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RESUMO 

 

 

 

O contexto universal da liberdade de expressão tem sido objeto de estudo e debate 

na atualidade tendo interesse direto dos cidadãos. Esse trabalho objetivou verificar 

as nuances da liberdade de expressão na contemporaneidade da sociedade 

brasileira, e a decorrente interação entre indivíduos, assim como quais seriam os 

seus possíveis limites. O trabalho justifica-se pela indispensabilidade de estudo 

sobre o tema, bem como sua abrangência e a influência social, resultantes da atual 

realidade jurídica. Em termos de metodologia, o método científico adotado pode ser 

sintetizado em pesquisa bibliográfica descritiva e documental. Conteúdos como a 

liberdade de expressão e o discurso de ódio são descritos e examinados, sob o 

panorama contemporâneo, abrangente e dinâmico do ambiente virtual. Os 

resultados dessa pesquisa foram que o direito da liberdade de expressão encontra 

limites em demais direitos previstos constitucionalmente, e identificou-se o discurso 

de ódio como o limite maior à liberdade de expressão.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de expressão; Discurso de ódio; Limites; Ambiente 
virtual 
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ABSTRACT 

 

The universal context of freedom of expression has been the object of study and 

debate today with a direct interest of citizens. This work aimed to verify the nuances 

of freedom of expression in the contemporary Brazilian society, and the resulting 

interaction between individuals, as well as what their possible limits would be. The 

work is justified by the indispensability of studying the theme, as well as its scope 

and social influence, resulting from the current legal reality. In terms of methodology, 

the adopted scientific method can be synthesized in descriptive and documentary 

bibliographic research. Contents such as freedom of expression and hate speech are 

described and examined, under the contemporary, comprehensive and dynamic 

landscape of the virtual environment. The results of this research were that the right 

to freedom of expression finds limits in other constitutionally provided for rights, and 

hate speech was identified as the major limit to freedom of expression. 

 

 

 

KEYWORDS: Freedom of expression; Hate speech; Limits; Virtual environment 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura...1.- Percentual de domicílios particulares permanentes com utilização da 

Internet por meio de microcomputador e somente por meio de outros equipamentos, 

no total de domicílios particulares permanentes – Brasil 

2004/2015...................................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.- Brasil: Pessoas que utilizaram a Internet para compartilhar conteúdo, 

como textos, imagens ou vídeos, por faixa etária, nos últimos três meses 

(2017).........................................................................................................................44 

Tabela 2 - Brasil: Pessoas que utilizaram a Internet para compartilhar conteúdo, 

como textos, imagens ou vídeos, por renda pessoal, nos últimos três meses 

(2017).........................................................................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT     Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ADPF     Arguição de descumprimento de preceito fundamental          

CADH     Convenção Americana de Direitos Humanos 

CC          Código Civil 

CP          Código Penal 

CRFB     Constituição da República Federativa do Brasil 

DDHC     Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

DUDH     Declaração Universal dos Direitos Humanos 

EC           Emenda constitucional 

EUA         Estados Unidos da América 

HC           Habeas corpus 

IBGE        Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ONU        Organização das Nações Unidas 

SNIS        Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

STF          Supremo Tribunal Federal                

STJ          Superior Tribunal de Justiça          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SUMÁRIO 

     INTRODUÇÃO...................................................................................................................13 
 
      1....O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SUA RELAÇÃO COM A 
ESTRUTURA DEMOCRÁTICA DO 
ESTADO.................................................................................................................................16 
 

     1.1...A liberdade de expressão no âmbito das liberdades individuais e públicas do Estado 
Democrático............... ............................................................................................................19 
 

     1.2...A liberdade de expressão como direito fundamental não 
absoluto..................................................................................................................................21 
 

     1.3...Os limites ao direito fundamental da liberdade de 
expressão...............................................................................................................................30 
 

     1.4...A liberdade de expressão na era da informação e da comunicação em 
rede.........................................................................................................................................41 
 
       2....O ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO.........................................................................................................................53 
  
      2.1...Liberdade de expressão e de imprensa...................................................................56 
 
      2.2...O caso New York Times vs Sullivan.........................................................................62 
 

       2.3...O abuso à liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento: A 
intolerância.............................................................................................................................67 
 
       3....O DISCURSO DE ÓDIO COMO LIMITE MAIOR À LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO.........................................................................................................................70 
 
        3.1...Entendimentos sobre o chamado discurso de ódio..............................................70 
 
        3.2...O discurso de ódio no ambiente virtual..................................................................77 
 

        3.3...Discurso de ódio e a responsabilidade civil...........................................................86 
 
        3.4....Discurso de ódio e a responsabilidade penal.......................................................89 
 

    CONCLUSÃO....................................................................................................................96 
 
    REFERÊNCIAS.................................................................................................................99 

  

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa científica é voltada para o estudo a respeito do 

discurso de ódio e o direito fundamental da liberdade de expressão no ambiente 

virtual. 

O contexto universal da liberdade de expressão tem sido objeto de 

estudo e debate na atualidade, com interesse direto dos cidadãos.  

A partir da busca pela análise, compreensão e elucidação do respectivo 

tema, e suas vicissitudes, o presente trabalho delimita claramente o assunto 

tratado. 

O trabalho justifica-se pela indispensabilidade de estudo sobre o direito à 

liberdade de expressão, assim como sua abrangência e a influência social, 

resultantes da atual realidade jurídica. 

O problema da presente pesquisa configura a pergunta que pretende ser 

respondida: Quais são os limites ao direito fundamental da liberdade de 

expressão? 

O presente trabalho científico tem os seguintes objetivos gerais: Verificar 

as nuances da liberdade de expressão na contemporaneidade da sociedade 

brasileira, e a decorrente interação entre indivíduos. E como objetivo específico 

a resolução do problema da pesquisa. 

Essa dissertação está organizada em três capítulos, contendo, ainda, a 

introdução, a conclusão e as referências. 

No primeiro capítulo serão abordados as categorizações do direito à 

liberdade de expressão, sua abrangência e o exame de seus possíveis limites.  

Também será analisada a ponderação jurídica no caso de colisão entre 

direitos como a liberdade de expressão e os direitos de personalidade e da 

dignidade da pessoa humana. Serão examinados ordenamentos jurídicos em 

conjunto com posicionamentos doutrinários.   

Ainda estará presente, no primeiro capítulo, o estudo da matéria sob a 

nova perspectiva da Internet, e das redes sociais especificamente, que trazem 

novos cenários para o direito.   
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No segundo capítulo, serão analisadas as possibilidades de ocorrência 

de abuso do direito à liberdade de expressão. Haverá exame da matéria da 

liberdade de expressão e sua diferenciação com a liberdade de imprensa.  

Ainda será abordado o caso jurisprudencial do direito norte-americano 

New York Times vs Sullivan, de modo a tratar dos direitos à informação, 

expressão e imprensa, assim como tem a intenção de verificar a ocorrência ou 

não de possíveis abusos. De forma complementar será analisado o vínculo da 

intolerância dos indivíduos com o abuso à liberdade de expressão e livre 

manifestação de pensamento. 

No terceiro capítulo serão abordados os entendimentos sobre o chamado 

discurso de ódio, em relação à sua caracterização, assim como as nuances dos 

meios tecnológicos, e especificamente das redes sociais, atreladas à matéria 

que é motivo do estudo.  

O capítulo ainda se propõe ao estudo sobre as responsabilizações civis e 

penais em relação ao discurso de ódio. Através dos aspectos abordados e 

examinados no terceiro capítulo será possível verificar a matéria do discurso de 

ódio como possível limite maior ao direito da liberdade de expressão. 

Por fim, será apresentada a conclusão, que terá como propósito atingir os 

objetivos gerais e específicos e resolver o problema da pesquisa. 

A metodologia adotada pode ser sintetizada em pesquisa bibliográfica 

descritiva e documental, de forma a possibilitar o entendimento e a interferência 

na realidade investigada. 

No que se refere à pesquisa bibliográfica descritiva, cumpre salientar que 

a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, tais como livros e 

artigos científicos, e que pesquisas descritivas são realizadas com o intuito de 

descrever as características do fenômeno. Esse tipo de estudo pretende 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Bauer e Gaskell elucidam que a pesquisa qualitativa tende a evitar ser 

centrada em números, e sim lidar com interpretações das realidades sociais.1 

 

                                                   
1 BAUER, M. W.; GASKEL, G. Pesquisa qualitativa com texto: imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis: Vozes, 2017, p.17. 
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Em relação às fontes do trabalho serão analisadas legislações e 

jurisprudências de origens nacional e estrangeira, assim como doutrina, através 

de livros e artigos científicos nacionais e estrangeiros.   

Esta pesquisa científica foi elaborada tendo como focos a criatividade, o 

espírito crítico e investigativo. 
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1 O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SUA RELAÇÃO COM A 

ESTRUTURA DEMOCRÁTICA DO ESTADO 

 

O contexto universal da liberdade de expressão tem sido objeto de 

estudo e debate na atualidade, com interesse direto dos cidadãos. A sociedade 

contemporânea tende a transformações das mais diversas, e inclusive, na 

comunicação de indivíduos.  

A Carta Magna nacional prevê a livre expressão de comunicação, 

independentemente de censura ou licença,2 sendo invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação3. Dentro 

dessa perspectiva, o legislador estabelece a livre expressão, a proteção aos 

direitos de personalidade e a dignidade da pessoa humana. 

Daniel Sarmento entende que, tradicionalmente, a visão da liberdade de 

expressão constitui uma liberdade negativa, em outras palavras, o objetivo, 

seria o de impedir que o Estado pudesse tomar direta ou indiretamente alguma 

decisão no sentido de coibir a livre manifestação do pensamento4. 

O autor desenvolve uma marcante relação com o aparato estatal, isto é, 

que o Estado seria um potencial causador de limitações ao cidadão na 

sociedade. A reflexão, resultante do entendimento do autor, gera 

questionamentos sobre qual seria o âmbito de proteção do direito em questão. 

A liberdade de expressão pode ser considerada como o direito de 

qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais 

sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros 

membros da sociedade. É um conceito fundamental nas democracias modernas 

                                                   
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 03 de fevereiro de 

2019. 

3 Ibid.  

4 SARMENTO, D. Liberdade de expressão, pluralismo e o papel promocional do Estado. Revista 

Diálogo Jurídico, Fortaleza, nº 16, 2017, p. 3. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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nas quais a censura não tem respaldo moral5.  

Verdadeiramente a passagem da idade média à modernidade significou a 

autonomia de diversos subsistemas sociais, como o político, o econômico 

científico e o artístico, dentro de uma perspectiva de limitação do poder estatal 

de censura.6 

Assim, faz-se significativo o teor positivo em relação à proteção do direito 

à liberdade expressão. Efetivamente, esse apresenta um contraponto às 

tentativas de censura, que de fato não possuem respaldo moral em sociedades 

democráticas.  

Em relação à ordem jurídica contemporânea, a liberdade de expressão 

consiste, em sentido amplo, num conjunto de direitos relacionados às 

liberdades de comunicação, que compreende: A liberdade de expressão em 

sentido estrito (ou seja, de manifestação do pensamento ou de opinião), as 

liberdades de criação e de imprensa, bem como o direito de informação7. 

Conforme lição de Isaiah Berlin na obra “Dois Conceitos de Liberdade”, a 

liberdade de expressão deriva da noção geral de liberdade. Ele segue a 

clássica linha adotada por Benjamin Constant, que a classifica entre o grupo 

dos modernos e o grupo dos antigos. A liberdade dos modernos é a capacidade 

de auto condução da vida pessoal sem risco de interferência do Estado. Logo, 

essa liberdade atua no âmbito da legalidade e assume a condição de liberdade 

“negativa”, ou seja, um espaço de ação no qual o Estado estaria proibido de 

interferir na vida privada. Por outro lado, a chamada liberdade dos antigos, 

também conhecida por liberdade positiva, significa essencialmente a 

participação/contribuição do cidadão nas discussões públicas. De Aristóteles a 

Habermas essa liberdade é essencial para a configuração da ideia 

                                                   
5 CABRAL, B. F. Freedom of speech. Considerações sobre a liberdade de expressão e de imprensa 

no direito norte-americano. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2640, 2010, p.25. Disponível 

em: < https://jus.com.br/artigos/17476>. Acesso em: 29 jul. 2019. 

6 MACHADO, J. Liberdade de expressão: Dimensões constitucionais da esfera pública no sistema 

constitucional. Coimbra: Dimensões Constitucionais, 2002, p. 14. 

7 TORRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental à liberdade de expressão e sua extensão. 

2013. p. 62. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502937/000991769.pdf?sequence=1 . Acesso 

em: 10 ago 2019. 

https://jus.com.br/artigos/17476/freedom-of-speech
https://jus.com.br/artigos/17476/freedom-of-speech
https://jus.com.br/revista/edicoes/2010
https://jus.com.br/revista/edicoes/2010/9/23
https://jus.com.br/revista/edicoes/2010
https://jus.com.br/artigos/17476
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/502937/000991769.pdf?sequence=1
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contemporânea de soberania política.8 

Segundo entendimento de José Melo Alexandrino, o âmbito de proteção 

da liberdade de expressão envolve amplos aspectos: O direito de não ser 

impedido de se exprimir ou divulgar, pelos meios a que tenha acesso, ideias e 

opiniões, e a liberdade de comunicar ou não comunicar o pensamento, uma 

pretensão à expressão, por meio da remoção de obstáculos não razoáveis ao 

acesso e à utilização de diversos meios e da remoção de obstáculos à própria 

viabilidade da recepção de mensagens e pretensão de proteção contra ofensas 

de terceiros 9. 

Dado o exposto, parece fascinante a elucidação de José Melo 

Alexandrino, pois ao afirmar que a liberdade de expressão envolve amplos 

aspectos referentes aos cidadãos, esse confirma a importância da matéria, e, 

coincidentemente, auxilia na definição necessária de seu conteúdo.  

No que tange à liberdade de expressão como forma de comunicação, 

Schusterschitz defende que: 

 

Para a liberdade de expressão, consideramos a comunicação como feita 

em um sistema de crenças. A liberdade de expressão é uma liberdade 

de espírito, de crença ou de saber. Ela existe em um determinado grau 

de abstração ou não instrumentalidade. A comunicação que a ela 

interessa é aquela que, ao se ligar a um sistema de crenças e saber, não 

se esgota em um determinado contexto, transação ou relação. Com esse 

grau de não instrumentalidade, generalidade ou abstração, temos que a 

liberdade de expressão seja a comunicação em determinada lógica de 

transmissão que comunicação em determinada lógica de transmissão 

que identifica não apenas a vontade imediata do falante ou lhe resolve 

uma necessidade imediata, mas que também reconhece um grupo de 

conhecimentos, preferências, valores ou experiências nas quais o falante 

se vê ou a ele interessam10. 

 

                                                   
8 Cruz et al. Liberdade de Expressão em tempos de intolerância. Revista de Estudos e Pesquisas 

Avançadas do Terceiro Setor, 2018, p.299. 

9 ALEXANDRINO, J. M. O âmbito constitucionalmente protegido da liberdade de expressão. 

Coimbra: Almedina, 2014, p. 56. 

10 SCHUSTERSCHITZ, Márcio. Liberdade de Expressão. Amazon Brasil, São Paulo, 2017. p.81 
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No que tange à liberdade de expressão como forma de comunicação, 

Schusterschitz defende que: 

Acerca do estudo sobre os possíveis limites do direito fundamental da 

liberdade de expressão, Schusterschitz entende que quando falamos de 

liberdade de expressão, falamos da capacidade e da competência, quando se 

queira, como se queira e onde se queira, para se dizer ou divulgar fatos e 

opiniões, sobre o objeto que for.  Segundo esse a liberdade de expressão é a 

liberdade de comunicar, de divulgar determinado conteúdo, ideia, pensamento 

ou opinião, de transmitir a ocorrência de fatos, o entendimento do falante ou de 

terceiro. É uma liberdade de espírito, de intelecto. É liberdade de tornar algo 

público, de exteriorizar crenças, suposições, juízos, hipóteses e, de modo geral, 

o pensamento. A lógica da liberdade de expressão é a de dar conhecimento ao 

outro do que se pensa ou do que se sabe. A publicidade ou a divulgação de um 

conteúdo está ao seu centro. Não é liberdade apenas de crença ou formulação 

de ideias. Confirma a competência da pessoa para divulgar, em alguma 

extensão, fatos ou opiniões. Além da expressão em si, a liberdade protege sua 

forma (liberdade de conteúdo e forma). 11 

Assim vale reflexão sobre o âmbito das liberdades individuais, públicas e 

das garantias fundamentais. Cumpre enfatizar que deve existir a garantia aos 

direitos individuais, coletivos, sociais e políticos em um estado democrático de 

direito. 

  

1.1  A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO ÂMBITO DAS LIBERDADES 

INDIVIDUAIS E PÚBLICAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

 

É sabido que as sociedades modernas, devido à complexidade por elas 

alcançada, necessitam de instrumentos jurídicos abrangentes, isso a fim de se 

abarcar o maior número de relações prováveis. A par disso é que os Estados 

Nacionais, cada qual a seu modo, estabeleceram para si as normas gerais que 

irão regular as relações dos indivíduos que dele fazem parte. No caso do Brasil, 

os nacionais e os estrangeiros aqui presentes regulam-se primeiro pela 

Constituição Federal, que é a norma maior, à qual todas as demais normas 

                                                   
11 Ibid. 
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devem se submeter. A Constituição Federal, por sua vez, elenca uma gama de 

direitos assegurados a todos aqueles que estão sob a sua égide. Dentre esses 

direitos, destaca-se a liberdade de expressão, instrumento de reconhecida 

importância na manutenção dos valores contidos no cerne dos modernos 

Estados democráticos.12 

Conforme Edna Raquel Hogemann: 

 

Governos democráticos não controlam o conteúdo dos discursos 

escritos ou pela fala nos meios de comunicação social. Verdadeiras 

democracias são aquelas que respeitam, o que os romanos já haviam 

cunhado como vox populi, vox dei – voz do povo, voz de Deus – o 

assentimento de um povo pode ser o critério de verdade.13 

 

O termo liberdade advém do latim libertate, de modo que se refere à 

faculdade de cada um para decidir ou agir segundo a própria determinação ou 

do exercício desse direito no seio de uma sociedade organizada a partir de sua 

própria vontade, mas nos limites impostos por normas definidoras de conduta. 

Trata-se, pois, de um caráter ou condição de que o indivíduo possui para 

expressar algum aspecto de essência ou natureza. Portanto, certamente que a 

liberdade pode ser visualizada em vários setores da vida social do indivíduo, 

referindo-se tanto no seu direito de ir e vir, tal como na legalidade de seu ato 

em praticar ou não isto ou aquilo. Enquanto direito humano de primeira 

geração, constitui algo essencial ao homem e aos Estados Democráticos.14 

No que diz respeito à democracia, a liberdade de expressão é direito 

fundamental diretamente correlato à garantia de voz aos cidadãos na 

manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas. É certo de que a 

proteção da liberdade de expressão não é suficiente para assegurar a 

                                                   
12 ALMEIDA, Wederson Ramos de. Liberdade de expressão e proteção à entidade familiar – 

Direitos constitucionais fundamentais em questão. Wederson Ramos de Almeida. Ed. Clube de 

autores. São Francisco/MG, 2017, p.15. 

13 HOGEMANN. Edna Raquel. A Trajetória Histórica e os conflitos entre o direito à informação e 

a liberdade de expressão. XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNICURITIBA, 2013, p. 35. 

14 FREITAS. Erica Patricia Moreira. A intolerância religiosa nas redes sociais: Liberdade de 

expressão ou discurso do ódio? VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI/BRAGA – 

PORTUGAL, 2017, p.29. 
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participação popular no debate político, pois os direitos fundamentais efetivam-

se de modo interdependente: A eficácia de um direito fundamental depende da 

eficácia dos demais. Ademais, as liberdades comunicativas não se restringem a 

viabilizar a participação política da população, mas também tornam possível a 

livre interação social no que concerne à cultura, à economia, à religião e à 

educação. Em suma, a liberdade de expressão é condição necessária ao 

exercício da cidadania e ao desenvolvimento democrático do Estado, na 

consolidação de uma sociedade bem informada e coautora de seus sistemas 

políticos e jurídicos15.  

Assim, a liberdade de expressão é um valor fundamental na política 

democrática, na qual se espera que os cidadãos expressem um nível de 

tolerância política, ou seja, uma capacidade de respeitarem mesmo aquelas 

coisas que rejeitam ou se oponham16. 

Mais do que um direito, a liberdade de expressão pode ser entendida 

como um conjunto de direitos relacionados às liberdades de comunicação. 

Sendo diversas as formas de expressão humana, o direito de expressar-se 

livremente reúne diferentes liberdades fundamentais que devem ser 

asseguradas conjuntamente para se garantir a liberdade de expressão no seu 

sentido total. 17 

Ademais se faz necessário um estudo sobre as categorizações do direito 

da liberdade de expressão para melhor fundamentação de toda a investigação.   

 

1.2  A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NÃO 

ABSOLUTO 

 

A pesquisa em relação às categorizações do direito à liberdade de 

expressão concentra-se na apuração desse como um direito fundamental e não 

absoluto. 

                                                   
15 TORRES, F. C., 2013, p. 63. 

16 HARELL, Allison. The Limits of Tolerance in Diverse Societies: Hate Speech and Political 

Tolerance Norms Among Youth. Canadian Journal of Politial Sicence, v. 43, n. 2, p. 407-432, jun. 

2010. p. 408. 

17 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional: curso de direitos fundamentais. 3. 

ed. São Paulo: Método, 2008, p.74. 
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Quanto aos direitos fundamentais, elucida Bobbio:  

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas. 18 

 

Sendo assim, Bobbio compreende direitos fundamentais como direitos 

históricos, mas em referência ao contexto temporal de sua efetivação, e não 

que o direito fundamental seja de alguma forma perecível com o tempo.  

Em análise ao elucidado por Bobbio, entende-se que a proteção ao 

direito fundamental seja realizada através de uma evolução histórica, 

gradualista.   

É possível conceituar direitos fundamentais como aqueles inerentes ao 

ser humano, caso do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade; do 

direito de se expressar; do direito ao trabalho; do direito à educação, à saúde, 

dentre outros. São direitos que se integram à pessoa, afirmando-se como 

pressupostos elementares de sua existência digna. Toda pessoa faz jus aos 

direitos fundamentais; necessários e indispensáveis a uma vida digna.19 

De acordo com José Afonso da Silva, os direitos fundamentais são 

situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol 

da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Tais direitos são 

imprescindíveis para uma convivência digna, livre e igualitária, sem os quais a 

pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive.20 

 

 

                                                   
18 BOBBIO, N. A Era dos Direitos. 2. ed.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 5. 

19 VIANNA, J. R. A. Liberdade de expressão "versus" direitos fundamentais. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3641, jun. 2013, p. 1. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/24266>. Acesso em: 10 fev. 2019.. 

20 SILVA, J. A. da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, 

p.179. 

https://jus.com.br/artigos/24266/liberdade-de-expressao-versus-direitos-fundamentais
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/6/20
file:///C:/Users/Marcel/AppData/Local/Temp/jun
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/artigos/24266
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O valor que José Afonso da Silva concede aos direitos fundamentais 

demonstra magnitude com relação à vida humana em sociedade.  

Suplementarmente, Dworkin elucida que a liberdade de expressão é em 

si mesma um elemento da justiça democrática21, que se constitui em um fim em 

si mesma, na medida em que é, em si, um direito humano fundamental22. Isto é, 

elenca o direito motivo do estudo como um direito fundamental e o trata como 

um elemento determinante à democracia. 

Por isso, somente poderíamos entender corretamente os princípios de 

igualdade e liberdade se compreendermos corretamente o que vem a ser uma 

democracia, pois para o autor há uma relação intrínseca entre igualdade, 

liberdade e regime democrático. Ainda segundo esse, democracia significa que 

as pessoas se veem como parceiras de um empreendimento político comum23. 

Embora elucidativo, o autor caracteriza o que viria a ser uma democracia, 

segundo preceitos próprios, e elenca o direito tema da pesquisa, como também 

traz em foco a igualdade, em uma averiguação tão profunda, que versa sobre 

tantos aspectos referentes à liberdade de expressão, como sua caracterização 

como direito fundamental preenchendo para análise global da matéria a sua 

percepção.  

Ainda segundo Dworkin, os princípios possuem papel fundamental no 

campo jurídico, sendo utilizados como argumentos que sustentam as decisões 

a respeito de direitos e obrigações jurídicas particulares. Dessa maneira, para 

esse, o direito à liberdade de expressão deve ser entendido como princípio 

moral e, desse modo, deve ser tratado como padrão para a realização da 

atividade interpretativa, surgindo para os particulares e para o Estado o dever 

de garantir esse direito constitucional, partindo da premissa de que é errado 

que órgãos estatais restrinjam a livre expressão de pensamento materializada 

no que os cidadãos falam, publicam ou leem.24 

                                                   
21 DWORKIN, R. O Direito Da Liberdade - A Leitura Moral da Constituição Norte-Americana. 2. ed. 

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2019, p. 2. 

22 DWORKIN, R. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. São Paulo: Martins Fontes, 

2005, p. 689. 

23 DWORKIN, R. Liberalismo, Constitución y Democracia. Buenos Aires: Isla de la Luna, 2003, p. 

120. 
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Relevante então que os entendimentos dos autores são complementares 

em relação ao conteúdo, sendo o direito à liberdade de expressão um direito 

fundamental, que possui valor à vida humana em sociedade, primordial à 

democracia, e entendido como um direito moral, que envolve amplos aspectos.   

Ainda em relação à caracterização, a liberdade de expressão não deve 

ser entendida apenas em sentido individual, mas também como um direito 

difuso. Como direito individual, a liberdade de expressão consiste no direito de 

cada pessoa compartilhar livremente seus pensamentos, ideias e informações. 

Como direito difuso, trata-se do direito da sociedade de obter informações e 

receber, livre de interferência e obstáculos, os pensamentos, ideias, opiniões e 

informações dos outros. Assim, a liberdade de expressão constitui-se em 

instrumento de intercâmbio e comunicação entre todos os seres humanos. 

Conhecer o pensamento do outro é tão importante quanto exprimir o próprio.25 

Em vista disso, com base nesta percepção, o direito fundamental da liberdade 

de expressão pode ser considerado um direito difuso.  

Em ato contínuo, após a identificação da matéria como direito 

fundamental, convém a investigação sobre tratar de um direito absoluto ou não. 

Nesse sentido, Canotilho esclarece que:  

 

Uma vez que não se caracterizam normativamente como regras 

absolutas, é correto dizer que tais direitos fundamentais podem ser 

limitados pela própria Constituição, ou mesmo que esta pode permitir 

que lei infraconstitucional os limite. Ou ainda: na colisão entre direitos 

fundamentais, um deles ou ambos podem também ser restringidos na 

ponderação.26  

 

Ou seja, o autor ratifica que os direitos fundamentais, de modo amplo, 

podem ser limitados pela Constituição, ou mesmo por lei infraconstitucional, 

pois não seriam direitos absolutos.  
                                                                                                                                                               
24 DWORKIN, R. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007, p. 46-47. Título original: Taking rights seriously. 

25 BENTO, L. V. Parâmetros internacionais do direito à liberdade de expressão. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, DF, v. 53, n. 210, p. 93-115, 2016. 

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

p. 8. 
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. Importante que o direito de informar comporta duas dimensões distintas. 

A primeira no que tange à preservação da opinião, da expressão e da 

informação, que se exterioriza por meio de um meio de comunicação, e a 

segunda referente à integração jurídica do funcionamento e existência mesma 

do meio comunicacional, que revela uma perspectiva orgânica funcional dos 

órgãos de comunicação privados e públicos.27 

A liberdade de informação é vinculada da liberdade de expressão e livre 

manifestação de pensamento, abrangendo a criação, expressão e informação 

sob qualquer forma, processo ou veículo.28 

A previsão constitucional da liberdade de informação encontra-se no rol 

dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição da República Federativa 

do Brasil, expressos no artigo 5º desse diploma legal. O inciso XIV desse artigo 

assegura a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, como 

forma de garantia do exercício profissional. 

Art.5º, XIV, CRFB/88: 

 

É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional.29 

 

Marcante versar que a liberdade de expressão, como espécie do gênero 

direito fundamental, é a base de onde emanam diversos outros direitos de 

liberdade. É a partir dela que o indivíduo tem a possibilidade de externar, 

expressar seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos e emoções, suas 

opiniões sobre os mais variados temas, desde convicções filosóficas, políticas, 

religiosas, bem como se manifestar cultural, artistica e cientificamente, o que lhe 

permite uma interação com o meio social.30 

                                                   
27 PINHEIRO, G. P. Liberdade de Expressão e Neutralidade de Rede na Internet. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017, p. 91. 

28 Bulos, Uadi Lammêgo. Direito Constitucional ao alcance de todos. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 684. 

29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 03 de fevereiro de 

2019. 

30 VIANNA, J. R. A., 2013, p. 2. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
file:///C:/Users/Marcel/AppData/Local/Temp/2013
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Em outras palavras, o presente estudo trata de um direito fundamental 

que pode vir a englobar outros direitos, pois a matéria trata não somente da 

expressão, mas de forma conjunta com o direito a manifestação e informação. 

Nesse sentido, para Pinheiro, o direito à informação está desmembrado 

em três categorias, de acordo com o sujeito de direito: a) Direito de informar, 

que é um direito ativo; b) O direito de ser informado, que é um direito passivo; c) 

O direito de não receber informação, que é um direito ativo e passivo31. 

Desse jeito, a liberdade de expressão é um direito fundamental presente 

na Constituição de 1988 e funciona como um princípio fundamental para a 

democracia. O direito fundamental à liberdade possui uma grande extensão 

quanto ao seu significado, sendo elemento base para outros diversos direitos e 

garantias, como o direito à informação e até a liberdade de imprensa32.  

A Assembleia Nacional Constituinte de 1988 vislumbrou a informação 

como um recurso vital para a prática verdadeira da democracia. O mesmo 

documento expressou ainda que a comunicação social é essencial na 

construção das formas pelas quais a sociedade pensa a respeito de si mesma. 

Desse modo infere-se que a liberdade de informação e aqui entendida a 

informação em um sentido amplo, enquanto direito à comunicação, é premissa 

básica do Estado Democrático de Direito, constituindo elemento decisivo para a 

efetiva democracia.33 

Extraordinário como o estudo da liberdade de expressão pode ser tão 

abrangente, pois além de envolver aspectos amplos, ainda engloba outros 

direitos.   

Em ato contínuo, é essencial o exame além do direito positivado no 

ordenamento jurídico brasileiro. Deste modo, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos perfaz sua definição. 

 

 

                                                   
31 PINHEIRO, P. P. Direito Digital. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 41. 

32 Cruz et al., 2018, p.296 

33 Da Silva, V.C.R. Liberdade De Expressão E Tecnologias De Informação E Comunicação: 

Limitações Ao Controle Judicial Em Período Eleitoral No Brasil. Editora: Clube de Autores. 1ª Ed. 

Campina Grande, 2016, p.4 
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O Art. XIX da DUDH estabelece proteção ao direito fundamental da 

liberdade de expressão, e ainda amplia a sua significação: 

 

Art. XIX – Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios 

e independente de fronteiras. 

 

Importante que ainda no Art. XX da referida, é previsto que toda a pessoa 

tem direito à liberdade de reunião e de associação. 

Cumulativamente, em relação a instrumentos normativos internacionais, e 

sobre a elucidação do tema como um direito fundamental, é importante o que 

dispõe expressamente o artigo 13 - Liberdade de Pensamento e de Expressão 

da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, 

promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992:  

 

I. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 

informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo de sua escolha. 

II. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 

sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou 

da moral públicas. 

III. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel 

de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e 

aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 

meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e 

opiniões. 
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IV. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da 

infância e da adolescência. 

V. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda 

apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.34 

 

Os princípios base são: Acesso, pluralismo, não discriminação e 

privacidade. O acesso universal diz respeito à necessidade de garantir a 

conectividade, verdadeiramente universal e equitativa, cabendo a cada nação 

escolher os meios mais adequados para assegurar a implementação desse 

princípio, bem como assegurar que as empresas privadas não imponham 

barreiras desproporcionais ou arbitrárias para o acesso à internet. O pluralismo 

trata da maximização e diversificação das vozes que podem participar da 

deliberação pública com finalidade de garantir um processo democrático que 

permita a busca e difusão de ideias de toda a natureza, sempre respeitando 

claro, o artigo 13 da CADH.35 

Não obstante, ao que dispõe o texto da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, sob as perspectivas sociais e democráticas, enfatiza-se o 

entendimento da cientista política franco-americana Susan George36, de que 

uma sociedade ética cimentada nos direitos humanos é aquela em que todas as 

pessoas possuem um modo de vida decente, digno, e oportunidades para sua 

realização pessoal, tendo garantidos os direitos individuais de liberdade de 

expressão, associação política, informação, liberdade de culto e crenças. 

 

                                                   
34 BRASIL. Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana dos 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 20 de março de 2019. 

 
35 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Liberdad de expressión e internet. 

Relatoría Especial para La Liberdad de Expresión, Organización de los Estados Americanos. 2013, p 

13–14. Disponível em: 

<http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf>. Acesso em: 

04 de agosto de 2019. 

36 GEORGE, S. Globalización de los derechos? In: GIBNEY, M. (Ed.). La globalización de los 

derechos humanos. Barcelona: Crítica, 2004. p. 23-38. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf
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A promulgação do Decreto nº 678/92 evidencia a preocupação do 

legislador com o tema em análise, além de incorporar no ordenamento jurídico 

brasileiro disposições oriundas da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos - CADH (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 

1969. Oportuno cientificar que o documento fora ratificado anteriormente à 

promulgação da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que dispõe que os 

tratados cujo teor tratem de questões de direitos humanos passem a vigorar de 

imediato e a serem equiparados às normas constitucionais.  

Dentre as disposições relevantes do referido Decreto fora significativo o 

preceito com a questão da censura, algo inerente ao assunto da liberdade de 

expressão. O legislador promulgou norma que disserta sobre a preocupação 

com a possibilidade de realização de censura prévia, sendo esta elencada 

como uma forma de restrição injustificada de um direito.  

Outro ponto foi a parte textual que tratou da asseguração do respeito aos 

direitos ou à reputação das demais pessoas, assim como trata que a lei deve 

proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia aos ódios 

nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 

hostilidade, ao crime ou à violência. Ou seja, o Decreto nº 678/92 dispõe 

favoravelmente sobre a liberdade de expressão, porém trata que esse direito 

não pode ocasionar violações aos direitos das demais pessoas, assim como 

repudia apologia ao discurso de ódio. Então, a legislação, promulgada em 1992, 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), datada ainda de 1969, já verificava a liberdade de expressão como um 

direito não absoluto.  

Assim, pode-se compreender a liberdade de expressão como direito 

fundamental, relacionado a indivíduos particulares e toda a sociedade, porém 

não absoluto. 

Dessa maneira, em síntese, conforme o entendimento pacífico da 

doutrina elencada no trabalho, o direito à liberdade de expressão é passível de 

ser caracterizado como um direito fundamental, não absoluto, sujeito a 

ponderações jurídicas em ocasiões de colisões entre direitos, que comumente 

ocorrem em esferas de litígios judiciais.  

A despeito de ser considerado um direito não absoluto refere-se a uma 

ponderação entre o direito fundamental à liberdade de expressão e demais 
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direitos, como os referentes à personalidade dos indivíduos.  

A problemática de seu limite no paradigma do Estado de Direito é fruto de 

grandes reflexões e discussões.37 Dessa forma, o estudo propõe discussão no 

decorrer dos capítulos subsequentes em relação à identificação dos referidos 

limites. 

 

1.3  OS LIMITES AO DIREITO FUNDAMENTAL DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

 

Ainda em relação especificamente ao direito fundamental da liberdade de 

expressão mostra-se oportuno o exame de seus possíveis limites. Nesse 

subcapítulo é analisada a ponderação jurídica entre direitos fundamentais como 

a liberdade de expressão e os direitos de personalidade e da dignidade da 

pessoa humana. São examinados ordenamentos jurídicos em conjunto com 

posicionamentos doutrinários.  

Stroppa e Rothenburg expõem que na verdade, em um ambiente 

democrático, ainda que não se deva afirmar a primazia absoluta e definitiva de 

algum direito fundamental, há aqueles que têm um destaque relativo, gozam de 

preferência inicial e cobram razões especialmente fortes para justificar a 

restrição. Tal é a situação da liberdade de expressão que, tanto em sua 

perspectiva individual, como na coletiva, serve de fundamento para o exercício 

de outros direitos fundamentais e para a própria democracia enquanto regime 

que requer a formação de uma opinião pública livre.38 

Segundo Miguel Reale Júnior, os valores consagrados nas normas 

constitucionais que podem ser ameaçados pela liberdade de expressão, como a 

dignidade da pessoa humana e a igualdade, constituem-se também como 

pilastras sobre as quais se ergue o Estado Democrático, e que inexiste direito 

fundamental absoluto. Segundo o autor os direitos fundamentais, inclusive o 

                                                   
37 GONÇALVES, V. H. P. Direito fundamental à exclusão digital. In: DE LUCCA, N.; SIMÃO FILHO, 

A.; LIMA, C. R. P. (Coord.). Direito e Internet III: Marco Civil da Internet – tomo I. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015, p.187-206. 

38 STROPPA, Tatiana; ROTHENBURG, Walter Claudius. Liberdade de expressão e discurso do 

ódio: o conflito discursivo nas redes sociais. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. 

Disponível em: www.ufsm.br/redevistadireito, v. 10, n. 2 / 2015, acesso em 03 nov. 2019. 
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direito de liberdade de expressão, encontram limites uns nos outros e no 

respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, no próprio conjunto normativo 

constitucional.39 

Dessa forma Miguel Reale Júnior elucida que mesmo os direitos de 

liberdade de expressão possuiriam limites, e esse enfatiza o respeito à 

dignidade da pessoa humana. O autor ainda clarifica sobre o Estado 

democrático de direito e salienta que inexiste direito fundamental absoluto.  

Existem diversas teorias a respeito da limitação dos direitos fundamentais 

como a liberdade de expressão, mas a teoria que mais se destaca é a teoria do 

limite imanente, pois usa como método a ponderação de valores, dependendo 

assim de uma correta interpretação das normas constitucionais40. 

Conforme leciona Luis Gustavo de Carvalho: 

 

É evidente que os direitos constitucionais são como reflexos, isto é, 

refletem uns nos outros, limitando-se mutuamente. A liberdade de 

imprensa, por exemplo, há que encontrar um limite na honra alheia, e 

assim em diante. Basta compreender e harmonizar as normas 

constitucionais. Não há dúvida, porém, que existe um limite intrínseco 

nos direitos fundamentais, mas sua existência só pode ser 

compreendida a luz da Constituição.41 

 

Na mesma linha o Ministro Gilmar Mendes defende que:  

 

A liberdade de expressão encontra limites nas manifestações de 

cunhos discriminatórios de acordo com uma elementar exigência do 

próprio sistema democrático, que prevê a igualdade e a tolerância entre 

grupos sociais.42 

                                                   
39 REALE JÚNIOR. Limites à liberdade de expressão. Revista Espaço Jurídico, Florianópolis, v. 11, 

n. 2, p.; 374-401, jul./dez. 2010. 

40 Cruz et al., 2018, p.2. 

41 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de Informação e o Direito Difuso 

à Informação Verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.25. 

42 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 824242. Rel. Min. Moreira Alves, 2004. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+

82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=ba

seAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m Acesso em: 23 dez 2019 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m
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A liberdade de expressão num Estado Democrático de Direito, segundo 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 82.424, deve 

ter como limite a preservação da dignidade da pessoa humana não podendo 

abrigar conteúdos imorais e que geram repulsa, conforme trecho do Ministro 

Moreira Alves: 

 

O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, 

manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As 

liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser 

exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na 

própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O 

preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o “direito 

à incitação ao racismo”, dado que um direito individual não pode 

constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os 

delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade jurídica. “Existe um nexo estreito entre 

a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem encontrar 

termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo 

da lembrança sobre o esquecimento”. No estado de direito democrático 

devem ser intransigentemente respeitados os princípios que garantem 

a prevalência dos direitos humanos. Jamais podem se apagar da 

memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsivos do 

passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos 

raciais de torpeza inominável. A ausência de prescrição nos crimes de 

racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de 

amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados 

conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem. 

Ordem denegada.43 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               
 

43 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424. Origem. Rs-Rio Grande do Sul. Sigfried  

Ellwanger. Werner Cantalicio João Becker. Relator: Min. Moreira Alves. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2052452> Acesso em 

03 de dez de 2019. 
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No que se refere aos limites ao direito fundamental da liberdade de 

expressão e sua categorização como direito não absoluto, Luís Roberto Barroso 

expõe que:  

 

É evidente que tanto a liberdade de informação, como a de 

expressão, e bem assim a liberdade de imprensa, não são direitos 

absolutos, encontrando limites na própria Constituição. É possível 

lembrar dos próprios direitos da personalidade já referidos, como 

a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem (arts. 5º, X e 

220, § 1º), a segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, XIII), a 

proteção da infância e da adolescência (art. 21, XVI); no caso 

específico de rádio, televisão e outros meios eletrônicos de 

comunicação social, o art. 221 traz uma lista de princípios que 

devem orientar sua programação. Além desses limites explícitos 

na Constituição, há outros que podem ser, com facilidade, 

considerados imanentes. Em relação à liberdade de informação, já 

se destacou que a divulgação de fatos reais, ainda quando 

desagradáveis ou mesmo penosos para determinado(s) 

indivíduo(s), é o que a caracteriza. Da circunstância de destinar-se 

a dar ciência da realidade, decorre a exigência da verdade – um 

requisito interno, mais do que um limite –, já que só se estará 

diante de informação, digna de proteção nesses termos, quando 

ele estiver presente. Lembre-se, porém, que a verdade aqui não 

corresponde, nem poderia corresponder, a um conceito 

absoluto.44 

 

Efetivamente a apreciação integra a descrição do direito objeto do 

estudo. Esse conceitua magistralmente, e de forma específica, a liberdade de 

expressão como um direito fundamental, porém não absoluto e ainda aborda 

especificamente sobre o direito à informação. 

 

                                                   
44 BARROSO, L. R. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios 

de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de 

Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 235, p. 1-36, jan. 2004. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123>. Acesso em: 09 fev. 2019. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123
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Barroso categoricamente explana que direitos como a liberdade de 

informação, e de expressão encontram limites na CRFB/88. O autor cita como 

respectivos limites os direitos previstos constitucionalmente, como o direito à 

personalidade, à honra, a intimidade, à vida privada e à imagem. 

Dessa maneira a Constituição Brasileira não prevê a liberdade de 

informação em apenas um dispositivo. A Carta Magna reserva também um 

capítulo para tratar da comunicação social, estabelecendo, no artigo 220, que 

não haverá restrição, sob qualquer forma, à manifestação do pensamento, à 

criação, à expressão e à informação, devendo ser observados os limites 

impostos pela própria. Tais limites previstos constitucionalmente são justamente 

a proibição ao anonimato, à sujeição da liberdade de informação e 

manifestação de pensamento ao direito de resposta e à indenização por danos 

causados à intimidade, vida privada, honra e imagem do indivíduo, assim como 

a proteção ao sigilo da fonte. 

Para Vianna a respeito da ponderação jurídica como forma de resolução 

de conflitos entre direitos fundamentais, como o direito à liberdade de 

expressão, a proporcionalidade em sentido estrito, por vezes nominada como 

justa medida, irá permitir ao órgão julgador a ponderação, de modo a decidir 

qual direito prevalecerá de acordo com os valores e premissas Constitucionais. 

Dessa forma a ponderação propriamente dita serviria como instrumento para a 

resolução de conflitos.  

Segundo esse é necessário investigar o núcleo essencial, o núcleo de 

proteção, de cada bem jurídico então em rota de colisão, como forma de 

permitir a convivência harmônica entre ambos. É com base nessa premissa que 

se formulará a solução que mais atenda aos ideais, princípios, valores e 

aspirações democráticas tal como expostas no texto Constitucional. Isso, por 

sua vez, exige do intérprete e aplicador do direito a expressa motivação quanto 

ao “iter” decisório a ser levado a efeito. Significa dizer: Deverá o juiz externar 

qual bem jurídico deverá prevalecer na lide e por qual motivo. Por outras 

palavras, será necessário deixar expressas as premissas fático-jurídicas que o 

conduziram à decisão trilhada, mediante uma linguagem clara, objetiva e 

transparente.45 

                                                   
45 VIANNA, J. R. A., 2013, p. 3. 
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Logo, Vianna fundamenta a possibilidade de utilização da ponderação 

para a resolução do conflito, enquanto Barroso clarifica sobre possíveis limites, 

como os direitos à personalidade, que são previstos constitucionalmente e 

poderiam entrar em colisão com o direito da liberdade de expressão. 

Essoes direitos fundamentais, contudo, podem ser limitados nos casos de 

adequação e necessidade de proteção de outros direitos fundamentais, sempre 

que exista uma proporcionalidade em sentido estrito: Ponderar bens jurídicos 

no marco da Constituição a partir de graus de intensidade de ataque, porque 

nem toda limitação idônea e necessária é aceitável dentro do Estado de Direito.  

É preciso se ter em mente que a existência de um Estado Democrático 

pressupõe a convivência harmônica dos diversos direitos nele 

consubstanciados. Ou seja, no caso de eventuais divergências no exercício 

desses direitos, há que se buscar uma forma de solução de conflitos, conforme 

leciona Sônia Maria D’Elboux: 

 

Assim, a solução de conflitos entre esses princípios constitucionais 

deve ser encontrada mediante a aplicação da técnica da ponderação 

dos direitos em confronto, a partir de uma análise prévia dos limites de 

cada um deles (posto que nem mesmo os direitos fundamentais são 

ilimitados). Partindo-se desses limites é que a ponderação se torna 

possível naquelas circunstâncias específicas (não existe prevalência a 

priori de um direito sobre o outro), seguindo princípios de 

proporcionalidade, adequação, necessidade e razoabilidade, de forma a 

atingir um ponto de equilíbrio.46 

 

Fernanda Carolina Torres acrescenta que eventuais restrições, 

decorrentes da ponderação ou da regulação, são exceções à regra da garantia 

à liberdade de expressão. Segundo a autora, por um lado, é importante superar 

o equívoco da interpretação da liberdade de expressão como espécie de 

“sobredireito”, e é imprescindível que o legislador e o magistrado acatem a 

premissa de que toda limitação de direito fundamental apresenta caráter 

                                                   
46 D’ELBOUX, Sônia Maria. Biografia não autorizada. Se há interesse nos fatos, não há violação à 

intimidade. Revista Consultor Jurídico, 10 de maio de 2007. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2007-mai 10/interesse_fatos_nao_violacao_intimidade>. Acesso em 09 de 

dezembro de 2019 
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excepcional. A plenitude da efetivação é a regra, a limitação é sempre 

excepcional. Uma liberdade fundamental só pode ser limitada na medida em 

que sua restrição signifique a efetivação de outros direitos ou princípios 

constitucionais. Assim, a justificativa para o reconhecimento de limites ao direito 

de liberdade de expressão deve basear-se, primeiramente, na coesão do 

sistema jurídico, no propósito de viabilizar a coexistência de direitos 

aparentemente incompatíveis. Em decorrência, presume-se, que a proteção 

constitucional de um direito não pode estabelecer a impossibilidade de sua 

restrição quando o abuso em seu exercício implicar na violação de outros 

direitos fundamentais.47 

Consequentemente Fernanda Carolina Torres entende que toda limitação 

de direito fundamental apresenta caráter excepcional, mas que a proteção 

constitucional de um direito não pode estabelecer a impossibilidade de sua 

restrição quando o abuso desse implicar a transgressão de outros direitos 

fundamentais. 

Em síntese, com base nos doutrinadores averiguados, os direitos à 

personalidade do indivíduo e especificamente à dignidade da pessoa humana 

seriam os limites balizadores do direito fundamental à liberdade de expressão. 

No entanto, haveria a necessidade de utilização da ponderação e da 

proporcionalidade em litígio para a resolução do conflito e da colisão entre 

direitos previstos constitucionalmente. A presente percepção é fundamentada 

na garantia à dignidade da pessoa humana. 

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais à pessoa 

humana é essencial para a convivência em sociedade, sendo a democracia 

garantia geral para a realização de tais direitos. A Liberdade é um valor da 

democracia e a liberdade de expressão é necessária para a legitimação do 

processo democrático, no entanto, sabe-se que o direito fundamental da 

liberdade de expressão não é absoluto e encontra limites em outros direitos 

também fundamentais.48 

 

                                                   
47 TORRES, F. C., 2013, p. 61. 

48 SILVA, Isabel Germano Rodrigues; SILVA, Josiane da Costa. Liberdade de Expressão e seus 

limites: o discurso de ódio é tolerável? Vitrtajus, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, p- 255-273, 2º sem. 

2018. 
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Sobre o tema, nas palavras do Ministro Marco Aurélio Mello, do STF:  

 

A questão da colisão de direitos fundamentais com outros direitos 

necessita, assim, de uma atitude de ponderação dos valores em jogo, 

decididos, com base no caso concreto e nas circunstâncias da 

hipótese, qual direito deverá ter primazia. Trata-se do mecanismo de 

resolução de conflito de direitos fundamentais, hoje amplamente 

divulgado no Direito Constitucional Comparado e utilizado pelas Cortes 

Constitucionais no mundo.49 

 

A interpretação do Ministro representou, portanto, a aplicação prática do 

princípio da proibição de abuso de direito fundamental, de modo que cabe 

reconhecer que os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres 

humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não 

pode, e não deve, ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas 

criminosas, tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de 

ódio público.  

Barroso acresce que em último aspecto do conflito potencial entre as 

liberdades de informação e de expressão e seus limites, a ponderação deverá 

decidir não apenas qual bem constitucional deve preponderar no caso concreto, 

mas também em que medida ou intensidade ele deve preponderar.50 

Não que a liberdade de expressão deva ser colocada em segundo plano 

em face de outros direitos ou princípios, até porque, no que diz respeito a 

normas constitucionais, no tocante à interpretação, não há que se falar em 

hierarquia, uma vez que o presente trabalha trata de normas fundamentais. 

Com isso, há sim, de se fazer a seguinte ressalva, conforme Raul Machado 

Horta: 

 

 

 

 

                                                   
49 MELLO, Marco Aurélio. Liberdade de Expressão, Dignidade Humana e Estado Democrático de 

Direito. Tratado Luso-brasileiro da Dignidade Humana. Coord. Jorge Miranda e Marco Antônio 

Marques da Silva. São Paulo: Quartier Latin., 2008. p. 243. 

50 BARROSO, L. R., 2004, p.25. 
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É evidente que essa colocação não envolve o estabelecimento de 

hierarquia entre as normas constitucionais, de modo a classificá-la em 

normas superiores e normas secundárias. Todas são normas 

fundamentais. A precedência serve à interpretação da Constituição, 

para extrair dessa nova disposição formal a impregnação valorativa dos 

Princípios Fundamentais, sempre que eles forem confrontados com 

atos do legislador, do administrador e do julgador.51 

 

Nesses termos, para a doutrina dominante, falar em direito de expressão 

ou de pensamento não é falar em direito absoluto de dizer tudo aquilo ou fazer 

tudo aquilo que se quer. De modo lógico-implícito a proteção constitucional não 

se estende à ação violenta. Nesse sentido, para a corrente majoritária de viés 

axiológico, a liberdade de manifestação é limitada por outros direitos e garantias 

fundamentais como a vida, a integridade física, a liberdade de locomoção. 

Assim sendo, embora haja liberdade de manifestação, essa não pode ser usada 

para manifestações que venham a desenvolver atividades ou práticas ilícitas52 

Schwabe leciona que: 

 

Os que advogam pelo estabelecimento de limitações à liberdade de 

expressão recorrem às dimensões de idoneidade, necessidade  e 

exigibilidade  que regem, como critérios, o princípio de 

proporcionalidade. Assim é porque o princípio de proporcionalidade 

encontra fundamentação na própria ideia de Estado constitucional e, 

essencialmente, na ideia de direitos fundamentais.53 

 

Pertinente também a consideração de ordenamentos jurídicos distintos 

para análise do conteúdo. Assim sendo realizou-se investigação do 

ordenamento jurídico alemão. 

 

                                                   
51Horta, Raul Machado. Estrutura, natureza e expansividade das Normas Constitucionais. 

Conferência proferida no Curso de Atualização sobre Constituição Federal de 1988, promovido pela 

Faculdade de Direito da UFMG, em 16 de março de 1989. Disponível em; Acesso em: 19 de dez de 

2019 

52 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Juspodivm, 2019. P. 279 

53 SCHWABE, J. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Trad. de Marcela 

Anzola Gil e Emilio Maus Ratz. México, DF: Fundación Konrad Adenauer, 2009. 
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Em suma o modelo adotado pelo sistema judicial alemão tem como base 

a liberdade positiva e a intangibilidade da dignidade humana. Os autores Nevita 

Luna e Gustavo Ferreira Santos explanam sobre o modelo alemão de resolução 

de conflitos entre a liberdade de expressão e a dignidade humana:  

 

Como se observa, no sistema jurídico alemão, a liberdade de 

expressão não é o valor constitucional mais importante; essa posição 

pertence à dignidade humana, tratada como princípio constitucional 

supremo e direito fundamental. Portanto, quando os casos apresentam 

fatos nos quais a dignidade humana e a liberdade de expressão 

colidem, esta deve render-se para que a dignidade humana prevaleça. 

Além disso, a Lei Fundamental Alemã ressalta a conduta positiva do 

ente público como garantidor da proteção à dignidade humana: o 

Estado existe para o bem do homem e não o homem, para o bem do 

Estado. Os indivíduos requerem que o Estado tenha um papel proativo 

para assegurar as possibilidades de realização de seus planos de vida. 

Isso não significa que o modelo alemão seja antidemocrático, mas 

pressupõe que a esfera pública não tenha um discurso neutro, sendo 

definida em torno de valores baseados em sua superioridade ética. 54 

 

Outro ordenamento jurídico imprescindível para análise é o norte-

americano. O princípio da liberdade de expressão, na tradição da jurisprudência 

norte-americana, reconhece que haja limites os quais possam ser impostos ao 

seu exercício. O exemplo clássico elaborado por Oliver Wendell Holmes, da 

proibição de gritar “Fogo!” em um teatro lotado, quando não haja motivo para 

tanto. No entanto, outros exemplos podem ser citados, como: A proibição à 

incitação à violência, obscenidade extrema e, também, difamação envolvendo 

indivíduos na esfera privada. 

Waldron entende que a difamação de grupo, com base em religião e 

raça, são exceções ao direito da liberdade de expressão. O autor não considera 

que os racistas e os islamofóbicos sejam silenciados politicamente em função 

disso, mas reconhece que a sua autonomia é atingida, mesmo que não 

fatalmente. Para o autor os legisladores não devem ser indiferentes às pessoas  

                                                   
54 LUNA, Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca; SANTOS, Gustavo Ferreira. Liberdade de 

expressão e discurso de ódio no Brasil. Revista Direito e Liberdade, v. 16, n. 3, p. 227-255, 

set./dez. 2014. Disponível em; Acesso em: 24 dez. 2019. 
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e devem prezar, ao menos, pelo reconhecimento fundamental da dignidade do 

outro. Isso porque, segundo ele a dignidade e a garantia de segurança são 

bens públicos e, por conta disso, a sociedade deve agir para prover esses bens 

a todos. 55 

Entretanto atenta-se que o ordenamento jurídico norte-americano 

fortalece o direito à liberdade de expressão, apesar dos supracitados limites 

específicos impostos pela jurisprudência ao seu exercício. Mais adiante há a 

análise do caso New York Times vs Sullivan, no qual demonstra como a 

Primeira Emenda à Constituição norte-americana protege de forma 

extraordinária a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.  

Ressalta-se que sem prejuízo à jurisprudência norte-americana, os 

direitos à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa são garantidos pelo 

texto da Primeira Emenda à Constituição, que assim dispõe: 

 

O congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um 

estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício; ou 

restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito das 

pessoas de se reunirem pacificamente, e de fazerem pedidos ao 

governo para que sejam feitas reparações de queixas.56 

 

Paralelo à ampliação do livre expressar, ou mesmo como parte disso, 

surgiu o que hoje se convencionou chamar de Era da Informação, da qual a 

mídia globalizada é a manifestação mais visível. Mídia essa que, não obstante 

ter permitido um avanço no nível mundial, na comunicação entre os povos, em 

contrapartida permitiu que se ampliasse o alcance de ideias nocivas, as quais 

tantos efeitos danosos têm causado à sociedade. Assim, conforme a sábia 

expressão popular de que “nem tudo o que reluz é ouro”, embora seja 

inquestionável a importância da liberdade de expressão, muitos indivíduos têm 

utilizado o referido direito de forma não condizente com a ordem jurídica posta 

nas democracias modernas, fato esse que exige um aprofundamento no debate 

acerca da convivência harmônica entre os princípios delineadores do Estado 

                                                   
55 WALDRON, J. 2012, p. 23. 

56 MAX, P. N., 2015, p. 127 
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Democrático.57 

Em vista disso, com base na doutrina e nos ordenamentos jurídicos 

estudados, infere-se que diferentes nações possuem legislações e 

jurisprudências a respeito do direito à liberdade de expressão, e que os direitos 

fundamentais encontram limites uns nos outros e no respeito à dignidade da 

pessoa humana. Assim sendo, no caso de colisão entre direitos fundamentais, 

cabe utilização da ponderação jurídica e da proporcionalidade para resolução 

de conflitos.  

Em sequência importa o estudo da matéria sob a nova perspectiva da 

Internet, e das redes sociais especificamente, que trazem novos cenários para 

o direito.   

 

1.4  A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA ERA DA INFORMAÇÃO E DA 

COMUNIDADE EM REDE 

 

Verificar o panorama da liberdade de expressão na Internet é 

indispensável para realizar investigação da ocorrência deste direito fundamental 

em um mundo mais abrangente, dinâmico, e novo, como o virtual, assim como 

também aferir de forma técnica seus limites. 

Com o avanço tecnológico, o surgimento da internet e sua rápida 

expansão, a rede passou a integrar o cotidiano de grande parte da população 

mundial. Consequentemente, situações que antes só ocorriam no mundo real 

migraram para um mundo virtual. Com os direitos fundamentais em análise não 

foi diferente: O exercício da liberdade de expressão e suas colisões com os 

direitos à privacidade e à honra passaram a ocorrer também na tela dos 

computadores. Para que se entenda de que forma direitos fundamentais são 

exercidos e violados utilizando-se a internet, quem pode ser responsabilizado 

por tais situações e como o judiciário pode nelas intervir, é necessário que se 

entenda primeiro a magnitude da rede mundial de computadores.58 

                                                   
57 ALMEIDA, W. R., 2017, p.23 

 
58 NASCIMENTO.  Bárbara Luiza Coutinho. Liberdade de Expressão, honra e privacidade na 

internet: A evolução de um conflito entre direitos fundamentais. Publishing Platform, Rio de 

Janeiro, 2010, p.27. 
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A criação da rede mundial de computadores tornou as informações mais 

acessíveis. A partir da pulverização da informação pela rede, surgiram novos 

veículos de comunicação. Apesar de a Internet ter democratizado o acesso à 

informação, estes meios passaram a funcionar através de portais de redes 

sociais, e possíveis violações de direitos ocasionadas tendem a ocorrer em 

maiores proporções.  

A Internet, à medida que se incorpora no cotidiano das atividades 

humanas, vai a elas se amoldando e, ao mesmo tempo, emprestando-lhes um 

novo caráter. É como se, simultaneamente, a Internet absorvesse atributos das 

mais diversas atividades analógicas e contaminasse o ambiente real com as 

sutilezas do ambiente online. Ou, dito de outro modo, ao ser integrada aos 

afazeres da vida ordinária, a Internet altera e é alterada por ela, influencia e é 

influenciada por atividades resguardadas e regidas por direitos dos mais 

variados. 59 

Hoje, ao dar voz mundial a tantos indivíduos e fazer com que o discurso 

chegue a todos eles, a internet se apresenta como um grande instrumento da 

liberdade de expressão, pois ela potencializa o exercício do direito, elevando-o 

a um patamar nunca visto. Por consequência, os principais valores abrangidos 

pela liberdade de expressão também são potencializados.60 

Conforme os cidadãos tendem a passar mais horas de seus dias 

“conectados” no mundo virtual, uma quantidade maior de interações ocorrem 

neste meio, e, por conseguinte, possíveis problemas.  

Quanto ao direcionamento de análise da pesquisa, ao que se relaciona 

com o ambiente virtual, deve-se atenção que o estudo integra o tema em 

encadeamento com não somente particulares, mas também com veículos de 

mídias tradicionais de massa ou mesmo novos, e de menos recursos. Dessa 

forma, sugere-se consideração sobre o direito da liberdade de expressão em 

relação à sociedade como inteira.  

O estudo da interação humana no ambiente virtual é de suma importância 

devido à própria repercussão jurídica, e também ao seu crescente espaço na 

sociedade brasileira, sendo que segundo o IBGE, em 2013, 83 milhões de 

                                                   
59 Ibid. 

60 PINHEIRO, G. P., 2017, p. 69. 
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cidadãos brasileiros já possuíam acesso constante à internet.61 Só no Brasil, em 

junho de 2014, existiam 270 milhões de assinaturas de celular ativas, e ao fim 

de 2014, um volume de cerca de 145 milhões de acessos à rede 3G.62 

Outro dado significativo é o de que 57,8% dos domicílios particulares 

permanentes tinham utilização da internet, no ano de 2015, segundo dados do 

IBGE (Figura 1). 

 

Figura 1 – Percentual de domicílios particulares permanentes com utilização da Internet 

por meio de microcomputador e somente por meio de outros equipamentos, no total de 

domicílios particulares permanentes – Brasil 2004/2015. 

 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 

Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios 2004/2015. 

 

                                                   
61 IBGE. Internet alcança mais de 80 milhões de brasileiros - diz IBGE. 27 set. 2013. Disponível 

em: <http://computerworld.uol.com.br/telecom/2013/09/27/internetalcanca-mais-de-80-milhoes-de-

brasileiros-diz-ibge>. Acesso em: 10 fevereiro 2019   

62 ANATEL. Acessos – Telefonia Móvel. Fev. 2015. Disponível em:< 

http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/Por_Tecnologia/csv/>. Acesso em: 15 março. 

2019. 

http://computerworld.uol.com.br/telecom/2013/09/27/internetalcanca-mais-de-80-milhoes-de-brasileiros-diz-ibge
http://computerworld.uol.com.br/telecom/2013/09/27/internetalcanca-mais-de-80-milhoes-de-brasileiros-diz-ibge
http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/Movel_Pessoal/Por_Tecnologia/csv/
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A inserção da internet no Brasil é tão colossal que consegue ter maior 

lastro na sociedade nacional do que serviços essenciais. A título de exemplo, 

de acordo com dados fornecidos pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento), em 2015 somente 50,3% da população brasileira era 

atendida por coleta de esgoto.63 O Brasil é um país que possui mais cidadãos 

com acesso á internet do que a coleta de esgoto regular.  

O comparativo mostra uma realidade aterradora, e evidencia como a 

sociedade brasileira de certo modo tem acesso à informação, mesmo que por 

vezes de qualidade questionável, e possibilidade de até certo modo propagação 

de sua voz, nem que seja por redes sociais, mas que, apesar disso, ainda vive 

de forma extremamente precária.  

Com relação às pessoas que utilizam a internet para compartilhar 

conteúdo, como textos, imagens ou vídeos, isto é, o usuário da rede mundial de 

computadores, receptor e emissor de conteúdo, segundo dados do IPEA, trata-

se de um público majoritariamente tido como jovem, com faixa etária mais 

significativa de 25 a 34 anos (Tabela 1) e com faixa de renda majoritária de até 

R$ 1.874,00 (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Brasil: Pessoas que utilizaram a Internet para compartilhar conteúdo, como 

textos, imagens ou vídeos, por faixa etária, nos últimos três meses (2017). 

 

Fonte: IPEA, 2017. 

 

                                                   
63 VELASCO, C. Saneamento melhora, mas metade dos brasileiros segue sem esgoto no país. 

19 fev 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/saneamento-melhora-mas-

metade-dos-brasileiros-segue-sem-esgoto-no-pais.ghtml>. Acesso em: 11 fevereiro 2019. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/saneamento-melhora-mas-metade-dos-brasileiros-segue-sem-esgoto-no-pais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/saneamento-melhora-mas-metade-dos-brasileiros-segue-sem-esgoto-no-pais.ghtml
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Tabela 2 – Brasil: Pessoas que utilizaram a Internet para compartilhar conteúdo, 

como textos, imagens ou vídeos, por renda pessoal, nos últimos três meses (2017). 

 

Fonte: IPEA, 2017 

 

Traçar o perfil do usuário da rede mundial de computadores serve para 

melhor compreensão da matéria e aprofundamento do presente estudo. 

A Internet também propicia um ambiente de suposto anonimato, e 

distanciamento, o que pode vir a favorecer o agressor na disseminação de 

difamação ou acusação sem provas ou fundamento. Portanto, a liberdade de 

expressão corresponde a um direito humano fundamental e a Internet uma 

ferramenta de comunicação em massa. 

Conforme Hartmann, o ambiente de comunicação descentralizada ainda 

que não perfeitamente democrática da internet proporcionou oportunidades de 

equilíbrio do poder de alcançar audiência, e de uma forma jamais vista na 

sociedade tradicional dos meios de comunicação de massa. Essa inserção mais 

igualitária de uma grande parcela da população no debate público resultou, de 

um lado, na mobilização de grupos para coibirem um discurso de ódio na 

internet, e de outro, ampliou radicalmente os meios para que um indivíduo 

possa responder a uma ofensa.64 

Hartmann elucida sobre os diversos efeitos do meio virtual, positivos em 

parte, como o suposto equilíbrio de poder entre cidadãos, antes condenados ao 

                                                   
64 HARTMANN, I. Liberdade de Expressão e Capacidade Comunicativa. Revista Brasileira de 

Direitos Fundamentais & Justiça, Porto Alegre, v. 12, n. 39, p. 145-183, 2019. 
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anonimato ou repercussão limitada, e grandes conglomerados de meios de 

comunicação de massa. Porém, esse corrobora que de fato houve mudanças 

estruturais tão marcantes que obrigam atualização de tratamento por parte do 

meio jurídico, em relação há décadas passadas.  

Consequentemente, o suposto sigilo ou sensação de anonimato 

decorrente das redes sociais pode vir a favorecer possíveis agressões no 

mundo virtual. Contudo, o meio digital também pode ser utilizado como forma 

de expressão de diferentes agentes, que muitas vezes não possuem o intuito 

de violar direitos de outrem, inclusive, conforme prevê o Art. 5º, IV da CRFB /88, 

é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.65 

Graças ao meio moderno, é possível que não somente a mídia tradicional 

propague notícia e opinião, como também o cidadão comum, e com tamanha 

repercussão que antes sequer fora imaginável.  

As redes sociais não funcionam da mesma forma que meios de 

comunicação como rádio e televisão. Os meios convencionais de comunicação 

(rádio, televisão e jornais) possuem uma estrutura vertical de disseminação de 

informação, pois o sujeito é mero receptor do conteúdo oferecido, havendo 

pouca ou nenhuma interação no momento da produção jornalística. Nas redes 

sociais houve um aumento exponencial de conteúdo, o qual foi provocado pela 

liberação do polo de emissão que passou a ser produzido horizontalmente, visto 

que não são apenas as grandes redes de comunicação que noticiam fatos, e 

emitem opiniões, de maneira que, o sujeito comum também é potencial produtor 

de informações. Os usuários das redes sociais, além de receptores, são 

emissores, o que caracteriza a dita comunicação horizontal nessas 

ferramentas.66 

As redes sociais estão dentro do universo do dispositivo comunicacional 

todos-todos, visto que há uma difusão descentralizada da informação. Convém 

ressaltar que as redes sociais fomentam o debate entre pessoas, dado que elas 

aderem conscientemente às variadas manifestações de pensamento e opinião, 

permitindo a participação ativa dos usuários, bem como a adesão dos mesmos 

às discussões que são objeto de seu interesse, o que reforça o caráter 

                                                   
65 BRASIL, 1988. 

66 Da Silva, V.C.R., 2016, p.16. 
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horizontal da disseminação de conteúdo, opiniões, ideias e pensamentos.67 

André Lemos resume a ruptura que houve no modo de produção e 

difusão de informação:  

 

A tecnologia digital proporciona, assim, uma dupla ruptura: no modo de 

conceber a informação (produção por processos microeletrônicos) e no 

modo de difundir as informações (modelo todos-todos).68 

 

No âmbito das redes sociais a veiculação de mensagens para 

destinatários definidos ocorre com participação voluntária e ativa, não existindo 

passividade ou generalização, justamente o inverso do que ocorre nos meios 

tradicionais de comunicação, onde os receptores não são identificáveis ou 

determináveis, recebendo a informação de forma passiva, sem optar 

expressamente por fazer parte da cadeia de disseminação informacional, e sem 

deliberação prévia. Ocorre que os usuários das redes sociais aderem 

conscientemente ao diálogo, enquanto que os espectadores de rádio ou 

televisão, por exemplo, são colocados frente ao debate de maneira inconsciente 

e passiva, não havendo mecanismos efetivos de participação. Em suma o 

advento de novas tecnologias de informação e comunicação implicou em novas 

maneiras de produção, difusão e armazenamento de conteúdo. O polo de 

emissão, que tradicionalmente se efetivava de forma vertical, de maneira que o 

controle da produção e emissão estava concentrado e reservado aos meios de 

comunicação de massa, com a evolução de novas tecnologias passou a 

apresentar uma forma horizontal, advinda da liberação desse polo de emissão. 

Redes sociais e demais ferramentas de comunicação que evoluíram nesse 

novo contexto, são potencialmente favoráveis ao debate horizontal de ideias e 

disseminação de fatos e opiniões sob um alcance amplo.69 

Relevante expor que além de inclusiva e democrática, a Internet também 

pode vir a causar benesses aos cidadãos. A rede mundial de computadores 

influi na velocidade da informação, comunicação, dinamização da economia, 

                                                   
67 Ibid. 

68 LEMOS, André. Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 4ªed., Porto 

Alegre:Sulina, 2008. 

69 Da Silva, V.C.R., 2016, p.21. 
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além de dar voz para aqueles que antes não teriam voz.  

Novos meios de mídia podem surgir e propagar expressão, opinião, e 

notícias, por conta da democratização da informação proporcionada pelos 

aparatos da modernidade. 

A opinião no ambiente virtual propaga-se de forma instantânea, por 

diversos meios tecnológicos de sua visualização, seja mesmo durante a rotina, 

e em qualquer local. 

No que tange às regulamentações do ambiente virtual, atenta-se que 

uma das principais soluções para proteger a liberdade de expressão online tem 

sido a capacidade dos provedores de internet fornecerem acesso aos usuários 

a todo conteúdo. Por exemplo, nos Estados Unidos da América e na União 

Europeia os provedores de internet são protegidos de responsabilidade para a 

transmissão das páginas da web de locais remotos para seus usuários, de 

modo que não é necessário que se introduzam verificações extensas por 

difamação. Portanto, mesmo como hospedeiros de sites, os provedores de 

internet estão nestas nações protegidos contra a responsabilidade pelo 

conteúdo dos usuários, desde que o material ilegal seja retirado do ar quando o 

aviso é dado pela parte interessada. Este modo de funcionamento, nas 

referidas nações, tem contribuído para o crescimento expressivo na quantidade 

de conteúdo disponível na web. 70 

Quanto à regulação do meio virtual sob a perspectiva global, John 

Palfrey71 descreve que a Internet enfrentou basicamente quatro fases de 

regulação. A primeira fase foi chamada pelo autor de open-internet, e durou do 

início da rede até os anos 2000. Foi um período em que predominaram amplas 

liberdades, já que a Internet era considerada como um espaço de comunicação 

à parte, literalmente um cyberspace. O segundo período, alcunhado access 

denied, foi o período em que os Estados nacionais passaram a atentar para as 

atividades desempenhadas na rede e tiveram a iniciativa de bloquear e 

gerenciar algumas delas. Países como China e Arábia Saudita começaram, 

como exemplo do autor, a filtrar abertamente parte relevante dos conteúdos, 

com filtros implantados em variados níveis da infraestrutura. E, logo, não 
                                                   
70 SAMPAIO, J. A., 2015, p. 39. 

71 PALFREY, J. Four phases of internet regulation. Social Research, Baltimore, v. 77, n. 3, p. 981-

996, 2010. 
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apenas países com regimes autoritários empreenderam nessa direção, mas 

países democráticos passaram a manter considerável nível de atuação em 

atividades de monitoramento e filtragem na internet. A terceira fase é chamada 

de access controlled e se estende de 2005 até 2010. A fase de acesso 

controlado caracteriza o período em que os Estados deram ênfase não apenas 

a práticas de filtro ou bloqueio, mas também de controles variados em pontos 

chave da rede, que podem afetar a liberdade de expressão, de manifestação e 

de informação dos usuários. Por exemplo, os Estados nacionais, 

constantemente nessa fase recorreram às próprias empresas privadas que 

atuam na Internet para auxiliá-los nos bloqueios, filtros e informações dos 

usuários que desejarem. A quarta fase da regulação da internet denominada 

por John Palfrey de access contested, consiste na reação de alguns setores da 

sociedade contra a extensão dos controles prévios que foram erigidos pela 

internet. 72 

Na visão do autor, o futuro da Internet trará uma competição de modelos 

regulatórios da Internet, o que fará com que haja bastante distinção nos níveis 

de desenvolvimento que a Rede Mundial gozará em diferentes países do 

mundo, tendo nações com maiores liberdades do que outras. 

A categorização em fases da regulação do espaço virtual no mundo 

simboliza o modus operandi da administração do governo em cada nação, com 

referência às liberdades individuais.  

Contudo, sem prejuízos às críticas ao excesso de regulamentações e 

burocracias estatais, em relação à utilização de tecnologias por usuários, 

existem de fato justificativas para uma preocupação do Estado com o virtual. 

Casos que não dizem respeito diretamente à liberdade de expressão, como 

proteção aos direitos autorais de profissionais, ou mesmo proteção a outras 

liberdades individuais, como a imagem e personalidade, que comumente são 

alvos de violações em ambientes com sensação de anonimato, como a internet. 

Desse modo, disposições normativas específicas são motivadas para que o 

ambiente virtual não seja um ambiente sem lei. Em outros termos, cabem 

críticas às regulamentações estatais, ainda mais quando excessivas, porém 

direitos fundamentais dos indivíduos são protegidos pelo ordenamento, de 
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modo que deve prevalecer o instrumento jurídico de atuação do Estado quando 

violações ocorram dentro ou fora das redes. 

 

Conforme entendimento de Barroso: 

 

Como intuitivamente se constata, está em jogo a disputa, inevitável em 

um estado democrático de direito, entre a liberdade de expressão e de 

informação, de um lado, e os denominados direitos da personalidade, 

de outro lado, em tal categoria compreendidos os direitos à honra, à 

imagem e à vida privada.73 

 

Não obstante ao exame posterior aprofundado em relação ao abuso à 

liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento nos ambientes 

virtuais, adianta-se posicionamento de Barroso, que demonstra atenção aos 

direitos da personalidade dos indivíduos. Vale atentar aos direitos à honra, à 

imagem e à vida privada especialmente quando se trata de redes sociais, por 

motivos claros, vinculados ao potencial que o meio cibernético possui para 

atravessar a vida privada dos cidadãos, e inclusive sob alegação de exercício 

do direito fundamental da liberdade de expressão.  

Frisa-se que é assegurado como direito fundamental a manifestação sem 

ofensas, calúnia ou difamação. A discriminação é mais forte do que a simples 

manifestação, pois ela é utilizada em um sentido pejorativo e tem por 

fundamento critérios ilegítimos, normalmente relacionados à ideia de 

superioridade de um grupo em relação ao outro.74 

Por conseguinte, além do disposto no ordenamento internacional, das 

proteções e atuações de outros Estados nacionais, há necessidade de 

verificação da liberdade de expressão nas redes no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Em relação ao Estado brasileiro convém exame do conhecido Marco Civil 

da Internet, Lei n° 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil. 

                                                   
73 BARROSO, L. R. 2004, p.2 

74 BOBBIO, N.; PASQUINO, G.; MATTEUCCI, N. Dicionário de Política. 13. ed. Brasília: UnB, 2007, 
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Em meados dos anos 2000, teve início pleito organizado que propugnava 

a introdução no Brasil de um diploma normativo que regulasse as questões 

outras que não as criminais, como a guarda de registros de conexão e a 

responsabilidade do provedor pelo conteúdo veiculado. O início do movimento 

foi encabeçado por entidades que pregavam a democracia das comunicações e 

trabalhavam contra um chamado e suposto monopólio dos meios de 

comunicação. O lobby organizado desses grupos criou um ambiente propício ao 

surgimento de uma legislação ampla, que tratasse de temas sensíveis ao 

gerenciamento do tráfego na Internet. A ideia inicial foi desenvolver um 

anteprojeto de lei que tivesse, antes de chegar ao Congresso Nacional, um 

amplo trabalho de divulgação e apoio popular. A tarefa foi à Secretaria de 

Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e à Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que abrigava um centro de 

pesquisas denominado Direito e Sociedade. Juntas, as duas entidades 

desenvolveram o texto inicial do chamado Marco Civil da Internet.75 

Desta maneira, a disposição legal surgiu de um movimento que clamava 

por uma abordagem mais específica, e menos generalista sobre a Internet no 

Brasil. Objetivava-se uma disposição legal que tratasse do funcionamento da 

internet, e que se preceituavam direitos e deveres dos principais atores do 

mercado virtual, inclusive em relação à identificação de autores de condutas 

ilícitas nas redes76.  

Em referência ao conteúdo da Lei 12.965/2014 pertencente ao tema em 

estudo, o capítulo primeiro (Das Disposições Preliminares) estabelece os 

fundamentos, princípios e objetivos da Lei: Os fundamentos, em seu artigo 2° 

consideram a realidade jurídica e a necessidade de regulação no uso da 

internet; os princípios, em seu artigo 3°, concebem a aplicação do direito em 

relação à matéria. Os objetivos do artigo 4° marcam os desígnios que devem 

ser alcançados.   

                                                   
75 BRANT, C. A. B. Marco Civil da Internet: Comentários sobre a Lei nº 12.965/2014. Belo Horizonte: 

D´Plácido, 2014, p.35. 

76 CARVALHO, A. C. A. Marco Civil da internet no Brasil. Análise da Lei n.12965/2014 e do direito 

de informação. Rio de Janeiro: Alta Books: 2014, p.108. 
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A Lei 12.965/2014, no que diz respeito especificamente à liberdade de 

expressão, resultou em disposição normativa de que é condição para o pleno 

exercício do direito de acesso à Internet a garantia do direito à privacidade e à 

liberdade de expressão nas comunicações, e que a disciplina do uso da internet 

no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão77. 

No que se refere ao princípio da privacidade, segue o mesmo parâmetro, 

porém, respeito à privacidade na era digital é uma tarefa complicada de ser 

cumprida pelo Estado, sendo que esse tem a obrigação de proteger, mas por 

outro lado, deve abster-se de fazer intromissões arbitrárias e garantir que outros 

também não o façam. Desse modo a defesa à privacidade das pessoas deve 

ser feita em atenção a critérios razoáveis e proporcionais. 78 

 

Em relação às críticas provenientes do Marco Civil da Internet, cumpre 

enfatizar como mérito a abordagem sobre o tema da liberdade de expressão em 

um ambiente novo como o virtual, assim como um resguardo textual à 

manifestação de pensamento e da expressão. 

Interessante que apesar do Marco Civil da Internet significar de fato uma 

regulamentação estatal, esse traz a garantia do direito à privacidade e à 

liberdade de expressão. A Lei 12.965/2014 fora promulgada em um ambiente 

democrático de direito, sob a vigência da Carta Magna de 1988, e estabelece 

garantias, princípios, direitos e deveres, ou seja, não se trata de uma legislação 

proveniente de um Estado de exceção. 

A regulamentação estatal do Marco Civil da Internet trouxe garantias a 

um espaço que fora por muito tempo considerado como sem lei.  

De resto, a regulamentação traz garantias à privacidade, como apresenta 

a letra da lei do Marco Civil da Internet, que também traz um ambiente favorável 

ao cidadão e ao mercado da informação, que ocupa do mesmo modo o meio 

virtual, com grandes portais de comunicação, como por exemplo, os websites 

do Grupo Globo e da Editora Abril.  

                                                   
77 BRASIL. Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 03 de março de 2019. 

78 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2013, p 16. 
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Alexandre Sankievicz discorre acerca das vantagens do mercado, 

inclusive como mecanismos para a efetivação da liberdade de expressão. O 

autor separa seu argumento em duas vertentes distintas. A primeira aduz que o 

custo da informação num modelo de mercado é mais baixo, como nos casos da 

possibilidade da utilização de ferramentas publicitárias. Em segundo, assevera 

que o mercado detém princípios e valores muito semelhantes aos da liberdade 

de expressão, fundados na autonomia individual, na voluntariedade da ação 

comunicativa, na livre circulação de ideias e na descentralização do argumento 

de autoridade.79 

Cumpre ressaltar que o presente trabalho propõe também em seu 

decorrer a devida atenção às questões de responsabilidade civil, penal, e 

inclusive, em relação à possibilidade de discurso de ódio, e sua frequência 

dentro e fora das redes. 

 

Isto posto fica claro que a temática remete aos casos de conflitos gerados 

entre cidadãos, através das redes. Em diversos acontecimentos é comum uma 

das partes, na sociedade brasileira, ver-se ofendida, alegar violação de direitos 

e buscar reparação judicial por dano. Neste sentido vale tratamento sobre as 

possibilidades de abuso do direito à liberdade de expressão. 

 

2 O ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

O presente estudo se dispôs ao exame da matéria no âmbito das 

liberdades individuais e públicas do Estado Democrático, com foco nas 

categorizações da liberdade de expressão como um direito fundamental não 

absoluto. 

Além disso, foram averiguados os possíveis limites ao exercício da 

liberdade de expressão na era da informação e da comunicação em rede.  

Nesse capítulo, são analisadas as possibilidades de ocorrência de abuso 

do direito à liberdade de expressão. 

Primeiramente, há devido destaque para a Declaração dos Direitos do 

                                                   
79 SANKIEVICZ, A. Liberdade de expressão e pluralismo. Perspectivas de regulação. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 67-69. 
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Homem e do Cidadão - DDHC, estabelecida na França em 1789, em que 

reiterou em seu artigo 11 o direito à livre manifestação, porém previu como 

exceção o abuso dessa liberdade:  

 

A livre manifestação do pensamento e das opiniões é um dos direitos 

mais preciosos: todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir 

livremente, à exceção do abuso dessa liberdade pela qual deverá 

responder nos casos determinados por lei.80 

 

Wolfgang Sarlet elucida sobre a proteção ao princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana e destaca que esse princípio não deve apenas 

ser reconhecido formalmente, mas também ter força normativa em face de 

desrespeitos ou abusos: 

 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito 

pela vida e pela integridade física do ser humano, onde as condições 

mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde a 

intimidade e a identidade do indivíduo forme objeto de ingerências 

indevidas, onde sua igualdade relativamente aos demais não for 

garantida, bem como onde não houver limitação do poder, não haverá 

espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta não passará de 

mero objeto de arbítrio e injustiças.81  

 

Barroso instrui que a restrição mais radical, sempre excepcional e não 

prevista explicitamente pelo constituinte em nenhum ponto da Constituição de 

1988, é a proibição prévia da publicação ou divulgação do fato ou da opinião, e 

essa seria uma modalidade de restrição que eliminaria a liberdade de 

informação ou de expressão. Entretanto o doutrinador enfatiza que a própria 

Constituição admite a existência de crimes de opinião bem como a 

responsabilização civil por danos materiais ou morais (art. 5°. V e X).82 

 

                                                   
80 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm . Acesso em: 09 set. 2019. 

81 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.25. 

82 BARROSO, L. R., 2004, p.26. 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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Ou seja, é vedada a proibição prévia de publicação ou divulgação do fato 

ou da opinião, mas o exercício abusivo das liberdades de informação e de 

expressão poderá ocasionar em responsabilização civil ou mesmo criminal, 

sendo que a Constituição prevê ainda o direito de resposta (art. 5°, V) como 

mecanismo de sanção. 

Assim sendo Barroso argumenta que o exercício abusivo das liberdades 

de informação e de expressão poderá ocasionar em responsabilização civil e 

penal, e Wolfgang Sarlet defende a proteção normativa ao princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Por esse ângulo Gilmar Mendes expõe que em uma sociedade pluralista 

não se pode atribuir preferência à liberdade de expressão, em razão de valores, 

como a igualdade e a dignidade humana.83 

 

Já Carlos Ayres Britto aduz sobre a necessidade de análise caso-a-caso: 

 

O sujeito, pego em abusividade, fique, a partir daí, proibido de 

reexercitar sua liberdade de pensamento ou de manifestação 

intelectual, artística, científica, ou de comunicação. Não! A abusividade 

se questiona e se afere é caso-a-caso ou a cada nova manifestação de 

autonomia do primeiro tipo de vontade. Reiniciando-se o ciclo de 

reclamação, apuração, constatação e apenamento do abuso, acaso 

empiricamente repetido. Porque somente assim é que se conciliam o 

direito de uso, de uma banda e o direito de não sofrer abuso de outra. 84 

 

Celso de Mello argumenta que: 

 

Não se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza 

ética e de caráter jurídico. Os abusos no exercício da liberdade de 

manifestação de pensamento, quando praticados, legitimarão, sempre 

a posteriori, a reação estatal, expondo aqueles que praticarem a 

sanções jurídicas, dolo penal ou de caráter civil.85 

                                                   
83 Ibid. 

84 BRITTO, Carlos Ayres. In: Supremo Tribunal Federal. Crime de racismo e Antissemitismo: Um 

julgamento Histórico do SRF – Habeas Corpus n. 82.424/rS. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2004. 
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Por conseguinte, no tocante às liberdades de pensamento, manifestação 

e expressão, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana pode ser 

caracterizada como abuso do direito à liberdade de expressão. Nesse sentido, 

com base nos doutrinadores analisados há possibilidade de responsabilização 

jurídica.  

No tocante à possibilidade de abuso, convém exame da matéria da 

liberdade de expressão e sua diferenciação com a liberdade de imprensa.  

 

2.1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA 

 

Vital destacar o valor da liberdade de imprensa para o funcionamento do 

Estado democrático de direito.  

O presente subcapítulo apresenta a legislação no ordenamento jurídico 

brasileiro pertinente ao direito à liberdade de imprensa, além de evidenciar que 

o exercício idôneo do direito à liberdade de imprensa não pode ser classificado 

como abuso do direito à liberdade de expressão. 

Acerca da impossibilidade de cerceamento da liberdade de imprensa, 

John Stuart Mill expõe que: 

 

Haja esperança de ter já passado a altura de ser necessário defender a 

liberdade de imprensa como uma das medidas de segurança num 

governo de tirania e corrupção. Supomos que já não haverá 

necessidade de qualquer discussão sobre a existência de uma 

legislatura ou de um executivo cujo interesse não esteja identificado 

com o povo que emita opiniões ou determine quais as doutrinas ou 

argumentos que ao mesmo lhe seja permitido escutar. 86 

 

 

                                                                                                                                                               
85 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 824242. Rel. Min. Moreira Alves, 2004. 

Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+

82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=ba

seAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m Acesso em: 23 dez 2019. 

86 MILL, John Stuart. Da liberdade de pensamento e expressão. 2ª Ed. Lisboa: Publicações Dom 

Quixote, 1976, p.23. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+82424%2ENUME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/az3e35m


57 

 

Inicialmente é preciso diferenciar a liberdade de expressão da liberdade 

de imprensa. Sempre que vamos proceder a uma diferenciação, o ideal é 

começar por analisar as semelhanças entre os institutos. Nessa linha, as 

liberdades de expressão e de imprensa são, sem dúvidas, um dos principais 

aspectos que distinguem os regimes democráticos dos regimes autoritários. 

Ambas são frutos de uma mesma árvore. A liberdade de expressão possui 

maior amplitude horizontal do que a de imprensa. A liberdade de imprensa, 

todavia, tem maior potencialidade vertical e de penetração. Enquanto a primeira 

se refere a toda possibilidade de manifestação humana acerca do que seu 

íntimo exprime, a liberdade de imprensa pode ser subdividida em duas 

categorias: Liberdade ativa e liberdade passiva, o que, respectivamente, vêm a 

ser capacidade de o indivíduo publicar e difundir ou acessar informações e 

notícias, informando e formando opiniões de seus pares, através dos meios de 

comunicação de massa. 87 

Para Max Paskin Neto a liberdade de imprensa é como um cavaleiro da 

mesa do Rei Arthur em combate às investidas do Estado contra a soberania do 

indivíduo. É o Dom Quixote, retirado do delírio do personagem, que buscar 

salvar a democracia contra riscos reais de ameaças autoritárias que não se 

confundem com um rebanho de cordeiros ou com moinhos de ventos. No plano 

normativo, é uma garantia fundamental que não deve ser cerceada em um 

Estado democrático. 88 

Ainda segundo o autor outra maneira corriqueira de definir a liberdade e 

atividade de imprensa é como uma espécie de “fábrica de opinião pública”. Por 

isso mesmo, as informações por ela veiculadas não devem sofrer controle ou 

manipulação estatal. Isso, justamente, para que possam ser veiculadas 

matérias descomprometidas dos interesses e influências daqueles sob os 

holofotes midiáticos e, portanto, mais acreditáveis. A informação deve ter a 

oportunidade de ser transmitida por meios diferentes e por segmentos e óticas 

distintas da sociedade, e assim apresentar uma maior gama de opiniões, tudo a 

fim de que o espectador possa formar sua opinião a partir dos fatos e das 

múltiplas opiniões, advindas da riqueza da diversidade de fontes, e não ser 
                                                   
87 MAX, P. N. O direito de ser rude: Liberdade de expressão e imprensa. Bonijuris: Curitiba, 

2015,p.59. 

88 Ibid. 
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forçado a admitir uma opinião imposta unilateralmente, muitas vezes por falta 

de dados, de contestação e de debate. 89 

Em relação ao direito à liberdade de imprensa, segundo o artigo 13, III - 

Liberdade de Pensamento e de Expressão da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, promulgada pelo Decreto nº 

678, de 6 de novembro de 1992: 

III. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel 

de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e 

aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 

meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e 

opiniões.90 

 

Dessa maneira, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos vai ao 

encontro à posição dogmática técnica do Ministro Carlos Ayres Brito, o qual em 

julgamento da conhecida ADPF nº 130, que não recepcionou a antiga Lei de 

Imprensa (Lei 5250/67), em seu voto valorizou a liberdade de manifestação de 

pensamento, e a caracterizou como um “sobredireito”, porém destacou ainda 

que se possam cobrar posteriormente situações jurídicas de eventuais 

desrespeitos a direitos constitucionais alheios e da personalidade: 

 

Primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de 

personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do 

pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se 

passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um 

eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que 

também densificadores da personalidade humana.91 

 

Em um estudo que trata da liberdade de expressão, sob diferentes 

                                                   
89 MAX, P. N., 2015, p 60. 

90 BRASIL. Decreto nº 678 de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana dos 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) de 22 de novembro de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em: 20 de março de 2019. 

91 STF. ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 30/4/2009, Plenário, DJe de 6/11/2009. 

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837>. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837
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perspectivas, como esse, foca-se a matéria técnica da ADPF nº 130, pois além 

de corresponder ao marco da não recepção de legislação reguladora de 

imprensa, sancionada em período de exceção do Regime Militar brasileiro, 

ainda seguiu de forma a primar pela liberdade de expressão como direito 

humano e fundamental dos cidadãos.  

Com relação à ADPF nº 130 e a não recepção da Lei de Imprensa, 

convém análise histórica. Para Torres, o exercício da liberdade de expressão 

encontra sua extensão normativa na Constituição Federal. Como se sabe, 

nossa Carta foi concebida com o anseio de efetivação de um Estado 

Democrático de Direito. Segundo a autora o momento histórico de sua 

promulgação é marcado pelo repúdio ao regime ditatorial, violador de direitos 

básicos do ser humano e da segurança jurídica. Naquele cenário, era essencial 

limitar legalmente a atuação estatal e, de forma reflexa, garantir direitos 

fundamentais. A nova ordem constitucional alterou a sistemática jurídica do 

país. Diversas normas com traços ditatoriais, discriminatórios, violadores de 

direitos fundamentais até então vigentes não eram compatíveis com a nova 

Constituição. Contudo, elas não foram expressamente negadas pela nova 

Carta. Ficou a cargo do Judiciário, via controle de constitucionalidade, 

interpretá-las para evidenciar sua não recepção. Desse modo, foi revogada a 

Lei no 5.250/67, a antiga Lei de Imprensa, porém até 2010 ela ainda era objeto 

de aplicação pelo Poder Judiciário. Somente naquele ano, nossa Corte 

Constitucional posicionou-se acerca de sua não recepção pela atual ordem 

constitucional, num julgado que se deu devido à interposição da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130.92 

Nessa ADPF, o arguente, após destacar a incompatibilidade de alguns 

artigos específicos da Lei no 5.520/67, apontou para a necessidade da sua total 

não recepção, dado seu espírito inconstitucional. Para tanto, sustentou que fora 

imposta por um Estado autoritário que violou gravemente as liberdades civis e 

afirmou ainda que ela teria como escopo a perpetuação daquele regime. Sob 

esse enfoque, a antiga Lei de Imprensa era vista como alheia aos anseios e 

necessidades de um Estado democrático de direito.93 

                                                   
92 TORRES, F. C., 2013, p. 66. 

93 Ibid. 
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Sobre as liberdades de comunicação, informação, e imprensa, 

relacionadas diretamente à expressão dos indivíduos, de forma bem didática, 

Renato de Rezende enumera os seguintes direitos prestacionais de 

comunicação existentes no Brasil: (i) Direito de prestação stricto sensu, que 

compreende o direito à informação, o direito ao uso de radiofrequências para 

atividades de radiodifusão, o direito de acesso aos meios de comunicação, 

consubstanciados no direito de resposta e no direito de antena dos partidos 

políticos. (ii) E direitos à organização e ao procedimento, que influem o direito à 

organização e ao funcionamento de um sistema de pluralismo e defesa da 

concorrência na comunicação e aos procedimentos isentos e isonômicos de 

concessão pela Estado de incentivos à comunicação94. 

O Ministro Menezes Direito, em voto referente ao julgamento da ADPF nº 

130, argumentou que a sociedade democrática exige, para a sua sobrevivência 

institucional, proteção à liberdade de imprensa. O Ministro ainda expôs que o 

preço do silêncio para a saúde institucional dos povos é muito mais alto do que 

o preço da livre circulação das ideias. 95 

Do ponto de vista constitucional, entende-se que a não recepção da Lei 

5250/67 (Lei de Imprensa) pela ADPF nº 130 vai ao encontro do texto da CRFB 

/88, art. 220, o qual prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, e que nenhuma lei conterá dispositivo que possa 

constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 

veículo de comunicação social.96 

Desse modo o ordenamento jurídico brasileiro prevê ampla proteção ao 

direito à liberdade de informação e imprensa, tendo em conta a matéria técnica 

da ADPF nº 130 e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o 

Brasil é signatário, promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 

Conjuntamente Cristina Forani Consani trata da questão da ofensa em 

                                                   
94 REZENDE, R. M. Direitos prestacionais da comunicação. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 270. 

95 STF. ADPF 130, Voto. Min. Menezes Direito, julgamento em 30/4/2009, Plenário, DJe 6/11/2009.  

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837>. Acesso em 05 de 

fevereiro de 2019. 

96 BRASIL, 1988. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837
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relação às liberdades de expressão e de imprensa com a seguinte 

consideração: 

A distinção entre indignidade e ofensa deve ser atrelada à distinção 

entre um ataque a um indivíduo que professa uma crença e um ataque 

a uma doutrina religiosa. Os ataques aos indivíduos em razão da 

crença religiosa que eles professam são considerados um ataque ou 

afronta à sua dignidade e, por essa razão, devem ser proibidos por leis 

contra discursos ou manifestações de ódio. Por outro lado, ataques a 

uma doutrina religiosa, por mais que causem dor, ressentimento, 

humilhação e sensação de desrespeito, são apenas discursos 

ofensivos e não discursos de ódio. Pode-se discordar deles ou 

considerá-los inapropriados, mas não cabe censurá-los ou restringir a 

liberdade de expressão e de imprensa para evitá-los.97 

 

Cristina Forani Consani aduz sobre a impossibilidade de censura da 

liberdade de expressão e de imprensa quando do discurso ofensivo. A autora 

ainda menciona o chamado discurso de ódio, o qual representa matéria dos 

capítulos subsequentes do estudo.   

Assim sendo, a manifestação do pensamento é livre e garantida em nível 

constitucional, não aludindo à censura prévia em diversões e espetáculos 

públicos. Entretanto, conforme Alexandre de Moraes, os abusos porventura 

ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis 

de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com as consequentes 

responsabilidades civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive de 

publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle da 

matéria que divulga. 98 

Logo, segundo Alexandre de Moraes, os abusos ocorreriam 

exclusivamente quando do exercício indevido da manifestação do pensamento, 

cabendo responsabilização jurídica.  

Cumpre rememorar que segundo Barroso tanto a liberdade de 

informação, como a de expressão, e de imprensa, não são direitos absolutos, e 

possuem limites na própria Constituição, como em relação aos direitos da 

                                                   
97 CONSANI, C. F. Democracia e os discursos de ódio religioso: o debate entre Dworkin e Waldron 

sobre os limites da tolerância. Ethica, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 174 -197, 2015. 

98 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.56. 
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personalidade (à honra, a intimidade, à vida privada e à imagem) presentes nos 

arts. 5º, X e 220, § 1º.99 

Imediatamente em sequência, requer-se elucidação sobre caso 

jurisprudencial do direito norte-americano, pois esse originou repercussão útil à 

matéria, de forma a contribuir para a investigação.  

 

2.2 CASO NEW YORK TIMES VS SULLIVAN 

 

Em relação as liberdades de expressão e de imprensa, além de análise 

do ordenamento nacional, vale exame ao posicionamento jurisprudencial de 

outros Estados nacionais. 

Considerável apontar que o presente subcapítulo trata dos direitos à 

informação, expressão e imprensa, assim como tem a intenção de verificar a 

ocorrência ou não de possíveis abusos.  

É passível de compreensão que a liberdade de expressão é vital para a 

democracia. Os líderes são escolhidos, pelo menos deveriam ser, em registros 

de seus históricos de vida, de honestidade e competência. Históricos que se 

formam num ambiente de livre e igual fluxo de informações, ideias e críticas. O 

mesmo ambiente que deve existir para propiciar a definição de uma agenda 

política fora das arenas públicas institucionalizadas que influencie as decisões a 

serem tomadas pelos líderes, e que fomenta a crítica e o controle dessas 

decisões e das formas de sua execução. 100 

Em geral se pensa apenas na liberdade e circulação das informações, 

mas, como em outros domínios da vida, essa liberdade poderia depender de 

condições de igualdade tanto para o acesso à informação, quanto para sua 

emissão. E esse é um dos sérios problemas dos Estados democráticos: Como 

assegurar ao mesmo tempo a liberdade e a igualdade da informação? Meios de 

comunicação nas mãos de poucos põem em dúvida a liberdade de expressão, 

principalmente no passado, antes do surgimento da perspectiva inovadora da 

Internet, tratada mais adiante.  

 

                                                   
99 BARROSO, L. R., 2004, p.26. 

100 SAMPAIO, J. A. Liberdade de Expressão no Século XXI. Belo Horizonte: Del Rey, 2015, p. 1. 
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Assim, é fundamental para visão abrangente do conteúdo que as 

soluções adotadas pelos países democráticos nem sempre são iguais. Sob o 

olhar do estadunidense, por exemplo, a liberdade de expressão é quase 

absoluta ou pelo menos, é menos relativa do que sob o olhar do brasileiro101, 

basta verificar que segundo a Primeira Emenda à Constituição Norte-

americana, o Estado não pode elaborar nenhuma lei que limite a liberdade de 

expressão ou a liberdade de imprensa. 102 

Não obstante Waldron alerta que a história da Primeira Emenda não foi 

sempre interpretada da maneira “irrestrita” como atualmente. Pelo contrário, no 

início dos anos 1800 existiam supressões a discursos e publicações. Portanto, 

de acordo com o autor, a forma como se interpreta a Primeira Emenda, 

atualmente, é um reflexo das decisões judiciais tomadas pela Suprema Corte 

Americana, a partir do Século XX. 103 

O assunto é tratado de forma singular sob a concepção dos Estados 

Unidos da América. No caso norte-americano, a Constituição protege de forma 

extraordinária a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Segundo a 

Primeira Emenda da nação americana, o Estado não pode elaborar nenhuma 

lei que limite a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa.   

Importante ressaltar a importância do caso New York Times vs Sullivan, 

no qual em 29 de março de 1960, o jornal New York Times publicou edição que 

descrevia o tratamento dado pela polícia do Alabama a crianças negras que 

faziam um protesto. L.B. Sullivan, servidor público e chefe da guarda municipal 

local alegou que o anúncio o criticava, embora esse não tivesse sido 

mencionado, e que faria mal à sua reputação. Sullivan ingressou na justiça 

contra o New York Times, e a partir de um júri local, o jornal foi condenado à 

indenização compensatória e punitiva por calúnia de 500.000 dólares. 

Posteriormente, o New York Times apelou com sucesso à Suprema Corte. 

A decisão da Suprema Corte norte-americana de 1964 concluiu que 

nenhum servidor público ou ocupante de cargo público pode ganhar uma ação 
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102 DWORKIN, R., 2019, p. 312. 
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contra a imprensa, a menos que prove não só que a acusação que foi feita 

contra ele era falsa e nociva, mas também que o órgão de imprensa fez essa 

acusação com malícia efetiva, isto é, que os jornalistas não somente foram 

descuidados ou negligentes ao fazerem as pesquisas para a reportagem, mas 

que também a publicaram sabendo que era falsa ou com desconsideração pela 

veracidade das informações.  

Dworkin elucida que à respectiva decisão que da Suprema Corte impôs o 

ônus da prova somente aos servidores públicos, de forma a liberar a imprensa 

para fazer investigações e publicar reportagens sem o medo de que um júri 

pudesse aproveitar um erro factual ou um lapso jornalístico para determinar 

uma indenização por calúnia ou difamação que levasse à bancarrota o órgão de 

imprensa em questão.  

As palavras de Dworkin enfatizam a linha de pensamento:  

Nenhuma pessoa pública pode ganhar uma ação contra a imprensa, a 

menos que prove não só que a acusação feita contra ele era falsa e 

nociva, mas também que o órgão de imprensa fez essa acusação com 

malícia efetiva.104 

 

O caso teve tão magnânima importância que mudou o contexto de 

tratamento da matéria, pois durante o período histórico que antecedeu o caso 

New York Times vs Sullivan,  a  noção  prevalente  era  a  de  que o  

proferimento  de  qualquer  declaração aparentemente falsa ou crítica que 

viesse a ferir a reputação de alguém,  seria  punida.  Isso se explica porque a 

declaração falsa efetuada  para  lesar  a  reputação  de  outra  pessoa  

caracteriza-se  por difamação, bem  como  essa pertencia  a  uma  classe  de  

expressões  (falsas  declarações  de fato) que, antes do caso New York Times 

vs Sullivan, era passível de punição.105 

Proveitoso o entendimento a respeito do supracitado caso, pois esse 

obteve grande repercussão e importância jurisprudencial dentro do 

ordenamento jurídico norte-americano, em uma das maiores democracias do 

mundo. 
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Rendosa a verificação das partes no ocorrido, pois de um lado 

encontrava-se a mídia, representada pelo já conhecido veículo de massa, o 

Jornal New York Times, e do outro lado, o aparato estatal, representado pelo 

servidor público L.B. Sullivan.  

Dessa maneira, nota-se que o polo ativo do processo fora representado 

por um servidor público que ocupava o cargo de chefe da guarda municipal, isto 

é, sem prejuízo à sua posição e com o devido respeito ao cargo, não se tratava 

de um Chefe de Estado, e o litígio judicial teve em seu polo passivo um meio de 

mídia de tamanha magnitude já centenária como o New York Times. A descrita 

análise mostra-se pertinente, pois apesar do processo tratar de fato das 

respectivas partes, esse resultou em jurisprudência que possibilitou maior 

proteção à liberdade de expressão e de informação da mídia, em relação a 

agentes públicos.   

Em síntese, o caso Sullivan fez com que a imprensa norte-americana 

passasse a usar de muito menos cautela para criticar os ocupantes de cargos 

públicos. Dworkin salienta que dificilmente a investigação do Watergate e outras 

denúncias semelhantes teriam sido possíveis se a Corte norte-americana não 

tivesse julgado o caso, e consequentemente resultado em jurisprudência. 106 

Em suma a imprensa norte-americana fora fortalecida, estabelecendo 

uma proteção para críticas e investigações, e as suas prerrogativas de 

informação e manifestação, porém o processo mencionado não conteve como 

parte um cidadão comum não representado pelo Estado, em outras palavras, 

fora um pleito entre um representante do Estado e uma grande empresa 

privada do setor de mídia. Ou seja, o caso acarretou em um acolhimento aos 

direitos de liberdade de expressão da imprensa, quando vinculados ao governo, 

em lide, e não de uma pessoa comum do povo em relação ao governo. 

Uma ressalva indispensável é atinente ao sistema jurídico, pois influi na 

importância da jurisprudência. Os Estados Unidos da América aplicam a 

common law, ao adotar a técnica dos precedentes, segundo a qual as decisões 

judiciais sempre serão baseadas em decisões anteriores da mesma natureza, 

sob a justificativa de que o uso dos precedentes permite uma maior 
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previsibilidade na maneira pela qual uma controvérsia poderá ser decidida107, 

diferentemente do Brasil que aplica a civil law, com o objetivo de garantir maior 

segurança jurídica. Isto é, enquanto o sistema da civil law adota a lei como 

fonte primeira do direito, o modelo da common law adota a jurisprudência como 

fonte primordial.108 Em vista disso, o caso jurisprudencial New York Times vs 

Sullivan possui valor jurídico demasiadamente significativo para a esfera 

judiciária norte-americana.  

Por conseguinte, interpreta-se que o direito norte-americano assegura 

com base em força jurisprudencial, os direitos da liberdade de expressão, 

manifestação e informação. O estudo de um caso de tamanha importância do 

direito internacional, como New York Times vs Sullivan, mostra-se conveniente 

para um trabalho de natureza aprofundada, que busca a maior compreensão 

possível da matéria.  

Deve-se atentar que no referido caso o veículo de comunicação New 

York Times noticiou sem discriminação de qualquer tipo ou intolerância. A 

Suprema Corte Norte-americana, inclusive, entendeu que o órgão de imprensa 

informou sem a chamada malícia efetiva, isto é, que os jornalistas não 

publicaram uma notícia sabendo que era falsa ou com desconsideração pela 

veracidade das informações. Desse modo, apura-se que o jornal não praticou 

qualquer tipo de abuso, mas sim exerceu legitimamente as liberdades de 

expressão, informação e imprensa.  

Cumpre ressaltar que o Código de Ética dos Jornalistas estabelece em 

seu capítulo II, Art. 7º, inciso V, que “o jornalista não pode usar o jornalismo 

para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime”.  

 

Nesse sentido a supracitada jurisprudência norte-americana serviu ao 

trabalho científico como exemplo de exercício legítimo da liberdade de 

expressão sem a ocorrência de abusos. 

Seguidamente é analisado o vínculo da intolerância com o abuso à 

liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento.  
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2.3 O ABUSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO DE 

PENSAMENTO: A INTOLERÂNCIA 

 

No que tange o abuso à liberdade de expressão, perfaz o estudo sobre a 

intolerância dos indivíduos. 

Morin aduz sobre a existência de quatro graus de tolerância: O primeiro, 

exposto por Voltaire, obriga todos a respeitar o direito de proferir um propósito 

que nos parece ignóbil. Não se está querendo dizer que se respeite o ignóbil, 

mas evitar que se imponha concepção sobre ele com a finalidade de proibir 

uma fala. O segundo grau é interligado à opção democrática, pois a essência 

da democracia é se nutrir de opiniões diversas e antagônicas, destarte, o 

princípio democrático proporciona cada um a respeitar a expressão de ideias 

antagônicas suas. O terceiro grau segue a concepção de Niels Bohr, para quem 

o contrário de uma ideia profunda é outra ideia profunda; ou seja, há uma 

verdade na ideia antagônica à nossa, e é essa verdade que é preciso respeitar. 

O quarto grau surge da consciência das pessoas sobre os mitos, ideologias, 

ideias ou deuses, como também da consciência que direciona os indivíduos a 

irem bem mais longe, a lugares diferentes daquele em que querem ir. Enfim, em 

qualquer sentido, a tolerância vale para as ideias, não para os insultos, 

agressões ou atos homicidas.109 

Weingartner Neto complementa ao entender que a tolerância é um 

princípio, o qual estabelece o dever do respeito escrupuloso pelos direitos 

fundamentais de todos os cidadãos.110 

Dessa forma, as liberdades de expressão e de crença, representam não 

somente direitos fundamentais, mas fomentam a democracia haja vista o 

incessante pluralismo de ideias que elas perpassam. Há nesses direitos uma 

dupla finalidade: a garantia de liberdade do homem e a manifestação do povo 

na construção de uma democracia densamente pluralista. Contudo, as ideias 
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perpassadas sob a égide da liberdade de expressão ou de crença, algumas 

vezes, colidem com ideias antagônicas, gerando um conflito, o que é salutar 

para a democracia, pois esse conflito gera reflexões e discussões sobre qual 

caminho deve ser seguido. Por outro lado, algumas manifestações de 

pensamento, devido à grande diversidade cultural existente, geram máculas no 

âmago de grupos, provocadas pela intolerância que certos grupos ou indivíduos 

têm perante outros. A aspereza como é conduzida a manifestação de 

pensamento leva ao patamar de repúdio do próprio ser, em razão da posição na 

qual se fixa sua ideia, sua crença. O ódio contido na manifestação do 

pensamento incita a violência, a discriminação, o preconceito e o racismo. Essa 

liberdade de expressão não apenas assevera uma ideia, mas uma 

intolerância.111 

Entretanto é importante salientar que é imprescindível numa sociedade 

democrática que a tolerância seja exercida como uma arma contra o discurso 

do ódio. O fato de se ter uma sociedade brasileira plural não afasta a igualdade, 

sendo os cidadãos "diferentemente iguais", todos sujeitos de direito, pensantes 

e formadores de opinião. Existem posicionamentos diferentes quanto à livre 

expressão e seus efeitos na sociedade. Aliás, a corrente que defende a 

liberdade de expressão mesmo que agressiva, prega que as diferenças 

precisam ser expostas, dado que as opiniões divergentes necessitam ser 

discutidas para que cada um, quando tiver acesso a elas, possa por si só 

formar sua opinião. Para que tudo isso funcione, é necessário tolerar a 

intolerância.112 

De fato o discurso do ódio é uma consequência do preconceito, posto 

que por ele se constroem as ideias odiosas e por elas se busca uma difusão 

que pretende, além de macular moralmente as vítimas do assédio de ódio, 

difundir a ideia com o propósito de galgar adeptos a tal corrente gerando, 

portanto, mais preconceito. O discurso do ódio é uma mola propulsora do 
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preconceito sendo por ele constituído e por ele propagado. Entretanto, não 

somente o preconceito é difundido no discurso do ódio. Essa primeira etapa é 

apenas uma passagem, pela qual o indivíduo que está predisposto a aderir a 

determinada ideia odiosa é afetado e se contamina com o juízo ultra 

generalizado, passando a incorporar aquele preconceito à sua integridade 

moral. De imediato, a repulsa a determinado comportamento moral é evidente, 

sendo passível a tolerância ou não. A intolerância é determinada quando há por 

parte do indivíduo preconceituoso uma incapacidade de convier em um mesmo 

ambiente com determinada pessoa que possua um estereótipo contido na ideia 

odiosa. De igual forma a tolerância representa a aceitação daquele estereótipo 

no convívio, mas isso não representa a inexistência de preconceitos. Em um 

primeiro patamar, a difusão do discurso do ódio tende a gerar preconceito. A 

partir do momento em que o preconceito é absorvido e há a exclusão de um 

indivíduo ou de um grupo da fruição de qualquer direito, o preconceito 

transforma-se em discriminação.113 

Fica assim evidenciada a divergência entre a necessidade de assegurar 

quaisquer formas de expressão, de modo a fortalecer a circulação e o 

pluralismo de ideias, fatores estes, tidos como base de uma democracia, frente 

a manifestações de ódio e intolerância, que visam apenas à discriminação, e 

ferem o direito de igualdade e o próprio princípio da dignidade humana.114 

Stroppa e Rothenburg complementam ao relacionar o exercício abusivo 

da liberdade de expressão com o discurso de ódio: 

 

O exercício abusivo da liberdade de expressão é potencializado com a 

generalização do acesso à internet que permite às pessoas assumir 

uma posição ativa na relação comunicacional ao saírem da posição de 

receptores da informação e passarem à posição de criadoras de 

conteúdos, os quais podem ser divulgados de maneira instantânea, 

sobretudo nas mídias sociais como Facebook, Twitter e Instagram, com 

acentuada velocidade de propagação e uma aparente possibilidade de 

anonimato. Com isso, os discursos discriminatórios (hate speech) 
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ganharam sua versão cibernética e, nesse contexto, a reflexão prática a 

respeito dos limites da liberdade de expressão em razão da veiculação 

de mensagens preconceituosas que atingem as pessoas e os grupos 

vulneráveis também precisa ser feita.115 

 

Desse modo, na democracia brasileira, a liberdade de expressão  

assegura que cada um possa se manifestar, mas deve-se ter em conta que 

nenhum direito fundamental é absoluto, daí é relevante a análise do discurso do 

ódio, visto que esse exalta a intolerância fazendo com que as pessoas possam 

cometer excessos, levando a insultar, denegrir e humilhar determinados grupos. 

 

3 O DISCURSO DE ÓDIO COMO LIMITE MAIOR A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

3.1 ENTENDIMENTOS SOBRE O CHAMADO DISCURSO DE ÓDIO 

 

A partir da perspectiva de análise do direito fundamental da liberdade de 

expressão, interessa primeiramente o estudo e o exame aprofundado da 

matéria do chamado discurso de ódio. 

No que tange à sua caracterização, Samanta Ribeiro Meyer-Pflug, ao 

analisar o tema, define o discurso de ódio como: 

 

A manifestação de ideias que incitem a discriminação racial, social ou 

religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as 

minorias.116 

 

Em relação à análise de Samanta Ribeiro Meyer-Pflug, a concepção de 

incitação à discriminação é o elemento principal para a identificação desse 

discurso. Com a intenção de reforçar tal classificação pode-se dizer que a 

produção de ódio passa também por fases preparatórias, como o estímulo ao 

preconceito, na perspectiva de ativar no grupo dominante percepções mentais 

negativas em face de indivíduos e grupos socialmente inferiorizados.117 
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Quanto à definição, Winfried Brugger compreende que o discurso do ódio 

está vinculado à utilização de palavras que tendem a insultar, intimidar ou 

assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo ou 

religião ou ainda à sua potencialidade ou capacidade de instigar violência, ódio 

ou discriminação contra tais pessoas.118  

Schafer leciona em relação ao significado que o discurso de ódio é 

dirigido a estigmatizar, escolher e marcar um inimigo, manter ou alterar um 

estado de coisas, baseando-se numa segregação. Para isso, entoa uma fala 

articulada, sedutora para um determinado grupo, que articula meios de 

opressão.119  

Assim sendo verificam-se os entendimentos de autores em relação às 

definições e caracterizações do conteúdo.  

Dentre os entendimentos, atenta-se que Samanta Ribeiro Meyer-Pflug 

atrela o conceito do chamado discurso de ódio a discriminações raciais, sociais 

e religiosas.  

Desse modo vale destacar os elementos discriminação e externalidade 

do discurso do ódio, bem como seu caráter segregacionista.120 

Em resumo Schafer salienta que o discurso de ódio é dirigido a 

estigmatizar, escolher e marcar um inimigo. Samanta Ribeiro Meyer-Pflug que a 

discriminação seria direcionada, na maioria das vezes, contra minorias. 

Já Alvaro Paul Diaz complementa ao alegar que o discurso do ódio deve ser 

mais do que uma manifestação de antipatia, que deve indicar a hostilidade 

contra determinado grupo.121   
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Alvaro Paul Diaz faz apropriada ponderação ao entender o elemento 

hostilidade como necessário para a significação do discurso de ódio. 

Efetivamente a mera manifestação de antipatia quando não dotada de violência 

contra determinado grupo não poderia ser caracterizada como discurso de ódio. 

Logo, constata-se que o chamado discurso de ódio está atrelado a atingir 

um determinado grupo, e a discriminação pode ocorrer por diferentes causas.  

A respeito de o discurso ser direcionado contra um grupo de cidadãos, 

Silva ilustra que mesmo que determinado indivíduo tenha sido diretamente 

atingido, aqueles que compartilham da característica ensejadora de 

discriminação, ao entrarem em contato com o discurso odiento, compartilham 

da situação de violação. Produz-se o que se chama de vitimização difusa: Não 

é possível identificar quem nominal e numericamente seria a vítima do discurso 

de ódio122. 

Desse jeito, percebem-se como características e significações do 

discurso de ódio, com base na análise dos entendimentos autorais, a 

discriminação, a intolerância, o caráter segregacionista, e o objetivo de 

intimidar, assediar ou estigmatizar determinados conjuntos de pessoas, em sua 

maioria de minorias, em virtude de sua raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo ou 

religião. 

De acordo com Anna Clara a discriminação pode ser interpretada como 

ato em que o outro não é reconhecido como simultaneamente igual (ou seja, 

alguém a partilhar a dignidade universal do humano) e singular (ou seja, alguém 

a possuir características variadas, inserto em uma teia complexa de grupos 

identitários) em face dos demais. O outro, tornado objeto do hater speech, é 

agredido na forma como representa a si próprio, em sua identidade. Anna 

perfaz ainda que a identidade não é um dado a priori, e sim uma construção 

que toma por referencial os olhares concretos voltados a si123. 

Por depender de determinações históricas, o hate speech é ato que nega 
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reconhecer o outro em dimensões jurídicas e solidárias124. 

Além das caracterizações e definições importa exame do debate entre 

Dworkin e Waldron, dois jusfilósofos liberais contemporâneos, a respeito da 

relação entre democracia, tolerância e os discursos de ódio religioso. Cada um 

dos dois autores possui opinião própria sobre a matéria, e ambas são 

essenciais para a compreensão acerca do discurso de ódio e da liberdade de 

expressão.  

Dworkin sustenta que qualquer tentativa do Estado de impor limites a 

discursos e manifestações de ódio religioso viola o direito fundamental à 

liberdade de expressão e, por conseguinte, afeta a legitimidade democrática, 

atesta que Esse argumento é o que encontra maior aceitação na sociedade 

norte-americana. Por outro lado, Waldron defende que alguma restrição aos 

discursos de ódio é necessária justamente para assegurar que a intolerância 

não solape os princípios e valores democráticos. Essa posição é mais próxima 

à adotada na Europa e no Brasil.125 

Dworkin argumenta em prol da tolerância a discursos de ódio sob duas 

premissas: Primeiramente, sustenta haver um direito humano universal à 

liberdade de expressão. A primeira premissa, segundo a qual existe um direito 

humano fundamental à liberdade de expressão, é apresentada de modo a 

afastar uma conexão meramente instrumental entre liberdade de expressão e 

democracia. O princípio básico que dá suporte à liberdade de expressão como 

um direito humano universal é a condição da dignidade humana e a exigência 

de que todos devem ser tratados com igual consideração e respeito. A segunda 

premissa, atesta que pode ser chamada de premissa da legitimidade 

democrática atesta que a imposição de restrições a tais discursos 

comprometeria a legitimidade do processo democrático. De acordo com 

Dworkin a legitimidade democrática de uma decisão política fica comprometida 

quando os indivíduos ou grupos dissidentes são proibidos ou restringidos em 

seu direito de contribuir para a formação da opinião e da vontade coletiva 
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manifestando suas convicções políticas ou morais, seus gostos e até mesmo 

seus preconceitos. Nesse sentido, ao estabelecer restrições à liberdade de 

expressão, como vedações aos discursos de ódio, o Estado deixaria de 

respeitar o status de cada indivíduo como membro livre e igual da comunidade 

política.126 

Segundo Dworkin: 

 

Ninguém, por mais poderoso ou impotente que seja, pode ter o direito 

de não ser insultado ou ofendido.127 

 

Portanto a preocupação central do autor com restrições à liberdade de 

expressão nos casos de discursos de ódio é que tais restrições possam ser 

utilizadas por maiorias legislativas ou pelo próprio governo no intuito de calar 

vozes contrárias aos seus ideais ou interesses.128 

Já Waldron possui posição diversa de Dworkin, pois considera que 

manifestações e expressões de intolerância, como os discursos de ódio, podem 

vir a minar aspectos essenciais de sociedades democráticas. Por essa razão, 

defende que restrições legais a esse tipo de manifestação podem fortalecer, em 

vez de comprometer a democracia. Há dois argumentos importantes na 

discussão levantada por Waldron a respeito dos discursos de ódio, a saber: 

Primeiramente, ele sustenta que os discursos de ódio afetam a dignidade dos 

indivíduos; Em segundo lugar, que tais discursos comprometem e corrompem o 

ambiente democrático das sociedades. 129 

Waldron parte do conceito de sociedade bem-ordenada. Interessa-lhe 

principalmente a parte deste conceito que sustenta que em uma sociedade bem 

ordenada todos sabem e aceitam os mesmos princípios de justiça. Segundo o 

                                                   
126 DWORKIN, Ronald. Foreword to Extreme Speech and Democracy. In: HARE, Ivan; WEINSTEIN, 

James (Editors). Extreme Speech and Democracy. New York: Oxford University Press, 2009, p. vii. 
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128 DWORKIN, R. 2009, p. ix.  
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autor, em nossas sociedades muito menos do que bem-ordenadas é preciso 

contar com proteções contra a intolerância e discursos de ódio. 130  

Conforme Waldron: 

Uma sociedade não pode ser bem ordenada a menos que os 

intolerantes e racistas desistam de sua missão e aceitem os princípios 

básicos de justiça e de igual respeito aos quais tinham aversão.131 

 

A proposta de Waldron é de defender uma regulação do discurso de ódio 

semelhante a países como: Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Nova Zelândia e 

Alemanha, que defendem cada qual de uma forma particular, que o uso das 

palavras, de maneira deliberada pode ser abusivo, insultante, ameaçador ou 

capaz de diminuir os membros de grupos vulneráveis. Este reitera que algumas 

dessas regulamentações podem ter como vítimas, grupos específicos. 

Dessa forma Waldron pretendeu reascender o debate sobre a 

possibilidade de controle do discurso, como uma maneira de limitação da 

liberdade de expressão, nos Estados Unidos, com base em justificativas que 

sejam fundamentadas em uma sociedade livre e democrática. 132 

Exemplificativamente, na obra “The Harm of hate speech”, é narrado caso 

em que um pai, muçulmano, que caminha com seus dois filhos por uma rua, em 

New Jersey, EUA, se depara com uma placa: “Muçulmanos e o 11/09! Não 

sirvam a eles, não falem com eles e não deixem eles entrarem!”. Um dos filhos, 

então, pergunta ao pai o que a placa significa, e o mesmo simplesmente não 

sabe o que responder. Em outro momento, confronta-se com outra placa que 

afirma: “Eles se chamam Osama!”. E, propaga na parede de fora de sua 

mesquita, um pôster: “Central da Jirad”. A partir dessas elucidações, Waldron 

questiona-se esse tipo de “propaganda” poderia ser considerado discurso de 

ódio.133 

 

                                                   
130 WALDRON, Jeremy. The harm in the hate speech. Cambridge, Massachussets: Harvard 
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132 WALDRON, J. 2012, p. 8-13. 
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Waldron sustenta que:  

Esse é o sentido dessas placas, e esse é o ponto do discurso de ódio. 

Mandar mensagens permanentemente visíveis socialmente, para que um pai, 

andando com seus filhos pela rua, como no exemplo, não tenha o que 

responder aos seus filhos quando se depararem com uma dessas placas, e a 

certeza que seus filhos irão perguntar o que as mesmas significam. 134 

Waldron reascende a possibilidade de controle do discurso, como uma 

maneira de limitação da liberdade de expressão, nos Estados Unidos, com base 

em razoáveis justificativas que sejam fundamentadas em uma sociedade livre e 

democrática.135 

A questão multicultural é importante, uma vez que o discurso do ódio é 

um exemplo de conflito que se redefine e que se intensifica na convivência de 

grupos cada vez mais diversos e com sistemas valorativos complexos.136 Em 

relação ao conteúdo, Waldron articula que as sociedades tendem a tornarem-se 

mais multiculturais com o decorrer temporal, de forma a ser especialmente 

importante à afirmação de uma garantia pública de inclusão e respeito.  

Portanto as posições entre os autores Dworkin e Waldron são 

divergentes. Segundo Dworkin qualquer tentativa do Estado de impor limites a 

discursos e manifestações de ódio religioso viola o direito fundamental à 

liberdade de expressão e, por conseguinte, afeta a legitimidade democrática. 

Segundo Waldron restrições legais aos discursos de ódio são necessárias para 

assegurar que a intolerância não solape os princípios e valores democráticos.137 

A análise de autores em relação aos entendimentos sobre o chamado 

discurso de ódio demonstra-se determinante para a elucidação do conteúdo. 

Além da caracterização do discurso de ódio, o debate entre Dworkin e Waldron 

tornou possível uma compreensão aprofundada sobre a matéria.  
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O presente estudo vai ao encontro com a posição de Waldron, pois 

considera que manifestações como os discursos de ódio podem vir a minar 

aspectos essenciais de sociedades democráticas e que restrições legais a esse 

tipo de manifestação podem fortalecer ao invés de comprometer a democracia. 

Deste modo há compreensão do discurso de ódio como limite maior a liberdade 

de expressão. 

Conforme Amato: 

A liberdade de expressão é um passo construtivo à sociedade, desde 

que tenhamos o respaldo à veracidade dos fatos alegados, em sua 

totalidade, respeito à dignidade e a liberdade das pessoas. Não 

podemos confundir a liberdade de expressão com a degradação, 

banalização e inversão de valores.138 

Mais adiante cumpre exame sobre o discurso de ódio no ambiente virtual. 

 3.2 O DISCURSO DE ÓDIO NO AMBIENTE VIRTUAL 

 

Essencial à abordagem sobre a significação do ambiente virtual, um dos 

espaços de ocorrência do chamado discurso de ódio. Neste subcapítulo são 

abordadas as nuances dos meios tecnológicos, e especificamente das redes 

sociais atreladas à matéria motivo do estudo.  

 

Para Pierre Lévy em relação ao ambiente virtual: 

 

É o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui 

o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os 

conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em 

que transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, 

artificial ou virtual incorporada a uma rede global, sustentada por 

computadores que funcionam como meios de geração de acesso.139  

 

                                                   
138 AMATO, Alessandra. Os Limites da Liberdade de Expressão. Portal Jurídico Investidura, 
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Percebe-se que Pierre Lévy apresenta uma definição técnica e 

exemplificativa dos meios virtuais, os quais segundo este incluiriam um conjunto 

de sistemas de comunicação.  

De fato o ambiente virtual ainda engloba as chamadas redes sociais 

virtuais, as quais são responsáveis por boa parte da comunicação em rede 

entre milhões de cidadãos pelo mundo.  

Interessante que o conceito de rede social é retirado da sociologia: 

 

Rede social é, basicamente, um conjunto de relações resultantes da 

articulação de grupos de pessoas, ou instituições sociais, segundo 

motivações específicas mais ou menos duráveis no tempo. Uma rede 

social pode se desdobrar por localidades contíguas ou distantes e 

aglutinar outras redes sociais. Dois tipos de redes sociais ilustram essa 

assertiva, as redes pessoais (tais como as redes de trabalhadores, 

redes de parentesco, redes de amigos, etc.) e a redes migratórias. 

Estas últimas podem ser vistas como um tipo especial de rede social, 

porque estão carregadas de significados espaciais, econômicos e 

socioculturais marcantes, nem sempre presentes nas demais redes 

sociais.140 

 

Sobre as redes sociais no ambiente virtual é possível identificar uma 

revolução com relação à informação. A propagação das informações, opiniões e 

interações de todo o tipo entre indivíduos significou novos paradigmas e 

panoramas sociais e tecnológicos.  

Nesses espaços concedidos pelas redes sociais as pessoas conseguem 

colocar a sua opinião de forma supostamente mais segura justamente pelas 

possibilidades oferecidas pelo meio, como os fakes (perfis falsos, que ocultam a 

identidade verdadeira), a proteção física (visto que a comunicação é mediada 

pelos computadores), a possibilidade de encontrar pessoas que pensem da 

mesma forma, etc.141 
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O discurso do ódio promovido em redes sociais parece ser ao mesmo 

tempo utilizado para afirmar diferença, além de representar uma violência que 

rebaixa identidades culturais, levando inclusive certos grupos a promover 

autoimagem depreciativa e um consequente autodesprezo. Quem promove este 

discurso intolerante afirma diferença para promover autovalorização de sua 

identidade ou do grupo identitário ao qual alega pertencer. O rebaixamento das 

identidades utiliza-se de critérios desclassificatórios das diferenças culturais e 

tem no discurso do ódio a sua linguagem instrumental. O discurso de ódio por 

definição é algo que procura manipular, e em especial visa excluir o outro. 

Nessa medida, é possível falar em identidades distintas e também em culturas 

distintas, sempre levando em consideração que tais culturas estão em 

constante processo de transformação, em razão das divergências internas e 

conflitos que envolvem a possibilidade de questionamento e revisão dos 

valores. A intenção de crescente número de participantes de redes sociais em 

muitos momentos parece ser de disseminar o ódio e expor publicamente os 

indivíduos utilizando-se de vários estigmas sociais, estigmas estes que já 

demonstram violência, categorizando e estereotipando pessoas e grupos. 

Parece haver um ganho para quem incita ódio em redes sociais, e este ganho 

parece ser a visibilidade, a popularidade, a reputação e a influência. Tais 

fatores estão ligados às questões de pertencimento ao grupo ou afirmação de 

identidade. A intolerância é também um fator preponderante neste discurso.142 

Quanto à linguagem utilizada nos novos meios tecnológicos, Marco 

Aurélio argumenta que a internet e a chamada sociedade da informação 

trouxeram uma revolução no trato das informações e uma transformação 

também nas relações surgidas neste novo panorama tecnológico e 

informacional, trazendo diversas modificações no campo da linguagem. A 

linguagem é entendida como ação, transformação, como um trabalho simbólico 

em que tomar a palavra é um ato social com todas as suas implicações, 

conflitos, reconhecimentos, relações de poder, constituição de identidade. É da 

linguagem transformada pelo uso de textos, imagens, vídeos, e 

compartilhamento de textos criados por outros participantes, que a redes 
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sociais se avolumam em seus conteúdos, que em geral produzem uma 

sociabilidade por vezes nada ética ou pacífica. O discurso do ódio como prática 

social se utiliza da linguagem e da comunicação para promover violência a 

grupos, classes e categorias, ou ainda, a indivíduos que pertençam a estas 

coletividades.143 Logo o autor critica de maneira categórica a linguagem 

empregada na contemporaneidade dentro das redes sociais.  

Não obstante as críticas à linguagem, o presente trabalho realiza estudo 

sobre a ocorrência do discurso de ódio (hate speech) no ambiente virtual.  

Quanto à sua origem e conceituação Michele Paschoal Coimbra afirma que o 

termo hater é originário do hip hop norte-americano, e está relacionado à 

expressão “Haters Gonna Hate”, e é utilizado para categorizar o sujeito que fala 

mal dos outros através dos espaços de interação e conversação na internet. 

Conforme a autora os haters sempre existiram mesmo antes de se 

popularizarem na internet e o hater expressa o ódio sem fundamento 

justificável. Ele quer ser temido e ouvido, e com o surgimento dos sites de redes 

sociais, ele ganhou voz e visibilidade. O objetivo desta categoria de ator social 

seria o de desmascarar e expor publicamente os indivíduos que se opõem ao 

grupo social no qual estão inseridos. Essa manifestação de ódio em rede se 

caracteriza em humilhações, preconceitos, cyberbullying e estigmas sociais, em 

forma de texto, imagem ou vídeos. 144 

Michele Pachoal Coimbra esclarece sobre a figura do hater, o qual 

propagaria o discurso de ódio no meio virtual. Entretanto não é incomum a 

alegação do instituto da liberdade de expressão para justificar atos realizados 

contra minorias na Internet. Neste sentido Rothenburg e Stroppa apontam para 

a fragilidade em torno dos debates sobre liberdade de expressão e os discursos 

de ódio propagados nas redes, principalmente quando essa liberdade, que em 

si pode ser vista como positiva, pode camuflar ou servir de desculpas para a 

promoção gratuita de ódio.145 
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Rebs complementa ao argumenta que os haters são caracterizados por 

serem pessoas que vão ao mundo virtual para promover o ódio pelo ódio, ou 

seja, eles querem simplesmente ofender, humilhar ou mesmo desestabilizar 

pessoas ou certos grupos sociais. Entretanto, pensa-se que a visibilidade que 

estes sujeitos adquirem não é gratuita.146 

As autoras Rosane Leal da Silva e Luiza Bolzan acreditam que a 

identificação do discurso de ódio normalmente não se encontra de maneira 

explícita no ambiente virtual, visto que seus propagadores buscam 

implicitamente convocar e incentivar seus seguidores a cultivarem esse 

desprezo contra um determinado grupo social, com o argumento de exercer um 

direito fundamental que é a liberdade de expressão.147 

Paesani destaca que endereços virtuais que fazem campanha contra 

nordestinos, negros e judeus estão aumentando. A ação de racistas por meio 

da Internet preocupa organizações envolvidas com a defesa dos direitos 

humanos. A autora acredita que a rede está facilitando a divulgação do racismo 

e os sites que fazem essas campanhas estão aumentando. Ainda segundo 

esta, skinheads, nazistas, nacionalistas, entre outros, divulgam livremente na 

rede suas ideologias e estimulam a discriminação contra determinados grupos, 

como negros, judeus e homossexuais.148 Deste modo argumenta que os meios 

tecnológicos possibilitam maior propagação de discursos discriminatórios. 

Entretanto é imprescindível atentar que as redes sociais podem trazer 

benefícios aos cidadãos, como a possibilidade de comunicação pacífica em 

massa entre indivíduos, independente da localização física destes no globo. As 

redes sociais podem aproximar cidadãos, e a organização de grupos 

direcionados a praticarem causas solidárias. Portanto não exclui a possibilidade 

de utilização pacífica dos meios tecnológicos.   
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Bob Vieira da Costa consolida que: 

 

As redes sociais fazem nada mais que amplificar a propagação desse 

ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm.149 

 

Conveniente destacar que a popularização das redes sociais com a 

internet multiplicou e acelerou de forma exponencial o fenômeno, o qual 

adquiriu feições globais, passando a ser um problema quase que onipresente e 

de solução altamente difícil e complexa. Manifestações de ódio na internet 

geralmente causam efeitos nefastos, posto que afetam especificamente as 

minorias.150 

 

Manuel Castels argumenta que a informação é a matéria prima e parte 

integral de toda a atividade humana, e que por conta disto todos os processos 

de nossa existência individual ou coletiva são diretamente modificados pelos 

novos meios tecnológicos informacionais. Ainda segundo o autor as redes 

sociais como Facebook e Twitter têm relação direta com a sociedade na Era da 

Informação.151 

Uma das redes sociais virtuais citadas por Manuel Castels, o Facebook, 

completou 15 anos de existência em 2019 com 2,9 bilhões de usuários ao redor 

do mundo. 152 Por conta desta magnitude vale pesquisa sobre as normas 

internas da rede, sem prejuízo ao estudo do discurso de ódio e a 

responsabilidade civil. Cumpre ressaltar que para utilização dos serviços do 

Facebook é necessário aderir ás normas da empresa, nos termos de um 

contrato de adesão.  

De acordo com um documento de esclarecimento sobre suas políticas, o 
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propósito é fornecer uma plataforma no qual as pessoas possam compartilhar e 

divulgar conteúdo, mensagens e ideias livremente, sem deixar de respeitar os 

direitos dos outros. Para isso, o Facebook entende que é preciso dar mais 

controle para as pessoas, para que assim elas se sintam seguras para 

compartilhar mais coisas. No dia 26 de maio de 2010, em uma das mudanças 

sobre o controle de privacidade das informações, Mark Zuckerberg, declarou 

que ao começar a rede, ideias simples foram implantadas, como a de que 

quando as pessoas têm controle sobre o que elas compartilham, elas querem 

compartilhar mais e quando as pessoas compartilham mais, o mundo se torna 

mais aberto e conectado. Ainda, o fundador anunciou o desenvolvimento de 

mudanças que tornassem o controle de informações mais simples e fácil.  

O Facebook dispõe dentre várias normas, uma parte dedicada aos 

chamados princípios que são um conjunto de dez disposições que regem o 

funcionamento desta rede social: 

 

Liberdade para compartilhar e se conectar, Propriedade e controle de 

informações: As pessoas devem ser proprietárias de suas informações; 

Fluxo livre de informações; Igualdade; Valor social: As pessoas devem 

ter a liberdade de construir confiança e reputação por meio de sua 

identidade e suas conexões, e de não serem removidos do serviço do 

Facebook por outras razões além das descritas; Bem-estar comum: Os 

direitos e as responsabilidades do Facebook e das pessoas que usam o 

serviço devem estar descritos na Declaração de direitos e 

responsabilidades do Facebook, serviço do Facebook deve ultrapassar 

barreiras geográficas e nacionais e ser disponibilizado a todas as 

pessoas do mundo.153 

 

A Carta de Princípios do Facebook, em seu primeiro tópico sobre a 

“liberdade para compartilhar e se conectar” estabelece que “as pessoas devem 

ter a liberdade de compartilhar as informações que desejarem, de qualquer 

maneira e em qualquer formato, e terem o direito de se conectar a qualquer um 

- qualquer pessoa, organização ou serviço - desde que ambos estejam de 

acordo com a conexão” e ainda no tópico 3, cujo título é “Fluxo livre de 

                                                   
153 FACEBOOK. Declaração de Direitos e Responsabilidades. Disponível em 

<https://ptbr.facebook.com/legal/terms>. Acesso em: 26 de dez. 2019. 
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informações”, estabelece que “as pessoas devem ter a liberdade de acessar 

todas as informações disponibilizadas a elas por outras pessoas. Além disso, as 

pessoas devem ter as ferramentas práticas para facilitar, agilizar e otimizar o 

compartilhamento e acesso a essas informações”.154 

Contudo no início há uma ressalva:  

 

O alcance desses princípios deve ser controlado apenas por limitações 

de lei, tecnologia e normas de desenvolvimento social.  

 

Ou seja, os princípios funcionam como uma norma básica que não 

excluirá os regimes legais. O Facebook também dispõe de um método de 

solução de conflitos internos entre os participantes e quanto ao teor das 

informações que irão circular na rede.  

Em Padrões da Comunidade o Facebook estabelece: 

 

As conversas que acontecem no Facebook refletem a diversidade de 

uma comunidade de mais de 1 bilhão de pessoas. Queremos que as 

pessoas sintam-se seguras ao usar o Facebook. Por isso, 

desenvolvemos um conjunto de Padrões da Comunidade, descritos 

abaixo. Estas políticas ajudarão você a entender os tipos de 

compartilhamentos permitidos no Facebook e os tipos de conteúdos 

que podem ser denunciados e removidos. Devido à diversidade de 

nossa comunidade global, lembre-se de que algo que pode ser 

desagradável ou perturbador para você pode não violar os Padrões da 

Comunidade.155 

 

Deste modo a própria empresa admite que os conteúdos podem 

ocasionar reações desagradáveis ou perturbadoras, e nesse sentido, poderão 

ser denunciados e removidos, caso isso viole os chamados Padrões da 

Comunidade.  

 

                                                   
154 FACEBOOK. Princípios do Facebook. 2017. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/principles.php>. 

Acesso em: 05 de dez de 2019. 

155 FACEBOOK. Padrões da Comunidade. Disponível em: 

https://ptbr.facebook.com/communitystandards. Acesso em: 26 de dez. 2019 

https://ptbr.facebook.com/communitystandards
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A política adotada nos Padrões da Comunidade é assim definida na 

página oficial do Facebook:  

 

Removemos conteúdos, desabilitamos contas e trabalhamos com as 

autoridades locais quando há a real possibilidade de um risco de danos 

físicos ou ameaça direta à segurança pública.156 

 

 Os chamados conteúdos abusivos são assim enumerados pelo Facebook: 

 

Ameaças diretas, autoflagelação, organizações perigosas, bullying e 

assédio, ataques a figuras públicas, atividades criminosas, exploração e 

violência sexual, produtos controlados.157 

 

A elaboração pela empresa de normas internas evidencia a possibilidade 

de ocorrência de conflitos em seu ambiente virtual. Em vista disto verificou-se a 

forma de funcionamento e operação de uma multinacional com influência em 

diversos países do mundo, além da preocupação com as possibilidades de 

discriminação.  

Enfim fora possível realizar análise sobre conceitos centrais 

imprescindíveis para a pesquisa, como o ambiente virtual, as redes sociais 

virtuais e a figura do hater. Especificamente fora elucidado sobre: Origem, 

linguagem, objetivo e perfil completo do hater. Além disto, foram identificados 

os grupos que sofrem a discriminação ocasionada pelos propagadores dos 

discursos de ódio. 

Destaca-se que as normas de controle interno da rede social Facebook 

demonstram uma preocupação institucional com as possíveis adversidades 

decorrentes da interação entre bilhões de cidadãos, os quais podem pertencer 

a diferentes origens, etnias, nacionalidades, e todo o tipo de diversidade. 

Além das disposições privadas de uma pessoa jurídica como o Facebook, 

cumpre investigação sobre o conteúdo do discurso de ódio e a responsabilidade 

civil. 

 

 

                                                   
156 Ibid. 

157 Ibid. 
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3.3 O DISCURSO DE ÓDIO E A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Neste subcapítulo tem-se a elucidação sobre o discurso de ódio e a 

responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Convém relembrar de 

que o estudo é realizado no tocante ao ambiente virtual, e por este ângulo a 

responsabilidade civil é analisada em relação aos chamados provedores de 

conteúdo ou de aplicações de Internet e os propagadores dos discursos de 

ódio. 

Conforme a Constituição Federal da República Federativa do Brasil são 

objetivos fundamentais, nos termos do art. 3º: 

 

 I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; sem preconceito de 

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

discriminação. 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  

IV – promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.158 

 

Em suma o IV do art. 3º da CRFB/88 estabelece como objetivo 

fundamental promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. 

Consoante ao anteriormente estudado sobre a caracterização e os 

entendimentos sobre a matéria, a discriminação é o elemento principal para a 

identificação do discurso de ódio.  

Evidencia-se a diferença entre difamação e liberdade de expressão. A 

manifestação quando não causadora de dano, sem direcionamento pessoal ao 

indivíduo, sem atravessar desta forma a esfera privada, e seus invioláveis e 

intransferíveis direitos da personalidade, é legítima e protegida pela Carta 

Magna.  

Contudo, quando discriminatória, causadora de dano, ocasionada por 

indivíduo ou veículo da mídia, seja este independente ou tradicional, com 

grande repercussão nacional e mesmo até aparência de furo jornalístico, trata-

                                                   
158 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em: 03 de dez. 2019. 
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se discurso de ódio. 

Ao passo de que a liberdade de expressão e manifestação conforme o 

ordenamento jurídico brasileiro são valores essenciais à dignidade da pessoa 

humana, o discurso de ódio pode ser considerado como a utilização da opinião 

para propagar difamação, sujeitando-se a sanções legais, como indenizações 

por danos. Cumpre ressaltar que os direitos de personalidade são tutelados no 

Código Civil de 2002 (CC/02), dos artigos 11 a 21. 

Em síntese a rede mundial de computadores possui grande incidência de 

discursos de ódios, o que proporciona geração de danos em escalas maiores. 

O número de receptores alvos das informações difamatórias na rede mundial de 

computadores é elevado, e ocasiona a repercussão negativa de opiniões que 

objetivam o constrangimento ilegal da vítima.  

No que se refere ao meio virtual em si, até 2014, antes da edição da Lei 

12.965/14 - Marco Civil da Internet havia grande dificuldade dos operadores do 

direito em adequar de forma precisa aspectos técnicos de atos decorrentes do 

uso da internet com a regulamentação do mundo jurídico que não incluía a 

regulamentação do uso da internet em si, recaindo, quando houvesse, sobre as 

disposições contratuais de prestação de serviços disponibilizadas pelos 

próprios provedores de internet, gerando incerteza ou desequilíbrio na relação 

de consumo. Utilizando-se do disposto no Código de Defesa do Consumidor, 

em seu art. 3º, passou-se a considerar os provedores de conteúdo como 

prestadores de serviços e reconhecer a relação de consumo entre os usuários 

prejudicados e eles, o que, para alguns doutrinadores, acabava por negligenciar 

o nexo de causalidade, visto que o usuário havia sido ofendido por conduta 

exclusiva de terceiro e não dos administradores do provedor de internet.159 

 

Os Arts. 19 e 21 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) tratam dos 

institutos da liberdade de expressão e da responsabilização dos provedores de 

aplicações de internet: 

 

 

                                                   
159 MORAES, Juliana. A responsabilidade civil das redes sociais. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/68194/a-responsabilidade-civil-das-redes-sociais/1 Acesso em: 02 de jan 
2020. 

https://jus.com.br/artigos/68194/a-responsabilidade-civil-das-redes-sociais/1


88 

 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir 

a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado 

por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 

dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 

como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 

 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo 

gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela 

violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de 

seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais 

contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado 

quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu 

representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e 

nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse 

conteúdo.160 

 

Significativo enfatizar o conteúdo da Lei 12.965/14 (Marco Civil da 

Internet), o qual além de ter estabelecido princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil, também trouxe a responsabilização 

civil do prover de aplicações de Internet.  

Sobre os provedores, incide a tese da responsabilidade subjetiva, 

segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente 

com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da 

lesão, não tomar providências para a sua remoção. Diante da ausência de 

disposição legislativa específica havia firme jurisprudência do STJ segundo a 

qual o provedor de aplicação passava a ser solidariamente responsável a partir 

do momento em que fosse de qualquer forma notificado pelo ofendido. Com o 

advento da Lei 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade do provedor de 

aplicação foi postergado no tempo, iniciando-se tão somente após a notificação 

judicial do provedor de aplicação. A regra a ser utilizada para a resolução de 

controvérsias deve levar em consideração o momento de ocorrência do ato 

                                                   
160 BRASIL. Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm Acesso em: 02 de dez. de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm


89 

 

lesivo ou, em outras palavras, quando foram publicados os conteúdos 

infringentes. Após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014, o termo inicial da 

responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por 

força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o momento da notificação judicial 

que ordena a retirada de determinado conteúdo da internet” 161 

O discurso de ódio é direcionado ao ataque a indivíduo ou grupo, que 

pode ser escolhido pelo agressor por características como etnia, sexo, ou 

gênero. A propagação contemporânea do chamado discurso de ódio pode ser 

instantânea, independente de local e em proporções maiores. 

Portanto com referência ao ordenamento jurídico brasileiro há previsão 

Constitucional de que são objetivos fundamentais promover o bem de todos 

sem preconceito ou qualquer outra forma de discriminação, assim como o 

Código Civil tutela os direitos da personalidade.  

Em relação à responsabilização dos provedores de conteúdo ou de 

aplicações de Internet incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo o 

qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com o hater, 

ofensor que gerou o conteúdo ofensivo se, ao ser notificado a respeito da lesão, 

não tomar providências para a sua remoção. Após a entrada em vigor da Lei 

12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária 

do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o 

momento da notificação judicial que ordena a retirada de determinado conteúdo 

da internet.  

Ademais para aprofundamento da matéria, cumpre averiguação do 

conteúdo e a responsabilidade penal. 

 

 3.4 O DISCURSO DE ÓDIO E A RESPONSABILIDADE PENAL 

 

No que diz respeito ao discurso de ódio e à responsabilização penal 

convém também observações acerca do ordenamento jurídico estrangeiro e de 

casos de ocorrência do discurso de ódio.  

 
                                                   
161 STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 1.642.997/RJ. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. DJ: 

15/09/2017. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/499418489/recurso-especial-

resp-1642997-rj-2016-0272263-4/inteiro-teor-499418498?ref=serp. Acesso em 26 de dez. de 2019. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/499418489/recurso-especial-resp-1642997-rj-2016-0272263-4/inteiro-teor-499418498?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/499418489/recurso-especial-resp-1642997-rj-2016-0272263-4/inteiro-teor-499418498?ref=serp
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A regulamentação do discurso de ódio de uma forma ou de outra é 

bastante comum na comunidade internacional. Em 1969, a ONU adotou a 

Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial. O artigo 4º da Convenção determina, em parte, que os 

Estados-membros declarem como um delito punido por lei todas as 

disseminações de ideias baseadas em superioridade ou aversão racial e 

incitamento à discriminação racial. Regulamentações similares sobre o discurso 

de ódio, apesar de algumas vezes mais limitadas são parte da legislação 

interna do Canadá, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, da Itália, da 

Finlândia, da Noruega e Holanda, entre outros países. Nos Estados Unidos, 

porém, a questão é diferente. Enquanto vários Estados criaram legislações 

sobre crimes de ódio e agravantes para crimes motivados por preconceito, 

regulamentações sobre discurso de ódio têm sido menos comuns e têm sido 

tratadas como constitucionalmente problemáticas.162 

Vale ressaltar que os Estados Unidos tiveram historicamente diversos 

incidentes relacionados a práticas discriminatórias, e especificamente em 

campus de universidades. Na Universidade de Stanford, em resposta a um 

debate no campus sobre o currículo do curso sobre a civilização ocidental, dois 

estudantes brancos deformaram um pôster de Beethoven para representar uma 

cara negra estereotipada e o exibiram em um dormitório predominantemente de 

alunos negros. Por sua vez o Estatuto da Universidade de Stanford sobre 

assédio discriminatório fornece uma ideia útil de caracterização do discurso de 

ódio. Ele proíbe a perseguição de estudantes em função do seu sexo, da sua 

raça, da sua cor, das suas deficiências, da sua religião, da sua orientação 

sexual, ou da sua origem étnica ou nacional. 163 

Os casos supracitados de propagação do discurso de ódio em outras 

nações mostram-se marcantes, e evidenciam situações problemáticas de 

discriminação sofridas por tantos cidadãos. 

Atenta-se que o Estatuto da Universidade de Stanford prevê proibição à 

discriminação, através de normas internas de controle. Ou seja, não se tratam 

de normas estatais, mas de pessoas jurídicas de direito privado. Importa 

                                                   
162 SAMPAIO, J. A. 2015, p. 50. 

163 Ibid. 
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relembrar que a rede social Facebook atualmente também determina normas e 

termos de utilização de serviços. 

O estudo de diferentes ordenamentos faz-se necessário para o 

desenvolvimento científico, apesar das características específicas de cada 

sistema jurídico.  

A respeito do discurso de ódio no ordenamento jurídico brasileiro importa 

frisar que a responsabilização penal se direciona ao responsável por propagar o 

discurso de ódio.  

Nota-se que a incitação ao ódio e seu discurso inserem-se em todos os 

incisos do art. 3º da CRFB/88 e o tratamento constitucional em última análise 

visou garantir o preenchimento do fundamento da dignidade da pessoa 

humana, já que esta tem como base o Estado Democrático de Direito, nos 

termos do art. 1º, III da Constituição Federal de 1988. 164 

Já no âmbito infraconstitucional a questão do ódio sofreu tratamento 

especial pela Lei n. 9.459/97 que acrescentou o § 3º ao art. 140 do CP relativo 

ao crime de injúria, que tem como escopo a proteção do indivíduo contra a 

exposição de ofensas ou humilhações dirigidas a raça, cor, etnia, religião, 

origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 

Artigo 140 do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940: 

 

 Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, 

cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora 

de deficiência: 

Pena - reclusão de um a três anos e multa.  165 

 

Consequentemente o § 3º ao art. 140 do Código Penal prevê sanção para 

atos de ofensas ou humilhações dirigidas a raça, cor, etnia, religião, origem ou 

a condição em relação, de modo a estabelecer uma defesa contra o discurso de 

ódio. 

 

                                                   
164 MOURA, 2016, p. 62 

165 BRASIL. DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 09 de dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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Da mesma maneira a Lei n. 9459/97 alterou os Arts. 1º e 20 da Lei nº 

7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor.  

Os Arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 

 

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa.166 

 

E a mesma Lei n. 9.459/97 altera os dispositivos da Lei n. 7.716/89 

(Crimes Raciais) e cria uma figura qualificada na hipótese de promoção de 

conduta preconceituosa e discriminatória cometida por intermédio dos meios de 

comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 

  

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por 

intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer 

natureza: 

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.167 

 

Deste modo pode-se inferir que o legislador estabeleceu sanção para 

atos especificamente discriminatórios, através das alterações legislativas 

supracitadas realizadas no ordenamento penal brasileiro.   

O discurso do ódio pode assim provocar e incitar condutas 

discriminatórias, racistas e preconceituosas promovendo toda sorte de ilicitudes 

na forma de violência moral, que promovem danos à saúde psíquica, na forma 

                                                   
166 BRASIL. LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997. Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta 

parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm#art1>. Acesso em: 10 de dez. 2019. 

167 BRASIL, Lei de Crimes Raciais. Lei n. 7.716/1989. Brasília, DF: Presidência da República, 1989. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm>. Acesso em 26 de dez. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm#art1
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de rebaixamento da sua estima pessoal e social, além de físicas ao destinatário 

do ato odioso. A iniquidade decorrente de racismo e condutas discriminatórias 

impactam incisivamente a saúde psíquica e o reflexo se evidencia em seus 

mais altos índices de adoecimento físico e mental.168 

E no tocante a atuação ao poder público cabe citar que o Ministério da 

Justiça do Brasil criou, no final de 2014, um grupo de trabalho interministerial, 

em conjunto com a Polícia Federal, para monitorar e mapear crimes contra os 

direitos humanos nas mídias sociais. A tarefa principal do grupo foi de receber e 

analisar denúncias sobre páginas da internet que promovem o ódio e fazem 

apologia à violência e à discriminação.169 

A atuação do Ministério da Justiça do Brasil, em conjunto com a Polícia 

Federal, demonstra uma preocupação na execução de práticas que venham a 

combater a promoção do ódio e da discriminação. O desempenho das duas 

instituições condiz com a legislação vigente que prevê pena para a intolerância 

discriminatória. 

E quanto à jurisprudência, a incitação ao ódio público contra quaisquer 

denominações religiosas e seus seguidores não está protegida, por exemplo, 

pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Com base 

nessa orientação, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento a recurso 

ordinário em “habeas corpus”, no qual se postulava a anulação ou o 

trancamento de ação penal que condenou o recorrente pela prática do crime de 

racismo em decorrência de incitação à discriminação religiosa, na forma do art. 

20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 

De acordo com os autos, o acusado incitou o ódio e a intolerância contra 

diversas religiões, além de ter imputado fatos criminosos e ofensivos a seus 

devotos e sacerdotes, tendo as condutas sido praticadas por meio da internet.  

A Turma considerou que o exercício da liberdade religiosa e de 

expressão não é absoluto, pois deve respeitar restrições previstas na própria 

Constituição. Nessa medida, os postulados da igualdade e da dignidade 

pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de 

                                                   
168 FARO, André. PEREIRA, Marcos Emanoel. Raça, racismo e saúde: a desigualdade social da 

distribuição do estresse. Estudos de Psicologia, setembro-dezembro/2011, 271-278. 

169 Disponível em: </http://www.justiçagov.br/noticias/governo-federal-ira-mapear-crimes-de-odio-na-

internet/>  
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expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno 

de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular situações de 

intolerância e de ódio público. 

As condutas praticadas pelo réu representam abusos graves contra os 

valores, fundamentos e princípios da Constituição Federal, indo ao encontro ao 

que consigna o preâmbulo. A decisão jurisprudencial fora que o réu agiu contra 

a harmonia social e a fraternidade que os constituintes procuraram construir a 

partir da promulgação do texto constitucional.170 

A jurisprudência favorável ao combate á discriminação mostra o lado 

positivo do sistema judicial brasileiro, além da preocupação legislativa com a 

matéria.  

A proteção ao outro, independente de credo, etnia ou religião, por 

exemplo, vai ao encontro com a proteção ao direito da dignidade da pessoa 

humana.  

Enfatiza-se que não é possível confundir os institutos da liberdade de 

expressão com o discurso de ódio. 

Consequentemente compete ao Estado exercer o papel de pacificador da 

sociedade, para, assim, evitar uma guerra entre religiões, como acontece em 

outras regiões do mundo. 

Em vista disso conclui-se que em relação à responsabilização penal há 

harmonia entre a legislação, a jurisprudência e a atuação institucional do 

aparato estatal, através do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.  

Baseado no estudo sobre as significações e caracterizações do discurso 

de ódio, assim como a sua responsabilização civil e penal, é possível entendê-

lo como o limite maior a liberdade de expressão.  

Os casos narrados por Waldron expõem a discriminação presente no 

discurso de ódio, da mesma maneira que os incidentes ocorridos nos Estados 

Unidos relacionados a práticas discriminatórias mostram intolerância e 

propagação do racismo.  

 

                                                   
170 STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: RHC 146303. Relator: Ministro Edson 

Fachin. DJ: 23/10/2018. Disponível em: 

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5233101. Acesso em 01 de jan. de 2020. 
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Waldron defende que alguma restrição aos discursos de ódio é 

necessária, pois restrições legais aos discursos de ódio são necessárias para 

assegurar que a intolerância não solape os princípios e valores democráticos.  

Conforme analisado, o ordenamento jurídico brasileiro tem como escopo 

a proteção do indivíduo contra a exposição de ofensas ou humilhações dirigidas 

a raça, cor, etnia, religião. Sendo assim com referência à responsabilização 

penal, a legislação penal brasileira pune os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo da dissertação foi possível inferir que a liberdade de expressão 

não deve ser entendida apenas em sentido individual (relacionada a indivíduos 

particulares), mas também em sentido difuso (relacionada a toda a sociedade), 

e que se trata de um direito que pode vir a englobar tantos outros direitos, como 

os de manifestação, informação, comunicação, imprensa e opinião.  

Através do presente estudo averiguaram-se quais as categorizações do 

direito à liberdade de expressão, a saber: Primeiramente, como um direito 

fundamental, por ser inerente ao ser humano171, através do entendimento de 

juristas e da interpretação de dispositivos legais; E, como um direito não 

absoluto, sujeito a ponderações jurídicas em ocasiões de colisões entre direitos, 

que comumente ocorrem em esferas de litígios judiciais.  

Desse modo ficou clara a importância da matéria para o Estado 

Democrático de Direito, sendo o direito da liberdade de expressão um elemento 

da justiça democrática.172  

Foram examinadas normas nacionais e estrangeiras sobre a matéria, 

como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, e as 

respectivas disposições legais preveem a garantia da liberdade de expressão, 

sendo exceção a sua limitação.  

Em relação à liberdade de expressão no ambiente virtual foi possível 

observar a magnitude da rede mundial de computadores em números.  No 

tocante à regulamentação estatal da lei do Marco Civil da Internet, constata-se 

que esta estabeleceu garantias, princípios, direitos e deveres em um ambiente 

antes tido como “sem lei”.  

Já, em um segundo momento, fora analisado o abuso da liberdade de 

expressão. No tocante à liberdades de pensamento, manifestação e expressão, 

a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana pode ser caracterizada 

como abuso do direito a liberdade de expressão. Também, em relação às 

                                                   
171 VIANNA, J. R., 2019., p. 41 

172 DWORKIN, R., 2019, p. 2.  
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possibilidades de ocorrência de abuso, o exercício idôneo do direito à liberdade 

de imprensa não pode ser classificado como abuso do direito à liberdade de 

expressão. 

Assim o ordenamento jurídico brasileiro prevê ampla proteção ao direito à 

liberdade de informação e imprensa, tendo em conta a matéria técnica da ADPF 

nº 130 com a não recepção da Lei 5250/67 (Lei de Imprensa).  

Ainda foi estudado o caso New York Times vs Sullivan para verificação 

de como o assunto é tratado em um ordenamento jurídico estrangeiro.  

No caso norte-americano, a Constituição protege de forma extraordinária 

a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e que de fato o exercício 

da liberdade de imprensa não pode ser caracterizado como abuso, sob a 

concepção dos Estados Unidos da América, desde que o órgão de imprensa aja 

sem a chamada malícia efetiva, isto é, que os jornalistas não publiquem uma 

notícia sabendo que era falsa ou com desconsideração pela veracidade das 

informações. 

Como conclusão, verificaram-se os limites ao direito fundamental da 

liberdade de expressão. Com base em doutrina e jurisprudência, infere-se que 

os direitos fundamentais encontram limites uns nos outros e no respeito à 

dignidade da pessoa humana. Portanto, concluiu-se que direitos como à 

liberdade de informação, e de expressão encontram limites na CRFB/88, em 

demais direitos previstos constitucionalmente, como o direito a personalidade, à 

honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, além do respeito à dignidade da 

pessoa humana.173 Inclusive, à liberdade de expressão num Estado 

Democrático de Direito, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal 

deve ter como limite a preservação da dignidade da pessoa humana não 

podendo abrigar conteúdos imorais e que geram repulsa. 174 

Assim no caso de colisão entre direitos fundamentais, cabe utilização da 

ponderação jurídica e da proporcionalidade para resolução de conflitos.  

                                                   
173 BARROSO, L. R., 2019, p.6. 

174 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424. Origem. Rs-Rio Grande do Sul. Sigfried  

Ellwanger. Werner Cantalicio João Becker. Relator: Min. Moreira Alves. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2052452> Acesso em 

03 de dez de 2019. 
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Portanto, entende-se que o abuso da liberdade de expressão é 

relacionado à intolerância do indivíduo com o outro e com a falta de respeito 

pela dignidade da pessoa humana.  

Em relação ao exame da matéria do discurso de ódio, infere-se como 

características e significações do discurso de ódio, com base na análise dos 

entendimentos autorais: A discriminação, a intolerância, o caráter 

segregacionista; E o objetivo de intimidar, assediar ou estigmatizar 

determinados conjuntos de pessoas, de minorias, em virtude de sua raça, cor, 

etnia, nacionalidade, sexo ou religião.  

Outra conclusão alcançada no decorrer da dissertação é a identificação 

do discurso de ódio como limite maior à liberdade de expressão, visto que o 

estudo vai ao encontro com a posição de Waldron, que manifestações como os 

discursos de ódio podem vir a minar aspectos essenciais de sociedades 

democráticas e que restrições legais a esse tipo de manifestação podem 

fortalecer, em vez de comprometer a democracia.175 Destacam-se as 

responsabilizações civis e penais em relação discurso de ódio no ordenamento 

jurídico brasileiro, com sanções expressas para atos de ofensas ou 

humilhações dirigidas à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
175 WALDRON, 2012, pp. 1-23. 
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