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RESUMO 

 

BELDA, Rodrigo de Salles Oliveira Malta Belda. Direito Penal, Limit of hate speech 

and criticism of the Brazilian view, 2017. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Trata a presente dissertação de estudo acerca do entendimento doutrinário e 

jurisprudencial brasileiro dos discursos de ódio. O tema é estudado eminentemente a 

partir do julgamento do caso Ellwanger pelo Supremo Tribunal Federal. Para 

compreensão atualizada do tema, busca-se entender, inicialmente, o tipo penal formal 

que abrange os discursos de ódio (Artigo 20 da Lei nº 7.716/89), e comparar o 

entendimento traçado pelo Supremo Tribunal Federal há mais de uma década com 

decisões paradigmáticas mais recentes que versaram igualmente sobre a liberdade de 

expressão (Caso da Lei de Imprensa e Caso dos Humoristas), sempre apresentando 

olhar crítico sobre o modo de julgamento dos casos, especialmente em razão da técnica 

interpretativa adotada. Apresenta-se, em seguida, crítica simultânea ao entendimento 

jurisprudencial e doutrinário dominante, explicando por quais motivos o Direito Penal e 

seus princípios não foram – mas deveriam ter sido – levados em consideração na 

fixação dos limites do exercício da liberdade de expressão por meio dos discursos de 

ódio. Apresenta-se, também, posição adotada neste estudo a respeito da fixação de outro 

limite para a regulação dos discursos de ódio, qual seja, as fight words, entendendo-o 

aplicável à realidade e ao arcabouço jurídico brasileiro. Por fim, registro o resultado de 

pesquisa jurisprudencial a respeito do tema, delimitando os critérios da pesquisa e 

trazendo notas interpretativas e comparativas dos julgados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DISCURSO DE ÓDIO – HATE SPEECH – LIMITE DA 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO – CASO ELLWANGER – PESQUISA 

JURISPRUDENCIAL 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BELDA, Rodrigo de Salles Oliveira Malta Belda. Criminal Law, the limit of hate 

speech and criminal practice, 2017. Dissertation (Master). Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This dissertation deals with Brazilian doctrinal and jurisprudential understanding of hate 

speech. The subject is studied eminently from the judgment of the Ellwanger case by 

the Federal Supreme Court. For an up-to-date understanding of the topic, it is sought to 

understand, initially, the formal criminal type that encompasses hate speech (Article 20 

of Law 7.716 / 89), and compare the understanding established by the Federal Supreme 

Court over a decade ago with decisions (Law Press Case and Case of Humorists), 

always presenting a critical view on the way of judgment of the cases, especially due to 

the interpretive technique adopted. This is followed by a simultaneous criticism of the 

dominant jurisprudential and doctrinal understanding, explaining why the Criminal Law 

and its principles were not - but should have been - taken into account when setting the 

limits of the exercise of freedom of expression through Speeches of hatred. It is also 

presented the position adopted in this study regarding the establishment of another limit 

for the regulation of hate speech, that is, the fight words, understanding it applicable to 

the reality and the Brazilian legal framework. Finally, I register the result of a 

jurisprudential research on the subject, delimiting the criteria of the research and 

bringing interpretative and comparative notes of the judged ones. 

 

KEYWORDS: HATE SPEECH - HATE SPEECH - LIMITATION OF FREEDOM OF 

EXPRESSION - ELLWANGER CASE - JURISPRUDENTIAL RESEARCH 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho busca examinar a tutela penal sobre os discursos racistas e 

preconceituosos, conhecidos como “discursos de ódio”, que consistem em 

manifestações de idéias que incitam a discriminação racial, social ou religiosa em 

relação a determinados grupos, na maioria das vezes a minoria,
1
 seja por meio de 

filmes, livros, cartazes, propaganda ou outro tipo de veiculação de ideias.
2
  

Inicialmente, analisa-se a legislação infraconstitucional (em especial o caput do 

artigo 20 da Lei nº 7.716/1989 – que teve alterações dadas pelas Leis 9.459/1997 e 

8.081/1990) que, segundo julgamento paradigmático do Supremo Tribunal Federal 

(Caso Ellwanger), é a peça normativa responsável pela possibilidade de incriminação 

dos discursos de ódio. Nesta parte do trabalho indica-se significativa crítica ao tipo 

penal formulado pelo Legislador nacional, e define-se o que são os discursos de ódio.  

Em seguida, tratou-se de apresentar as principais correntes interpretativas a 

respeito do limite do exercício da liberdade de expressão no que diz respeito aos 

discursos de ódio (norte-americana e europeia/brasileira, em síntese), expondo também 

o histórico da legislação brasileira sobre a matéria do racismo e do preconceito.  

Apresenta-se, também, pesquisa jurisprudencial, dividida em duas partes.  

A primeira parte diz respeito aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

Como não poderia deixar de ser, revisitou-se o conhecido caso Ellwanger (Habeas 

Corpus nº 82.424/RS), em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, estendeu o 

combate ao racismo também à vedação do discurso do ódio, assegurando, em tese, o 

princípio da isonomia
3
 -  citando diversos estudos que foram feitos a seu respeito.

4
 

Ainda nesta primeira parte da pesquisa jurisprudencial, por contemplarem 

                                                 
1
 MEYER-PFLUG, S.A, Liberdade de expressão e discurso de ódio, Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2009, p. 97.  
2
 BAKER, M.G, Reflexos sobre o “hate speech” (discurso de ódio), in Boletim IBCCRIM, JUL/2012, 

ano 20, nº 236, p.12.  
3
 MEYER-PFLUG, S.A, Avanços e cuidados na proteção dos direitos, in Princípios Constitucionais 

Relevantes – A constituição Interpretada pelo Conselho Superior da Fecomércio, Ives Gandra Martins 

(coord), 2011, Ed. Magister, Porto Alegre, 2012, p. 129.  
4
 A citar, por exemplo: DA SILVA, R.L, NICHEL, A, MARTINS, A.C.L, BORCHARDT, C.K, 

Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira, in Revista Direito GV,  JUL/DEZ 2011, v. 

7, nº 2, p. 445-468; MARQUES, A.R.M, MUNIZ, A.B, BRANDÃO, M. S, A liberdade de expressão e 

suas ameaças: reflexões a partir do caso Ellwanger (HC 82.424), in Casos Constitucionais em destaque: 

princípios fundamentais, coord. PARDO, D.W.A, Série Monografias do CEJ, Brasília, maio/ago. 2013. 
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igualmente os limites do exercício do direito à livre expressão, e por terem sido casos 

julgados mais recentemente pela Corte Superior, foram analisados também os votos 

elaborados na ADPF 130 (Lei de Imprensa) e na ADI 4451 (Caso dos Humoristas).   

A análise destes dois casos se mostrou especialmente importante, pois já há 

posição que defende a aparição de contradição entre a atividade interpretativa 

desenvolvida pelo Tribunal nestas ocasiões e a fundamentação exposta pelo Supremo 

Tribunal Federal no caso Ellwanger, já que, apesar de terem discutido o humorismo na 

atividade comunicativa durante o período eleitoral e a recepção da Lei de Imprensa 

como um todo, e não os discursos de ódio, se o “modelo mental” da ADPF 130 e da 

ADI 4451 prevalecer (primazia da liberdade de expressão e submissão aos efeitos cíveis 

por seus excessos) em casos de discurso do ódio, ter-se-ia uma nítida contradição com 

as conclusões antes adotadas.
5
   

Desde já, deve-se dizer que ao final de cada um destes três casos estudados são 

apresentadas notas conclusivas, em que se pode ter uma visão crítica sobre os 

julgamentos da Suprema Corte.  

Os capítulos que seguem constituem a principal parte teórica desta dissertação, 

pois então se apresenta a visão autoral sobre a colisão da liberdade de expressão com 

outros bens jurídicos constitucionalmente tutelados, porém sob o ponto de vista do 

Direito Penal, a partir do que é possível perceber que o entendimento adotado no 

presente pelo Supremo Tribunal Federal, que criminalizou os discursos de ódio, seguiu 

uma lógica punitiva que não respeita a máxima efetividade do direito fundamental sobre 

o qual se está a discutir, e, principalmente, que a posição majoritária da doutrina e 

jurisprudência brasileira não aplica corretamente os princípios que balizam o direito 

penal mínimo e os pressupostos de criação da lei penal. Ao final desta parte teórica, é 

apresentada posição diversa a respeito de qual deveria ser o limite da liberdade de 

expressão quando se fala em discursos de ódio (fight words).  

Posteriormente, apresenta-se a segunda parte da pesquisa jurisprudencial 

desenvolvida neste trabalho.  

Tendo em vista a necessidade de aproximar os estudos doutrinários e teóricos da 

prática atual de nossos Tribunais, elaborou-se pesquisa qualitativa dos casos de 

preconceito previstos no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, especialmente manifestados em 

                                                 
5
 RODRIGUES JUNIOR, O.A, Justiça do Canadá amplia conceito de “discurso do ódio”, disponível em 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-01/direito-comparado-justica-canada-amplia-conceito-discurso-odio, 

acessado em 13/10/2013. 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-01/direito-comparado-justica-canada-amplia-conceito-discurso-odio
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sua forma verbal, apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e a Tribunais de três 

Estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia).   

Assim como foi feito com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ao final 

da indicação caso a caso nos Tribunais, apresentam-se conclusões a seu respeito, 

apontando, entre outras coisas, que a conduta preconceituosa que hoje é criminalizada 

pela soma de um tipo penal extremamente aberto com uma interpretação questionável 

do Supremo Tribunal Federal, poderia encontrar solução jurídica diversa do Direito 

Penal – como, na verdade, deveria, pelo que se verá na parte teórica desta obra.  

Cumpre deixar registrado que o estudo do tema muitas vezes debruça-se de 

forma mais apurada sobre o estudo das manifestações odiosas de cunho racial, o que 

não significa que o tema dos discursos de ódio se restrinja a análise de veiculação de 

idéias desta natureza.  

Ocorre que a expansão da criminalização dos discursos de ódio, no Brasil, 

guarda relação direta com a criminalização do racismo decorrente de raça ou cor, 

prevista na Constituição Federal em decorrência da forte e organizada militância do 

movimento negro, e interpretada no paradigmático Caso Ellwanger, que tratou 

exaustivamente do conceito de raça.  

Assim, por mais que a preocupação com o racismo possa parecer equívoco 

técnico ou de delimitação do tema a ser tratado, não é possível ainda analisar 

profundamente e didaticamente o tema sem fazer referência às questões que tem origem 

no preconceito de raça, especialmente porque foi em julgamento a respeito do 

preconceito decorrente de raça que o Supremo Tribunal Federal expandiu o alcance do 

crime de racismo para a veiculação de idéias odiosas.  
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8. CONCLUSÃO  

 

 

Viu-se, no presente trabalho, que há consideráveis críticas à criminalização dos 

discursos de ódio no Brasil.  

O primeiro motivo é a pobre técnica legislativa adotada no país, que, por meio 

do caput do artigo 20 da Lei nº7.716/1989, previu de forma inaceitavelmente aberta 

inúmeras condutas possivelmente reprováveis, quando fixou como núcleo do tipo a 

palavra “praticar” – verbo este que aceita o enquadramento de incontáveis condutas 

humanas.  

O segundo, como visto principalmente na parte teórica do trabalho, diz respeito 

à própria formulação de um tipo penal inclinado a uma satisfação mais política do que 

jurídica, sem respeito aos pressupostos científicos que antecipam a necessidade de 

criação de mecanismos de repressão criminal – algo que, de forma prática, é confirmado 

pela analise jurisprudencial que se faria ao final, e especialmente diante de alternativas 

como aquela proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

 Sem prejuízo, constatou-se que a atividade interpretativa levada a cabo pelo 

Supremo Tribunal Federal quanto à liberdade de expressão, especialmente no caso 

Ellwanger, vem sendo feita de maneira inadequada, seja porque não se ponderou com 

especial consideração, em nenhum momento, a natureza penal da causa que estava se 

pondo em debate (criminalização do racismo por meio de diversas formas da liberdade 

de expressão), seja porque o método interpretativo constantemente utilizado não se 

apresenta da melhor maneira, ou, como dito pelo próprio Ministro Dias Toffoli em mais 

de uma ocasião, de maneira científica e “não sofista”.  

O Judiciário, em atividade simbólica, como alertou o Ministro Marco Aurélio no 

caso Ellwanger, estendeu indevidamente, e também ao arrepio dos princípios do direito 

penal mínimo, o conteúdo e alcance do tipo penal de racismo, para abarcar situações 

abstratas não desejadas pelo Legislador. Vale dizer, se a Lei não deveria prever e não 

previu expressamente a necessidade de repressão à mera manifestação de ódio, a 

interpretação judicial não poderia fazê-lo.  

Teve-se também oportunidade de percorrer decisões não apenas da Corte 

Superior, mas também, e principalmente, de Tribunais Estaduais, o que veio a 

demonstrar que a norma penal, concretamente, vem sendo aplicada com dificuldade e 

sem pacificação pelas instâncias inferiores. Não obstante, pode-se concluir, com base no 

estudo dos casos, que a maioria dos problemas que o tipo penal criado pelo legislador 
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busca resolver ou reprimir, poderia ser resolvido recorrendo-se a outros tipos de 

mecanismos estatais ou mesmo repressores, especialmente porque os destinatários da 

reprimenda penal acabam por ser pessoas contra quem, em tese, não se destinaria a 

vontade do legislador – vale dizer, pessoas que não ofendem de forma decisiva e 

ameaçadora a dignidade dos grupos vulneráveis.  

Por fim, e em suma, restou delineada integralmente a crítica quanto à escolha da 

política criminal levada a efeito no país, em razão de sua lógica exclusivamente 

punitiva, que veio a ser consagrada com o apoio em legislação penal de duvidosa 

técnica, e interpretação do Supremo Tribunal Federal totalmente dissociada dos 

princípios específicos do Direito Penal.   
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