humilhar, ofender e discriminar socialmente determinados 

indivíduos ou grupos sociais, considerados em geral, como minorias. E, em virtude de 

tais elementos, o hate speech se mostra necessário delimitar o seu uso na sociedade 

brasileira. 
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