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RESUMO

A dissertação ora apresentada tem por objetivo investigar a constante tensão entre o
“negacionismo”, consistente na busca pela revisão de eventos históricos com base
em premissas vazias ou fraudulentas, e o direito fundamental à liberdade de
expressão. Uma das liberdades constitucionais clássicas, a liberdade de expressão
desafia o intérprete do direito em diversos momentos, principalmente quando se
questiona sua amplitude, surgindo posições absolutas e relativas, seja no direito
comparado ou no direito interno. Buscou-se ponderar se a negação de fatos
históricos sem embasamento pode se dar de forma livre, ainda que represente
estímulo a grupos que repudiam a igualdade, ou se, ao contrário a livre
manifestação do pensamento comporta limitações quando assim observada.
Baseada na revisão de literatura, a dissertação transitou pelo direito brasileiro e pelo
direito comparado, pela filosofia e pela história, concluindo que, embora possível, a
contenção à liberdade de expressão fica reservada a casos excepcionalíssimos.
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ABSTRACT

The dissertation presented here aims to investigate the constant tension between
"denial", consisting in the search for the revision of historical events based on empty
or fraudulent premises, and the fundamental right to freedom of expression. One of
the classical constitutional freedoms, freedom of expression challenges the
interpreter of law at various times, especially when its breadth is questioned, and
absolute and relative positions arise, whether in comparative law or domestic law. It
was sought to consider whether the denial of historical facts without foundation can
take place in a free form, even if it represents a stimulus to groups that repudiate
equality, or if, on the contrary, the free manifestation of thought entails limitations
when observed. Based on the literature review, the dissertation went through
Brazilian law and comparative law, philosophy and history, concluding that, although
possible, containment of freedom of expression is reserved for exceptional cases.
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