
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

FACULDADE DE DIREITO

TIAGO PREDABON COSTA

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: do 
conflito entre direitos fundamentais no caso do Habeas Corpus nº: 

82.424/RS 

CURITIBA
2008



ii

TIAGO PREDABON COSTA

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: do 
conflito entre direitos fundamentais no caso do Habeas Corpus nº: 

82.424/RS 

Monografia apresentada como 
requisito parcial à obtenção do grau 
de bacharel em Direito, Setor de 
Ciências Jurídicas da Universidade 
Federal do Paraná.

Orientadora: Vera Karam de Chueiri

CURITIBA
2008



iii

TERMO DE APROVAÇÃO

TIAGO PREDABON COSTA

A INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: do 
conflito entre direitos fundamentais no caso do Habeas Corpus nº: 
82.424/RS 

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel 
em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, 
pela seguinte Banca Examinadora:

Orientadora:   _________________________________________________

Professora Dra. Vera Karam de Chueri

_________________________________________________

Professor Dr. Alvacir Nicz



iv

RESUMO

Trata-se de monografia destinada a abordar o tema dos direitos 
humanos e fundamentais, em especial o direito à liberdade de expressão e 
dignidade da pessoa humana para, em seguida, realizar uma análise específica 
do caso julgado Supremo Tribunal Federal nos autos de  Habeas Corpus nº 
82.424/RS (conhecido nacionalmente como “Caso Ellwanger”), em que se 
discutiu sobre o conflito de direitos fundamentais em espécie referidos, bem 
como acerca da interpretação a ser dada in casu para o crime de racismo, 
referido na Constituição Federal (art. 5º, XLII) e tipificado em Lei 
infraconstitucional.
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INTRODUÇÃO

Ao menos na teoria, vivemos em um Estado Constitucional1.

Poder-se-ia tomar a expressão Estado Constitucional como atrelada 

ao clássico Estado liberal-burguês, haja vista que foi a partir das correntes 

filosóficas contratualistas, individualistas e iluministas (destacadamente 

capitaneadas por John  LOCKE, Charles de MONTESQUIEU, Jean-Jacques 

ROUSSEAU e Immanuel KANT) somadas à força de outros importantes 

movimentos econômicos, sociais e políticos que se chegou ao dito Estado 

Constitucional (também apontado como Estado representativo ou de Direito2) 3.

Entretanto, não é a esse modelo de Estado que procurei me referir 

na primeira linha deste texto e procurarei me referir quando utilizar à expressão 

“Estado Constitucional” durante o transcorrer do estudo, pois o modelo estatal 

de que falo é do atual Estado Brasileiro, regido pela “Constituição Cidadã”4 de 

                                                
1 Diz-se isso considerando a existência de relevante parcela da população brasileira em 

condições miseráveis, para a qual talvez o presente Estado não passe, na prática, de um 
Estado de Permanente Exceção. 
Nesse sentido, vide: DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: a infância, a adolescência 
e os Direitos Humanos no Brasil, 20 ed. São Paulo, Ed. Ática, 2002.

2 Acerca da variedade de adjetivações e contribuições referentes ao tipo de Estado aludido 
no presente texto, esclarece Jorge MIRANDA que a expressão “Estado Constitucional” 
aparentemente é de origem francesa, enquanto a expressão “governo representativo” tem 
origem anglo-saxônica, e por sua vez a expressão “Estado de Direito” apresenta origem 
alemã (IN: MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 2007, p. 45)

3 Como bem explica o constitucionalista lusófono Jorge MIRANDA, “(...) o Estado 
Constitucional , representativo ou de Direito surge como Estado Liberal, assente na idéia de 
liberdade, e em nome dela, empenhado em limitar o poder político tanto internamente (pela 
sua divisão) como externamente (pela redução ao mínimo das suas funções perante a 
sociedade” e revela-se também “(...) como Estado burguês, imbricado ou identificado com 
os valores e interesses da burguesia, que então conquista, no todo ou em grande parte, o 
poder político e econômico Vide MIRANDA, Jorge. op. cit., p. 47.

4 Certamente digno de nota é parte do belo discurso do então presidente da Assembléia 
Nacional Constituinte, Exmo Sr. Ulysses Silveira Guimarães quando da apresentação do 
texto constitucional, no qual são enumerados inúmeros adjetivos, que bem revelam o 
transpirante sentimento de esperança daquele Constituintes:

“ A exposição panorâmica da lei fundamental que hoje passa a 
reger a Nação permite conceituá-la, sinoticamente, como a 
Constituição coragem, a Constituição cidadã, a Constituição 
federativa, a Constituição representativa e participativa, a 
Constituição do Governo síntese Executivo-Legislativo, a Constituição 
fiscalizadora. (...)

  Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, 
desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite dos 
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1988, Lei Fundamental e Suprema.

O presente Estado Constitucional (ou Estado Democrático de 

Direito), conforme versa o preâmbulo do texto Magno, é destinado “(...) a 

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias”5.

Como bem colocado por Paulo BONAVIDES, esse novo Estado de 

Direito “(...) pertence aos direitos fundamentais e primacialmente às garantias e 

salvaguardas que a Constituição ministra pelas vias processuais(...)”6, sendo 

portanto, “(...) mais um Estado de legitimidade do que propriamente o da 

legalidade em sua versão clássica”7.

Nele, um Poder aparece com grande destaque: o Poder Judiciário. 

Cabe a ele a tarefa essencial de defender os direitos violados ou ameaçados 

de violência (artigo 5º, XXXV, CF8), apresentando portanto a prerrogativa de 

controlar os atos dos demais Poderes9 e de definir o conteúdo dos direitos 

                                                                                                                                              
desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai 
caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos 
bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria.” 

(In: GUIMARÃES, Ulysses. Discurso proferido na sessão de 5 de 
outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de outubro de 1988, p. 
14380-14382. Disponível em: 
<http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/plenario
/discursos/escrevendohistoria/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-
%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf>. Acesso em 01 out. 2008.)

5 BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil:. Brasília, 
Ed. Senado Federal, 2008.

6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 15 ed. São Paulo, Editora Malheiros, 
2004.

7 Idem, p.20.
8 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; “ (In: 
BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil)

9 Como bem ensina novamente o constitucionalista português Jorge MIRANDA, “não são 
apenas os indivíduos (ou os particulares que vivem subordinados a normas jurídicas. 
Igualmente o Estado e as demais instituições que exercem a autoridade pública devem 
obediência ao Direito (incluindo ao Direito que criam)”. (IN: JORGEMIRANDA, op. cit. , p. 1)
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fundamentais proclamados pelo Constituinte10.

Ora, se no campo teórico sublinhar que cabe ao Poder Judiciário a 

tarefa de definir o contéudo e concretizar os direitos fundamentais proclamados 

na Constituição é algo para-lá-de-óbvio e um tanto fácil de ser feito, no 

quotidiano do jurista, tal tarefa mostra-se muito mais  intrigante e complexa. 

Isso porque, não se pode negar, a definição de um direito fundamental pelo 

Poder Judiciário envolve mais do que ciência, envolve uma boa dose de 

paixão, não sendo possível, portanto, o “narcisismo científico”11 que ainda 

permeia o Direito.

Como bem coloca BARROSO, “o Direito, como forma de expressão 

humana, envolve criação, sentimento, estilo. Ao lado de sua vocação 

pragmática, voltado para a realidade e a solução de problemas, o Direito existe, 

também, para satisfazer ao espírito, para ser bonito, para acenar ao dia 

seguinte. Por trás das ortodoxias sisudas e dos formalismos caricatos, Direito 

também é arte.”12

Assim, a clássica vinculação das Cortes aos direitos fundamentais, 

com seu dever de conferir a tais direitos a máxima eficácia possível e o poder-

dever de recusar aplicação a preceitos que não os respeitem13, não é uma 

tarefa tão simples, tampouco tão  rigorosamente científica como a de resolver 

uma operação matemática básica — por exemplo, 5 + 5 = 10 (cinco mais cinco 

igual a dez) — , mas sim uma penosa missão que envolve diversos fatores.

Penosa missão também foi a do autor do texto, que teve de escolher 

dentre vários um único caso para demonstrar, de maneira um pouco mais 

aprofundada, como pode haver a definição de um direito fundamental pelo 

Poder Judiciário no presente Estado Constitucional.
                                                
10 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e GONET, Paulo Gustavo Branco. 

Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Ed. Saraiva, 2007, p. 250.
11 Expressão cunhada pelo constitucionalista BARROSO numa crítica contundente à 

racionalidade instrumental que norteou o Direito durante longo tempo. Como bem coloca o 
referido autor em seu texto: “O pensamento intelectual e, mais notadamente, o pensamento 
jurídico, por longo tempo, guardou-se isolado numa auto-suficiência excludente, que limitava 
o seu objetivo e, de certo modo, amesquinhava o conhecimento que produzia. O formalismo 
e o positivismo jurídicos, sem embargo de sua justificação histórica contribuíram para este 
quadro, que talvez pudéssemos chamar de narcisismo científico.” (In: BARROSO, Luís 
Roberto. Direito e Paixão. Disponível em <http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-
bin/upload/texto062.rtf>. Acesso em 01 out. 2008)

12  Idem.
13  MENDES, op cit., p. 250.
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Portanto, o presente estudo ateve-se a analisar o conflito entre a 

dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão no caso do Habeas 

Corpus nº 82.424-2 do Rio Grande do Sul, cujo paciente foi Siegfried Castán 

Ellwanger, julgado em meados de 2003 pelo Supremo Tribunal Federal, à 

época, composto pelos Excelentíssimos Senhores Ministro Carlos Mário da 

Silva Velloso, Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, Ministro Maurício José 

Côrrea (Presidente), Ministro José Celso de Mello Filho, Ministro Marco Aurélio 

Mendes de Farias Mello, Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes, Ministro Nelson Azevedo Jobim, Ministra Ellen 

Gracie Northfleet, Ministro Antonio Cezar Peluso, Ministro Joaquim Benedito 

Barbosa Gomes14.

É lícito afirmar que nessa decisão os “Guardiões da Constituição”,

além de promoverem a um exercício hermenêutico até então nunca enfrentado 

nas terras tupiniquins e ponderarem sobre intrincado confronto entre a 

liberdade de expressão e a dignidade da pessoa, princípios basilares ao nosso 

Estado Constitucional, revelaram claramente a posição daquela Corte em face 

da prática de racismo, demonstrando clara preocupação com a proteção às 

minorias.

A fim de que a exposição do caso revele-se clara e cientificamente 

objetiva15, trabalhar-se-á primeiramente com o tema “direitos fundamentais”, 

definindo o seu conteúdo e sua relação com os direitos humanos, bem como 

apresentando suas características principais e enunciando como se dão as 

restrições aos direitos fundamentais e as limitações a tais restrições.

Em seguida, serão apresentados os direitos fundamentais em 

espécie essenciais à compreensão do caso concreto trabalhado, quais sejam, 

os direitos à liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana, fazendo 

em seguida sua localização na Constituição de 1988.

Após, será apresentado o caso concreto, objetivando-se observar 

como se deu a definição dos direitos fundamentais em espécia aludidos e 

                                                
14  O Ministro Joaquim Barbosa não votou por suceder o Ministro Moreira Alves.
15 Como bem aponta BARROSO, “O mundo, tal como apreendido pela ciência, aspira à 

objetividade.”” (In: BARROSO, Direito e Paixão), entretanto, considerando-se o tema sobre 
o qual versa o estudo e as particularidades de quem o escreve, tome o leitor esta nota como 
honesta advertência intelectual sobre a utópica possibilidade de exposição objetiva.
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como foi analisado o conflito entre os mesmos pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, serão tecidos os apontamentos finais, ora conclusivos, ora 

problematizantes acerca do tema e da decisão.
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1. DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS

O presente capítulo versará sobre tema dos direitos fundamentais, assunto 

mais do que essencial para a compreensão do sistema constitucional e do caso a seguir 

analisado1.

Como expõe Gilmar MENDES, “o avanço que o direito constitucional 

apresenta hoje é resultado, em boa medida, da afirmação dos direitos fundamentais como 

núcleo de proteção da dignidade da pessoa e da visão de que a Constituição é o local 

adequado para positivar as normas asseguradoras dessas pretensões”2.

Entretanto, o que são direitos fundamentais? São eles o mesmo que direitos 

humanos? Qual a história dos direitos fundamentais? Gerações de direitos fundamentais, 

o que é isso? Quais as características e funções desses direitos? O quê fazer em casos

de colisão e como se pode restringí-los? Essas e outras questões serão a seguir 

trabalhadas no presente título.

1.1. - DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS RELAÇÕES COM OS DIREITOS HUMANOS

Conceituar os direitos fundamentais, já é, por si só, um passo difícil de ser 

dado e merece um estudo pormenorizado. 

Como adverte o consagrado constitucionalista brasileiro Paulo 

BONAVIDES3, há certamente um uso descuidado das expressões direitos fundamentais, 

direito humanos e direitos do homem, tratando-as equivocadamente como sinônimas. 

Ingo SARLET4 vai mais além, e nos mostra reforça a problemática da imprecisão 

terminológica, pois além das três expressões citadas (direitos humanos, direitos do 

homem e direitos fundamentais), aponta outras denominações existentes como: direitos 

subjetivos políticos, liberdades públicas, direitos individuais, liberdades fundamentais e 

                                                
1 Caso o leitor tenha sincera dúvida acerca da essencialidade do tema por julgar o autor demasiado 

inexperiente para fazer tal afirmação, sirvo-me da penetrante da colocação (ou seria forte argumento de 
autoridade?) do eminente constitucionalista brasileiro PAULO BONAVIDES: “(...) não há Constituição 
sem garantia efetiva dos direitos fundamentais, no sentido almejado e gravado, de maneira irretorquível 
e lapidar, pelos patriarcas do constitucionalismo ocidental” (BONAVIDES, op cit, p. 31).

2 GILMAR MENDES, op cit, p. 231
3 BONAVIDES, op cit, p.560.
4  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais, 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2007, P. 33
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direitos humanos fundamentais, dentre outras.

Para se ter idéia, como continua o autor5, em nossa própria Constituição o 

tema é trabalhado de diversas formas, vide a utilização das expressões: a) direitos 

humanos no artigo 4º, inciso II6; b) direitos e garantias fundamentais (epígrafe do Título II 

e artigo 5º, § 1º7; c) direitos e liberdades fundamentais (artigo 5º, inciso LXXI8); d) direitos 

e garantias individuais (artigo 60, § 4º, inciso IV9).

Mesmo diante dos importantes estudos realizados pela doutrina nos últimos 

anos, ainda se mostra como necessário a distinção entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, haja vista que as demais expressões ou caíram em desuso ou estão 

abarcadas por alguma dessas duas expressões, 

Inicio a análise por Konrad HESSE (enunciado por BONAVIDES), para o 

qual os direitos fundamentais buscam “criar e manter os pressupostos elementares de 

uma vida na liberdade e na dignidade humana”10. Em contraste a tão genérica menção, o 

grande mestre alemão apresentou outro enunciado, mais específico, expondo serem os 

direitos fundamentais aqueles assim qualificados pelo Direito11.

Outro importante constitucionalista, Carl SCHIMITT (também conforme 

exposto por BONAVIDES) propôs-se também a teorizar sobe os direitos fundamentais e 

elaborou dois critérios formais para a caracterização do tema: i) podem ser tidos como 

direitos fundamentais aqueles especificados e nomeados na Constituição; ii) são direitos 

fundamentais “(...) aqueles direitos que receberam da Constituição um grau mais elevado 

de garantia ou de segurança; ou são imutáveis (...) ou pelo menos de mudança dificultada 

                                                
5 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 33-34
6 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios:
      (...) II - prevalência dos direitos humanos;” (IN: BRASIL, República Federativa do. Constituição da          
República Federativa do Brasil)

7  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
      (...) § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” (IN: 
BRASIL, idem)

8  Art. 5º (...):
   (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania; (IN: BRASIL, idem)

9  Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...)
     § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: (...) IV - os 

direitos e garantias individuais.” (IN: BRASIL, idem)

10 HESSE (Apud:BONAVIDES, op cit, p.560)
11 HESSE (Apud:BONAVIDES, op cit, p.560)
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(...)”12. Por sua vez, no campo material, compreende SCHIMITT que cada Estado 

apresenta direitos fundamentais específicos, variáveis conforme sua ideologia, modelo de 

organização e axiologia do texto Constitucional13.

Dito isto, vê-se já uma “luz “para a identificação dos direitos fundamentais, 

entretanto, cabível ainda observarmos mais contribuições teóricas para restar mais nítida 

a diferenciação entre os direitos fundamentais e os direitos humanos (ou do homem).

Segundo o jurista espanhol Luis PRIETO SANCHIS: “historicamente, os 

direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e a 

participação política, por conseguinte, somente estaremos em presença de um direitos 

fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou a instituição 

sustentar que o direito ou a instituição serve a alguma desses valores”14, pautando-se 

claramente na compreensão histórica do Direito.

Por sua vez, outro grande constitucionalista ibérico, José Joaquim Gomes 

CANOTILHO, assim expõe que: 

“(...) direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os 
tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os 
direitos do homem jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e 
daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal, os direitos fundamentais seriam 
os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”15.

Já em terras pátrias, também pautando-se na idéia acima referida, SARLET 

nos mostra que a essência e a razão dos direitos fundamentais reside na proteção da 

dignidade humana, bem como na luta pela limitação do poder estatal, daí porque apontar: 

“(...) não há dúvidas de que os direitos fundamentais, de certa forma, são também 
sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será o ser humano, 
ainda que representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, Estado). (...)      
Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos 
fundamentais”)  comumente utilizados, como sinônimos, a explicação corriqueira e, 
diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao 
passo que a expressão 'direitos humanos' guardaria relação com os documentos 
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se 
reconhecem ao ser humano como tal, independente de sua vinculação com 

                                                
12 SCHIMITT (Apud: BONAVIDES, op cit, p. 561)
13 SCHIMITT (Apud: BONAVIDES, op cit, p. 561)
14 PRIETO SANCHIS (Apud: MENDES, Gilmar, op cit, P. 237).
15 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional. 3 ed. Coimbra , Ed. Almedina, 1983.
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determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade, para todos 
os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 
supranacional”16

Assim, crê-se ter deixado clara a conceituação dos direitos fundamentais, 

objeto do presente trabalho,  bem como a diferenciação desses direitos com relação aos 

direitos humanos. Cabe expor que a posição a ser adotada no presente estudo é a que 

compreende os direitos fundamentais como aqueles delineados na Ordem Constitucional 

do Estado, segundo os ensinamentos de CANOTILHO e SARLET.

Dito isso, passa-se à análise histórica dos direitos fundamentais, pois para 

se ter idéia do avanço constitucional em sede de direitos fundamentais, deve-se 

considerar que a construção de tais direitos como fundamentais, por óbvio, deu-se no 

curso de um longo processo histórico de lutas e conquistas.

Nesse contexto, necessário nos mostra a diferenciação trazida pelo 

constitucionalista alemão Klaus STERN, aludido por SARLET17, o qual nos mostra que se 

destacam três etapas na evolução dos direitos fundamentais18 : a) uma pré-história19, que 

compreende desde os primórdios da humanidade até o século XVI; b) uma fase 

intermediária, na qual está compreendido o período de elaboração da doutrina 

jusnaturalista e da afirmação dos direitos fundamentais do homem; c) a fase da 

constitucionalização, que se inicia em 1776 e se estende até os presente dias. 

Primeiramente, cabe compreender a dita “pré-história” dos direitos 

fundamentais. Apesar dos referidos direitos (tais como plasmados no texto constitucional 

hodierno e definidos cientificamente) não terem surgido na Antiguidade, pode-se afirmar 

que algumas idéias do mundo antigo, relacionadas à religião e à filosofia, vieram a 

influenciar diretamente o pensamento jusnaturalista e sua concepção de que o ser 

humano, por conta meramente de sua existência, é titular de certos direitos naturais e 

                                                
16 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 35-36.
17 Idem, p. 44
18 Por certo, o processo histórico não é linear e a apresentação do tema valendo-se dos presentes cortes 

históricos não se mostra de todo adequada, embora satisfaça as pretensões do autor para a presente 
exposição.
Sobre o assunto, pertinente a crítica de CANOTILHO sobre a divisão quase absoluta entre duas épocas 
para a compreensão dos direitos fundamentais (uma, anterior às constituições americanas e à 
Declaração do Homem e do Cidadão de 1789 e outra, posterior a esses documentos), motivo pelo qual 
adota o referido autor a sistematização através de “momentos de conscientização” relacionados aos 
direitos fundamentais (vide CANOTILHO, J. J. Op cit., p. 422-427)

19 Deve-se pois reconhecer que a referida terminologia utilizada pelo autor apresenta impropriedades, haja 
vista que até mesmo a “pré-história” apresenta sua história. Tal diferenciação, classicamente utilizada na 
Historiografia primária, tão somente pauta-se numa valorização um tanto exacerbada da escrita.
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inalienáveis20. 

Vide, por exemplo, a democracia ateniense, pautada na figura do homem 

livre e dotado de individualidade, ou por outra via, o pensamento estóico, no qual a 

dignidade já era tida como a qualidade inerente a todos os homens e como característica 

que diferenciava o ser humano das demais criaturas21. 

Após, o Cristianismo aparece e impulsiona sobremaneira o acolhimento de 

uma idéia de dignidade única do homem, v.g. os ensinamentos de que o homem foi criado 

à imagem e semelhança de Deus e de que Ele assumiu a condição humana no intuito de 

redimí-la, imprimindo dessa forma um alto valor intrínseco que viria a nortear a elaboração 

do Direito Positivo22. 

Elucidativa a colocação de José Carlos VIEIRA DE ANDRADE: “o Homem é, 

todos os homens são filhos de Deus, iguais em dignidade, sem distinão de raça, cor ou 

cultura. Por outro lado, o homem não é qualquer criatura, participa do divino através da 

Razão, a qual iluminada e completada pela Fé (recta ratio), lhe indica o caminho a 

seguir.”23

Cabe destacar, em seguida, a aparição da Magna Carta (1215 d.C.) na 

Inglaterra, que embora tenha se prestado a garantir aos nobres ingleses alguns privilégios 

feudais, alijando a maior parte da população do acesso aos direitos consagrados no 

pacto, já se prestou a construção de alguns direitos e liberdades civis clássicos24

 Ressalte-se que no mesmo país, em momento posterior, já nos idos do 

século XVII, foram promulgados outras importantes cartas, como a “Petition of rights”, o 

“Habeas Corpus Act”, o Bill of Rights” e os “Establishment Act”, que embora se 

prestassem à elaboração de liberdades genéricas, não vinculavam o Parlamento Inglês, 

daí porque SARLET apontar que houve na Inglaterra uma fundamentalização dos direitos 

e liberdades fundamentais, e não efetivamente uma positivação25.

A seguir, destacadamente nos séculos XVII e XVIII, as teorias 

contratualistas, divulgadas principalmente por Jean-Jacques ROUSSEAU, Thomas PAINE 

e Immanuel KANT, aparecem enfatizando a submissão da autoridade política à primazia 
                                                
20 SARLET, A eficacia dos direitos fundamentais, p.45.
21 SARLET, SARLET, Ingo Wolfgang. A dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 3 ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado, 2004, p. 
30.

22 GILMAR MENDES, op cit, p. 232.
23 VIERA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 

Coimbra, Ed. Almedina, 1987, p. 43.
24 PEREZ LUÑO (Apud: SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 49)
25 SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais , p. 51.



6

que atribui ao indivíduo sobre o Estado. Parte-se da existência de um núcleo inalienável 

de direitos do ser humano, defendendo-se que certos direitos preexistem ao próprio 

Estado, o qual lhes empresta legitimação26. 

Tais teorias certamente tiveram decisiva influência sobre a Declaração de 

Direitos de Virgínia de 1776 e sobre a Declaração Francesa de 1789, momentos fulcrais 

na positivação dos direitos fundamentais, destacadamente os de primeira geração.

Mas, o quê se pode entender por direitos de primeira geração? Quantas são 

as gerações de direitos fundamentais ? É sobre esse assunto que versará o próximo título 

do presente estudo.

Como bem acentua BONAVIDES: “(...) os direitos fundamentais passaram 

na ordem institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem, sem 

dúvida um processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por 

bússola uma nova universalidade: a universalidade material e concreta, em substituição 

da universalidade abstrata e, de certo modo, metafísica daqueles direitos contidos no 

jusnaturalismo do século XVIII.”27

A dita primeira geração de direitos fundamentais abrange aqueles direitos 

trazidos nas Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789), que almejavam fixar um 

núcleo de autonomia pessoal resistente às intervenções do Poder Estatal, configurando-

se como “direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”28 e traduzindo-se 

verdadeiramente em “(,,,) postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações 

de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo(...)”29.

Dois traços são marcantes nesses direitos: i) o individualismo, haja vista que  

“o paradigma de titular desses direitos é o homem individualmente considerado”30; ii) a 

pretensão de universalidade (calcada na abstratividade), bem evidenciada nos artigos da  

Declaração dos Direitos do Homem de 1789.

Neste primeiro conjunto de direitos, merecem destaque as liberdades 

individuais (liberdade de expressão e consciência, liberdade de culto e associação, 

inviolabilidade de domicílio e segredo de correspondência), as liberdades de ordem 

econômica (liberdade de iniciativa e atividade econômica) e as liberdades políticas 

                                                
26 GILMAR MENDES, op cit, p. 232.
27 BONAVIDES, op cit, p. 563.
28 BONAVIDES, op cit, p. 564.
29 GILMAR MENDES, op cit, p. 233.
30 GILMAR MENDES, op cit, p. 233
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(liberdade de associação e formação de partidos e direito a voto).31

Entretanto, o ideal de abstenção do Estado Liberal passou a não dar mais 

conta dos problemas sociais trazidos com o processo de forte industrialização, em 

especial ao crescimento demográfico e à latente desigualdade social, surgindo a 

necessidade de uma nova relação entre Estado e sociedade civil, passando o Poder 

Público a assumir um papel intervencionista na economia e a atentar-se à justiça social 

em suas ações.32

Conseqüentemente, aparece a segunda geração de direitos 

fundamentais, a geração dos direitos sociais e sociais econômicos, relacionados à 

realização das liberdades, à materialização da igualdades e à prestações positivas do 

Estado.

Para BONAVIDES33, os direitos de segunda geração dominaram o século 

XX, da mesma forma como os direitos de primeira geração dominaram o século XIX, 

introduzidos que foram no constitucionalismo por meio das diversas formas de Estado 

social. Também formulados anteriormente em esferas filosóficas e políticas de acentuado 

cunho ideológico, foram proclamados nas Declarações solenes das Constituições 

marxistas e também, de maneira clássica, no constitucionalismo da social-democracia, 

como a de Weimar, dominando então as Constituições do segundo pós-guerra.

Segundo o autor34, inicialmente tiveram sua juridicidade contestada, 

passando após a integrar a chamada esfera programática, atravessando em seguida um 

período de inobservância e inexecução, o qual tende a terminar face às formulações de 

preceitos de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (inclusive no Brasil).

Destacam-se nesse rol de direitos: o direito à saúde, ao trabalho, à 

assistência social, à educação, ao lazer, dentre outros.

A seguir, por conta da observação de um mundo fracionado em países 

desenvolvidos e outros gritantemente subdesenvolvidos, surgiu a terceira geração de 

direitos fundamentais, desprendidos da figura do homem-indivíduo, pautados na 

solidariedade destinam-se ao gênero humano, atendendo dessa maneira uma titularidade 

difusa ou coletiva.35

                                                
31 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo, Ed. Saraiva, 

2003., p. 369-370.
32  MENDES, op cit, p. 233
33  Vide BONAVIDES, op cit, p. 565-566.
34  BONAVIDES, op cit, P. 565-566.
35  BONAVIDES, op cit, P. 569.
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Segundo Antonio-Enrique PEREZ LUÑO36 esses direitos fundamentais da 

terceira geração podem ser considerados como a resposta ao fenômeno de “poluição das 

liberdades”, pautado na degradação da foram vítimas os direitos e liberdades 

fundamentais, destacadamente em face do uso das novas tecnologias.

Pertencem a esse grupo, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio 

ambiente, o direito à comunicação, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito à paz37 38.

Por fim, coloca-se atualmente como ponto de pauta a existência de uma 

quarta geração de direitos fundamentais, sustentada especialmente por BONAVIDES39

e LAFER40, pautados na globalização dos direitos fundamentais (em contraposição à 

globalização do neoliberalismo), sendo tal categoria composta por direitos à democracia, 

a informação e ao pluralismo, a fim de que haja a construção de uma democracia 

globalizada, na qual “(...) o Homem configura a presença moral da cidadania. Ele é a 

constante axiológica, o centro de gravidade, a corrente de convergência de todos os 

interesses do sistema”41.

Como bem expõe SARLET42, a proposta enunciada por BONAVIDES 

oferece sim a possibilidade de reconhecimento de uma quarta geração de direitos 

fundamentais, por ser ela qualitativamente diferente das demais, contudo, em uma análise 

certamente realista, o constitucionalista gaúcho aponta que a dimensão da globalização 

dos direitos fundamentais, tal como referida pelo jurista cearense, está longe de ser 

reconhecida no direito interno e internacional, não passando portanto, ainda, de um nobre 

sentimento de esperança pelo futuro do Direito.

Realizada a análise histórica de construção dos direitos fundamentais como 

hoje são admitidos, passamos então a analisar as suas características fundamentais.

1.2. - CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

                                                
36 HESSE (Apud:BONAVIDES, op cit, P.560)
37 BONAVIDES, op cit, P. 569.
38 No tocante à positivação, como bem acentua SARLET, “(...) é preciso reconhecer que, ressalvadas 

algumas exceções, a maior parte destes direitos fundamentais da terceira geração ainda (inobstante 
cada vez mais) não encontrou seu reconhecimento na seara do direito constitucional, estando, por outro 
lado, em face de consagração no âmbito do direito internacional,, do que dá conta um grande número de 
tratados e outros documentos transnacionais nesta seara” (In. SARLET, A eficácia dos direitos 
fundamentais, p. 59) 

39  BONAVIDES, op cit, P. 570-572.
40  LAFER (Apud: MORAES, Alexandre de.  Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo, Ed. Atlas, 2006, p. 27)
41  BONAVIDES, op cit, p. 572.
42  SARLET,  A eficácia dos direitos fundamentais, p. 61.
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Os direitos fundamentais, segundo Gilmar MENDES43, apresentam como 

características básicas: 

i) são direitos universais e não absolutos, que apresentam o caráter de 

historicidade;

ii) possuem aplicação imediata, por força do artigo 5º, §1º, CF, motivo pelo 

qual não necessitam de regulamentação para serem efetivados, sendo 

assim diretamente vinculantes;

iii) são cláusulas pétreas, por força do artigo 60, §4º, inciso V, da CF/88, não 

podendo dessa maneira serem abolidos nem mesmo através de emenda 

constitucional;

iv) são direitos exigíveis e justiciáveis, ou seja, podem ser implementados 

através do Poder Judiciário, mesmo diante da inércia dos outros dois 

Poderes (Executivo e Legislativo);

v) possuem status de norma constitucional, o que implica, diante de nosso 

sistema pautado na centralidade normativa da Constituição Federal, que em 

havendo norma infra-constitucional que dificulte ou impeça a efetivação do 

direito fundamental, essa norma  deverá ser declarada inconstitucional;

Dessa maneira, caso se atribua a determinado direito a designação “direito 

fundamental”, as conseqüências jurídicas daí decorrentes são extremamente relevantes. 

1.3. - RESTRIÇÕES E LIMITES ÀS RESTRIÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A restrição aos direitos fundamentais é assunto verdadeiramente 

indispensável para a análise do caso concreto, daí porque ver-se-á um breve apanahado, 

com base nos ensinamentos, dentre outros, de Gilmar MENDES44 sobre como se darão 

as restrições (imanentes, externas, legais simples e qualificadas), bem como como de se 

deve proceder à restrição de direitos fundamentais, observando-se verdadeiramente a 

                                                
43  GILMAR MENDES, op cit, 235-253.
44  MENDES, Gilmar. Op cit, p. 294-358
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existência de limitações às restrições de direitos, pautando-se na legalidade e na proteção 

do núcleo essencial dos direitos fundamentais, bem como no princípio da 

proporcionalidade e na proibição de restrições casuístas



11

2. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM ESPÉCIE

Neste capítulo serão apresentados os direitos fundamentais em espécie.

2.1. - DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A liberdade de expressão aparece como um dois mais relevantes direitos do 

ordenamento jurídico, sendo essencial à democraica. Sobre a importância desse direito 

para a democracia, bem acentua SARMENTO:

“Democracia é muito mais do que governo das maiorias. O ideário democrático 
norteia-se pela busca do autogoverno popular, no qual os cidadãos podem   
participar com igualdade e liberdade da formação da vontade do Estado68. Esta 
participação se dá não apenas através do exercício do direito de voto, como 
também pela atuação na esfera pública, em múltiplos fóruns e espaços que 
pressionam e fiscalizam a ação dos governantes. Mas, para que ela seja 
consciente e efetiva, as pessoas devem ter amplo acesso a informações e pontos 
de vista diversificados sobre temas de interesse público, a fim de que possam 
formar livremente as suas próprias convicções. Ademais, elas devem ter também 
assegurada a possibilidade de tentarem influenciar, com as suas opiniões, o 
pensamento dos seus concidadãos.
Por isso, a liberdade de expressão é tão importante em qualquer regime que se 
pretenda democrático. É a sua garantia que possibilita que a vontade coletiva seja 
formada através do confronto livre de idéias, em que todos os grupos e cidadãos 
tenham a possibilidade de participar, seja para exprimir seus pontos de vista, seja 
para ouvir os expostos por seus pares.”45

Quanto ao conteúdo da liberdade de expressão, deve ser compreendida 

como toda a opinião, conviccção, avaliação, comentário ou julgamento sobre qualquer 

assunto ou qualquer pessoa, envolvendo tanto tema de interesse público quanto privado, 

relevante ou irrelevante para o particular.46

Infelizmente, por vezes, a liberdade de expressão é utilizada para fins de 

confronto, e por vezes criminosos, aparecendo os “hate speech”. No tocante a tais 

:discursos, merecem destaque os discursos neo-nazistas, pautados nos ideais nazistas e 

na negação do Holocausto, tratado como a mentira do século.

A fim de localizar o autor, cito um exemplo de discurso neo-nazista em uma 

música de nome “Kipás irão pro ar” da Banda Stuka:

                                                
45 SARMENTO, Daniel Antonio de Moraes. Liberdade de expressão, pluralismo e o papel promocional do 

Estado. Revista DiálogoJurídico, Salvador, nº. 16, maio-junho-julho-agosto, 2007. Disponível no site: < 
http://www.direitopublico.com.br/pdf/LIBERDADE_DE_EXPRESS_O__PLURALISMO_E_O_PAPEL_PROMOC
IONAL_DO_ESTADO.pdf> Acesso em 01 out 2008.

46  Vide MENDES, op cit, p. 361.
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“Seis milhões de mentiras, não podemos mais suportar! / Até quando irão usar 
argumentos falsos???? / Fatos não comprovados, fotos adulteradas / Câmaras de 
gás e crematórios... / Já chega de tolerar essa raça nojenta / Esse povo parasita 
que ninguém agüenta / A hora é essa e não da mais pra esperar / Sinagogas vão 
explodir e kipás irão pro ar!!!!! Israel e jew s.a. seu domínio há de acabar / Quando 
a verdade falar mais alto / E todos irão entender que os judeus merecem morrer! / 
Merecem ser punidos por seus atos... / Já chega de tolerar essa raça nojenta / 
Esse povo parasita que ninguém agüenta / A hora é essa e não da mais pra 
esperar / Sinagogas vão explodir e kipás irão pro ar!!!!!”47

Como se vê, não há aqui respeito, por vezes, à dignidade humana. Mas, o 

que é a dignidade humana?

2.2. - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Para a definição de dignidade da pessoa humana, passaram-se por várias 

fases, tendo grande destaque o Crisitianismo para a evolução desse conceito conceito. 

Após, sobremaneira relevantes as contribuições de KANT e HEGEL.48

Atualmente, SARLET bem sintetiza o conceito da seguinte maneira:

“(...) tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável74, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.” 49

Por óbvio, “(...) não se poderá olvidar (...) que a dignidade da pessoa 

humana (...) aponta (...) para a idéia de uma comunidade constitucional (republicana) 

inclusiva, necessariamente pautada pelo multiculturalismo mundividencial, religioso ou 

filosófico e, portanto, contrária a qualquer tipo de “fixismo” nesta seara, e, para além 

disso, incompatível com uma compreensão reducionista e até mesmo “paroquial” da 

                                                
47  A letra encontra-se pode ser acessada pelo link: <http://letras.terra.com.br/stuka/1095097/>.
48  Sobre isso, vide SARLET, Dignidade da Pessoa Humana.
49 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico constitucional necessária e possível. In:  Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 09 
(jan/jun 2007).  Disponível em: <http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-
Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf>. Acesso em: 01 out. 2008.
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dignidade.” 50

Logo, se revela tal concepção essencial para a análise do presente Estado e 

do caso ora em tela, não ligada a concepções religiosas, mas principalmente jurídicas.

2.3. - DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 

RACISMO NA CF-88

Já não vivemos mais na Ditadura Militar, momento em que o país era dirigido 

por um governo autoritário e no qual a regra de atuação estatal quanto à liberdade de 

expressão, em dizeres buarquianos, era o “cale-se”, banhado não raras vezes a “vinho 

tinto de sangue” dos críticos e dissidentes do regime.

Vivemos pois  num contexto de redemocratização e constitucionalização do 

país, momento em que surgem questões mais complexas relativas à liberdade de 

expressão, principalmente no tocante aos limites a esse direito fundamental, como 

condições necessárias à proteção de outros direitos também importantes para o presente 

Estado Constitucional, como a igualdade, privacidade, honra e o devido processo legal.

A liberdade de expressão é extremamente valorizada nesse contexto, não à 

toa não faltarem  na Constituição de 88 preceitos a protegendo, vide a proteção no art. 5º, 

à liberdade de manifestação do pensamento (inciso IV51), à liberdade de expressão de 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (inciso IX52), e ao direito ao 

acesso à informação e à garantia do sigilo da fonte (inciso XIV53), bem como o observado 

no capítulo específico do texto magno a “Comunicação Social”, em que repetiu a garantia 

da liberdade da manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação 

(art. 220, caput54), proibiu-se a edição de leis contendo embaraço à liberdade de 

informação jornalística (art. 220, § 1º55), e vedou-se qualquer censura política, ideológica 

                                                
50  SARLET, Idem.
51 “Art. 5º. (...): IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;” (In: BRASIL, 

República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil)
52 “Art. 5º. (...): IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença; ” (In: BRASIL, idem)
53  “Art. 5º. (...): XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional; ” (In: BRASIL, idem)
54  “Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.” (In: 
BRASIL, idem)

55  “Art. 220 - (...) § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, 
IV, V, X, XIII e XIV.” (In: BRASIL, idem)
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e artística (art. 220, § 2º56).

Por sua vez, a dignidade da pessoa humana também é valorizada no 

presente Estado Constitucional, vide que a Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, 

III57, o inscreve como princípio fundamental do Estado brasileiro, bem como no artigo 170, 

caput58, ao tratar da ordem econômica e ainda no artigo 226, § 759, no que se refere à 

família, à criança e ao idoso — sem contar a legislação especial acerca do negro, das 

populações indígenas, dos deficientes e outras minorias.

Daí porque se afirma que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana está 

na base de todos os direitos constitucionais consagrados. Sejam direitos e liberdades 

tradicionais (art. 5º60); direitos sociais (artigo 6º61); direitos dos trabalhadores (artigo 7º62); 

direitos de participação política (artigo 1463)  e direitos às prestações sociais (artigo 20364). 

Porém, sua efetividade está longe das necessidades da população, pois cabe ao Estado 

efetivá-los.

                                                
56 “Art. 220 - (...) § 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.” (In: 

BRASIL, idem)
57 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a 
dignidade da pessoa humana;” (In: BRASIL, idem)

58 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (...)” (In: BRASIL, idem)

59  “Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (...) § 7º - Fundado nos 
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” (In: 
BRASIL, idem)

60  “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade (...)” (In: BRASIL, idem)

61  “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição (...)” (In: BRASIL, idem)

62 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social (...)” (In: BRASIL, idem)

63  “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei (...)” (In: BRASIL, idem)

64 “Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 
à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei.” (In: BRASIL, idem)
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3. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - O CASO 

ELLWANGER

Nos idos de 2003 o Supremo Tribunal Federal julgou caso Ellwanger, escritor 

e editor de livros de índole revisionista e neo-nazista.

3.1. - LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO HC Nº 84.424/RS

No tocante à liberdade de expressão, bem trabalha Mayra Zago de Faria 

Custódio GOUVEIA, a qual procede à análise do Acórdão da seguinte maneira:

“Num primeiro momento segregarei os Ministros que indeferem o pedido de 
habeas corpus daqueles que o deferem para constatar se, em suas definições, os 
conceitos dados para a “liberdade de expressão” variam dependendo da decisão 
tomada pelo Ministro.

A diferenciação que se faz é no sentido de individualizar o conceito em dois 
grupos: os que deferem e os que indeferem o habeas corpus. Como a princípio 
não se busca diferenciar Ministro por Ministro, apresenta-se um conceito obtido 
genericamente dos dois grupos de votos dos componentes da corte à época do 
julgamento.

Deferimento:

Dos Ministros que decidem pelo deferimento do habeas corpus, pode-se extrair 
uma grande preocupação com este princípio que, segundo eles, é um dos 
“grandes baluartes da liberdade”, um dos direitos mais preciosos e ainda 
imprescindível para a concretização do princípio democrático. Sem dúvida o 
ministro Marco Aurélio é o que mais discorre sobre este princípio que é por ele 
mesmo considerado pilar essencial para a eficácia direta do princípio democrático.

Para ele a liberdade de expressão seria um mecanismo que tem por finalidade 
tornar a democracia algo vivo, presente e eficaz. Os Ministros admitem que a 
liberdade de expressão e de pensamento compreende o direito de discurso, de 
opinião, de imprensa, o direito à informação e a proibição da censura. Também 
segundo eles abrange o alerta, a fiscalização, o controle do exercício político, o 
raciocínio extremado, defesa de ideologia e pesquisa, bem como as opiniões 
desfavoráveis, críticas literárias e artísticas, científicas ou desportivas.

Tal liberdade promove a abertura do processo político a partir de direitos sociais, 
econômicos e culturais, permitindo que sejam feitas revisões históricas, políticas 
ou político-ideológicas.

Para demonstrar a importância social da liberdade de expressão o ministro Marco 
Aurélio cita Christoph Beat Graber e Gunther Teubner que dizem: 'À parte da 
esfera individual de ação existem esferas de autonomia social que necessitam da 
proteção dos direitos fundamentais contra as tendências colonizantes das políticas 
estatais e, por isso, não podem ser reduzidos a meros anexos ou derivação da 
autonomia individual'.



16

Através da liberdade de expressão é que se torna possível externar as mais 
diferentes e inusitadas opiniões de forma aberta, o que viabiliza a construção de 
uma sociedade plural, livre e com grande diversidade de idéias, pensamentos e 
opiniões políticas.

A liberdade chega a ser considerada proteção à autodeterminação democrática da 
comunidade política e da preservação da soberania popular. 

O ministro Marco Aurélio cita Hans Kelsen em seu voto para firmar sua convicção 
de que se devem respeitar os direitos da minoria, pois esta poderá influenciar a 
opinião da maioria.

Há um consenso entre os Ministros que deferem o habeas corpus no sentido de 
que para haver a liberdade de expressão há um pressuposto de existência de 
tolerância. Pois, quando se defende a liberdade de expressão se está defendendo 
o direito de afrontar o pensamento oficial ou majoritário, o que contribui para o 
amadurecimento político e social do país, através do controle do poder público. A 
liberdade de expressão garante a diversidade de opiniões e ajuda a formar uma 
convicção soberana, livre e popular acerca das mais variadas matérias. Como 
Marco Aurélio diz: “Somente por meio do contraste das opiniões e do debate pode-
se completar o quebra-cabeça da verdade, unido seus fragmentos.”

Fica configurado um caráter extremamente abrangente a essa liberdade, uma vez 
que os Ministros não chegam a admitir restrição a ela ainda que em casos de 
manutenção da coesão da comunidade ou da identidade nacional. O ministro 
Carlos Ayres Britto em trecho de seu voto expressa-se da seguinte forma: “o que 
se tutela de forma até absoluta é o direito mesmo de fazer algo ou passar para 
outrem u’a mensagem, um recado, uma obra”, ou seja, ao dizer isso afirma que tal 
liberdade adquire caráter absoluto em si mesma, ratificando a posição de que esta 
liberdade deve ser interpretada em sua maior abrangência de modo a acomodar 
interesses através do debate público de temas controversos e viabilizar 
transformações sociais e políticas de forma pacífica.

Acerca do nível de abrangência, afirmam estar na própria Constituição a restrição 
que tal liberdade é passível de sofrer: uma vez em conflito com outras liberdades é 
que se delimita o campo de atuação de uma e de outra, é no conflito que se traça 
o limiar da abrangência de um e de outro direito fundamental não podendo ser 
limitada pelo simples receio de abuso.

Por algumas vezes os Ministros tentam argumentar com base nas provas, por uma 
análise pessoal, e imediatamente são impedidos por seus pares de finalizarem tal 
observação sob alegação de que o Supremo Tribunal Federal não deve fazer 
análise de provas, devendo apenas basear suas afirmações na análise de provas 
já feita pelas instâncias inferiores.

Isso faz com que muitas vezes os Ministros fiquem impedidos de expressar sua 
real visão acerca de um determinado ponto, mas, ainda assim fazendo com que a 
análise pessoal incida na decisão final tomada por ele. Desta forma, podemos ter 
a conclusão do voto do Ministro ligeiramente desconexa com o raciocínio por ele 
desenvolvido ao longo de seu voto.

Os Ministros afirmam que a liberdade de expressão seria a matriz de qualquer 
forma mais próxima da liberdade. O ministro Carlos Ayres Britto, diz que em sua 
adolescência escreveu uma poesia na qual afirmava que “a liberdade de 
expressão é a maior expressão da liberdade” e que seu pensamento continua 
neste sentido.

A liberdade de expressão não abrange, segundo eles, a censura como forma de 
limitação de conteúdo, nem meios arbitrários ou violentos de divulgação. Não 
podem ser abrangidas por esta liberdade declarações exageradamente 
agressivas, fisicamente contundentes ou que exponham pessoas a riscos 
iminentes. Não estando, pois, abarcadas pela liberdade de expressão 
panfletagem, injúria nem difamação, bem como, provocações, incitações e 
induzimentos, porque desta forma transpassariam o campo do pensamento, para 
se tornar ação.

Os Ministros que concedem o habeas corpus afirmam que se não houvesse 
liberdade de expressão a sociedade ficaria enclausurada, minando assim a 
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democracia, uma vez que o controle dos atos governamentais pelo povo seria 
inviável. Apontam que, na ausência de tal liberdade, os riscos de se instituir o 
autoritarismo aumentam, pois ficam impedidas as reações próprias por parte da 
sociedade com relação aos atos emanados do governo.

Assim, percebe-se que os Ministros dão extrema importância a este princípio, que, 
segundo eles mesmos, é o que permite a vida em sociedade e o controle 
governamental, permitindo a existência da democracia e de uma sociedade plural, 
que vive e aceita diferentes ideais, idéias e realidades.

Indeferimento. 

Para os Ministros que indeferem o pedido de habeas corpus8, a liberdade de 
expressão não é incondicionada, devendo ser exercida de forma harmônica com 
os limites traçados na própria Constituição Federal. 

Neste ponto citam o artigo 5° parágrafo 2°, in verbis: “Os direitos e garantias 
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais dos quais a República 
Federativa do Brasil seja parte.”

Os Ministros que tomam esta posição afirmam que este princípio deve ser o mais 
abrangente possível, mas que não há direito ou garantia absolutos. Dizem eles ser 
a liberdade de expressão pedra angular do sistema democrático, um dos mais 
efetivos instrumentos de controle do governo pelo povo e essencial à formação da 
consciência e vontade popular.

Maurício Corrêa em seu voto diz que “as grandes catástrofes da história só se 
tornaram tristes realidades diante do silêncio daqueles que tinham o dever de 
reagir, e não o fizeram”. Assim, sem liberdade de expressão fácil seria de se 
manipular a população sem que esta tivesse consciência disso ou sem que esta 
fosse capaz de se insurgir contra os atos dos dominadores.

Desenvolvem o raciocínio que se a democracia é controle popular do governo, 
esta democracia só se torna possível quando o povo tem a chance de manifestar 
suas opiniões e pensamentos. Para que haja esta liberdade de expressão não 
pode haver censura, mas também não deve haver primazia absoluta deste direito, 
pois, este não pode incorporar declarações de conteúdos discriminatórios, racistas 
ou preconceituosos, incitações ao ódio público, publicações que extravasam os 
limites da indagação científica e da pesquisa ou opinião histórica.

Do mesmo modo, não estão abrangidos pela proteção da liberdade de expressão 
insultos, ofensas, estímulo à intolerância racial ou tratamento hostil. Dessa forma, 
qualquer uso da liberdade de expressão que tenha como finalidade prejudicar 
alguém ou destruir sua liberdade, não estaria protegido por este direito 
fundamental.

O que estaria abarcado por tal liberdade seria a liberdade de imprensa, de 
manifestação do pensamento, expressão da atividade intelectual, artística 
científica e de comunicação, ou, como sintetiza o Ministro Carlos Velloso, obras 
que contribuam para o aperfeiçoamento do conhecimento humano.

Fica, no sentido por eles dado, vedado o uso de tal direito como prerrogativa de 
promover racismo ou anti-semitismo, difundi-los ou reforçar preconceitos e ódios 
históricos.

Para esta facção, a liberdade de expressão possui fim em si mesma, 
independentemente de quem se utilize dela. Avaliam que, caso seja utilizada para 
difundir uma idéia errada, o tempo se encarregará de demonstrar tal vício. Para 
eles o processo de conhecimento depende desta liberdade.

No Direito, não fosse a liberdade de expressão, seria impossível de se chegar a 
uma decisão justa, pois cada parte deve expor os fatos, fazendo uso daquela 
liberdade, ao juiz para que este tome a decisão que julgar pertinente.

Assim, tem-se que, apesar de tocar em muitos pontos semelhantes aos dos 
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Ministros que decidem pelo deferimento do habeas corpus, estes, que não 
concedem, são bem mais breves e sucintos do que aqueles no que se refere a 
este princípio, de modo que especificam mais seu conceito, abrangendo quase 
exemplos, enfatizando pontos como “ódios históricos” e utilizando o anti-semitismo 
como exemplo de suas exposições de modo a, de certa forma, reduzir a incidência 
do princípio no caso concreto.”65

3.2. - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO HC Nº 84.424/RS

Com relação à conceituação da dignidade da pessoa humana, também 

importante a contribuição da mesma autora:

“Da mesma forma adotada no capítulo primeiro deste trabalho procederei com a 
segregação entre os Ministros que deferem e aqueles que indeferem o pedido de 
habeas corpus a fim de delimitar supostas diferenças ou ênfases em pontos 
diversos entre a definição dada ao conceito nos dois grupos formados.

Note-se que quando utilizo o termo Ministros estou abrangendo aqueles que, 
dentro de seu respectivo grupo, fazem menção ao princípio da dignidade da 
pessoa humana em algum momento da decisão em voga.

Entre os que deferem o Habeas Corpus 

A dignidade para estes Ministros se mostra como um ‘megaprincípio’, no sentido 
de ser tão intrínseco ao ser humano a ponto de poder ser considerado um bem de 
personalidade. Seria através da dignidade que o homem se realizaria como ser 
humano sendo para eles, a igualdade, primeiro elemento da dignidade.

Para esses Ministros a dignidade se revelaria em sua máxima amplitude no nascer 
e permanecer, o ser humano, como único. Alem disso, é nesta amplitude que se 
torna possível haver uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, como 
preconiza o preâmbulo da nossa Constituição Federal por eles citado.

Segundo esta facção, preconceito não se mostra compatível com a realização 
desta dignidade pelas pessoas humanas, pois, se a manifestação não tem outro 
fim a não ser satirizar e ridicularizar, fica clara a violação da dignidade da pessoa 
ofendida.

Os Ministros preconizam que a dignidade de alguém não pode ser avaliada por 
elementos de diferenciação, o que só reafirma a idéia de unidade através da qual 
o ser humano é autônomo e desta forma, possui dignidade.

O Ministro Carlos Ayres Britto chega a externar opinião no sentido de que, uma 
violação da dignidade seria, eventualmente, mais contundente que uma violação 
física. É o que se extrai do trecho em que diz: “o discriminado é forçado a sentir 
um déficit de dignidade (...). É amesquinhado não no que ele tem, mas no que ele 
é (...) fazendo-o gemer de uma revoltante dor moral. Por vezes mais incômoda 
que a própria dor física”.

Os Ministros utilizam tratados e declarações internacionais para enfatizar a 
importância e generalidade deste princípio em contexto mundial. Uma citação 

                                                
65 GOUVEIA, Mayra Zago de Faria Custódio Gouveia. O conflito entre a liberdade de expressão e a 

dignidade da pessoa humana no Supremo Tribunal Federal - HC 82.424-2 RS. Trabalho de conclusão de 
curso da Escola de Formação (Sociedade Brasileira de Direito Público). Disponível em 
<http://www.sbdp.org.br/monografia/64_Mayra%20Gouveia.pdf>. Acesso em 01 out. 2008.
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corrente é de passagens da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Entre os que indeferem o Habeas Corpus 

Os Ministros que se enquadram neste seguimento do trabalho demonstram dar 
bastante importância a este princípio por eles referido como dogma fundamental e 
postulado universal.

Conferindo à dignidade da pessoa humana o status de um dos mais expressivos 
valores, cujo respeito confere legitimação ético-jurídica à ordem normativa sobre a 
qual está o Estado Democrático de Direito. Os Ministros demonstram como esta 
dignidade deve mostrar-se presente para que se possa falar em sociedade.

Demonstrada como Direito indisponível e mais que elemento fundamental da 
República, tal princípio enuncia que é na pessoa humana que se encontra o valor 
fundante do Estado e da democracia. Através da dignidade é que seria possível 
uma unidade solidária como o gênero humano.

A dignidade da pessoa humana para tais Ministros é fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz universal e traduz valores que jamais poderão ser esquecidos ou 
desrespeitados. Mostra-se tão importante para eles que chegam a utilizar o 
argumento que a Constituição Federal, antes de organizar o Estado, estabelece 
que o Brasil constitui-se em um Estado democrático de Direito e tem como 
fundamento a dignidade da pessoa humana. Neste ponto, utilizam um elemento de 
ordem para justificar a relevância do princípio no caso concreto.

Os Ministros preconizam que se deve extrair deste princípio sua máxima eficácia 
por ser um postulado essencial e limite externo a outros direitos fundamentais, 
possuindo supremacia axiológica atribuída pela Constituição Federal por ser um 
valor-fonte. Tal princípio rege as relações para que seja empregada sempre a 
melhor forma possível de interpretação dos Direitos Humanos.

Este princípio, à vista dos nossos Ministros, prevê que todos são iguais sem 
distinção de natureza alguma e são também iguais em direitos para que se 
cumpra o “direito de ter direitos”. 

A dignidade da pessoa humana não seria compatível com alguns itens como 
preconceito, ódio, desrespeito, prática, incitação da prática de atos e sentimentos 
hostis contra grupos identificáveis. Tal princípio torna inadmissível qualquer 
discriminação seja por motivos de nascimento, raça, sexo ou crenças.

Caso não haja o respeito necessário à dignidade humana não haverá liberdade, 
tolerância e respeito à alteridade humana, sob a pena de se instituir, por meio 
dessa desconsideração da pessoa, um governo totalitário, onde não predomina, 
ou sequer existe tal respeito à dignidade.

As declarações e pactos internacionais são reconhecidos como fundantes do 
ordenamento jurídico dos estados nacionais, desta forma, como nestes pactos se 
faz menção e se atribui proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, 
tem-se que este princípio, ainda que não fosse proclamado internamente aos 
Estados, já se mostraria presente devido à força dos tratados internacionais dos 
quais o Estado faça parte.

Se a dignidade da pessoa humana for desrespeitada há o risco de liberdade, 
tolerância e respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Neste sentido 
fica expresso que se deve cumprir da melhor forma possível o conteúdo dos 
princípios na interpretação dos Direitos Humanos.”66

                                                
66 GOUVEIA, Mayra Zago de Faria Custódio Gouveia. O conflito entre a liberdade de expressão e a 

dignidade da pessoa humana no Supremo Tribunal Federal - HC 82.424-2 RS. Trabalho de conclusão de 
curso da Escola de Formação (Sociedade Brasileira de Direito Público). Disponível em 
<http://www.sbdp.org.br/monografia/64_Mayra%20Gouveia.pdf>. Acesso em 01 out. 2008.
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3.3. - A RESOLUÇÃO DO CONFLITO PELO STF

Exposto isso, veja-se como se deu a resolução, aproveitando-se do 

raciocínio da mesma autora:

“Como anteriormente exposto, este capítulo se destina a mostrar as 
especificidades do embate entre os dois princípios desenvolvidos até este ponto 
do trabalho.

É neste momento que se confrontará a liberdade de expressão e a dignidade da 
pessoa humana a fim de demonstrar a posição que cada Ministro toma quando 
enfrenta o tema. Note-se que a segregação já costumeira entre os Ministros que 
deferem e os que indeferem continuará a ser utilizada, porém devido às 
peculiaridades de cada voto, a demonstração Ministro a Ministro mostra-se útil 
para delimitar a visão individual dobre o conflito presente no caso concreto.

Cabe lembrar que serão utilizados apenas os Ministros que reconhecem o conflito, 
ainda que não o enfrentem, uma vez que o Ministro pode evidenciar o conflito - ou 
deixar transparecer em seu voto – mas encontrar outros elementos que ele 
considera suficientemente fortes para sustentar sua decisão, desviando a atenção 
do embate.

Por exemplo, os Ministros que indeferem o habeas corpus e não conhecem o 
conflito, acabam por decidir seus votos com base em conceitos de raça e o que 
seria caracterizado como racismo. O ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, 
divaga sobre a acepção do termo “prática” encontrado no texto constitucional, 
atitude que nada tem a ver com o debate em pauta. 

Deferem o habeas corpus

Moreira Alves

O Ministro não chega a reconhecer o conflito no teor de seu voto, porém deixa 
transparecer, no momento em que cita jurisprudência estrangeira sobre o assunto, 
o conflito presente. Ao citar estas decisões, não pretende o Ministro importar para 
o caso concreto a solução dada no exterior.

Atente-se ao fato de que não haveria razão de o Ministro citar casos em que a 
liberdade de expressão é confrontada com o princípio da dignidade humana, se o 
caso em questão nada tivesse a ver com estes direitos.

O teor das decisões por ele citadas são no sentido de prevalência da liberdade de 
expressão, coerente, portanto com sua decisão de conceder o habeas corpus.

Carlos Ayres Britto

Entende e aceita a contraposição entre os princípios que são fundamentos da 
República Federativa do Brasil, constantes do preâmbulo e dos objetivos 
fundamentais da República.

Afirma que há fórmulas compensatórias de resolução de conflitos e que a 
ponderação jurisdicional dos interesses em jogo é a mais estratégica de todas 
elas, uma vez que através dela a sociedade retoma seu estado de harmonia.

O ministro Ayres Britto pretendendo evitar o sacrifício de um dos direitos, prefere 
dar prevalência à norma-princípio que menor sacrifício impuser aos demais 
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princípios, levando em consideração o preâmbulo da nossa Constituição Federal e 
os fundamentos e objetivos da Federação Republicana Brasileira.

Acaba por decidir no sentido da prevalência da liberdade de expressão para deferir 
o habeas corpus.

Marco Aurélio

Entende ser profundo, complexo e delicado o problema da colisão entre princípios, 
no caso a dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão. Cita Robert 
Alexy para afirmar que todas as colisões só podem ser superadas se uma 
restrição ou sacrifício for imposta a um ou aos dois lados.

Este Ministro dá solução ao choque entre princípios na dimensão do valor da 
ponderação, pois, segundo ele, os princípios são o Direito em toda sua extensão, 
substancialidade, plenitude e abrangência.

Deve-se ponderar no caso concreto para estabelecer qual direito terá primazia 
sobre o outro, portanto, deve-se aferir se a dignidade do povo judeu está 
efetivamente correndo perigo e se esta ameaça é grave o suficiente a ponto de 
limitar a liberdade de expressão.

Os atos do paciente, segundo Marco Aurélio, não constituem espécie criminosa, 
uma vez que abarcados pela liberdade de expressão e seu ofício protegido 
constitucionalmente. Se a concessão da ordem assegurar a liberdade de 
expressão, assim deve ser decidido, uma vez que a restrição a tal direito não 
assegurará a dignidade do povo judeu.

Indeferem o habeas corpus

Celso de Mello

Apesar de o Ministro afirmar que não existe o conflito, suas palavras e justificativas 
apontam em sentido contrário ao da sua declaração. O Ministro diz que “o caso 
(...) não traduz, (...) situação de conflituosidade entre direitos básicos”. Porém, no 
decorrer de seu voto pode-se perceber que ele acaba por aceitar o conflito na 
medida em que afirma que diante dessas situações deve-se ponderar e avaliar 
qual princípio que faz parte do conflito deverá preponderar no caso concreto, sem 
que, assim, se esvazie o conteúdo essencial dos direitos fundamentais.

Em citação que faz dele próprio, diz não haver direitos ou garantias revestidos de
caráter absoluto. Afirma que o regime jurídico das liberdades públicas assegura a 
coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser 
exercido em detrimento da ordem pública ou com o desrespeito aos direitos e 
garantias de terceiros.

Para ele, a liberdade de expressão pode fazer surgir uma situação de tensão entre 
valores essenciais de igual proteção constitucional. O resultado dessa situação 
seria a colisão de Direitos em que se deve conferir primazia a um deles.

Para Celso de Mello não seria possível um conflito neste caso, pois a liberdade de 
expressão não legitima ofensa à dignidade da pessoa humana. Como se extrai do 
trecho em que diz: “A prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do 
pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de incidência não 
constitui meio que se possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos 
especialmente quando (...) evidente superação dos limites da crítica política ou da 
opinião histórica transgridem de modo inaceitável valores tutelados pela própria 
ordem constitucional” .

A dignidade seria para ele um limite externo à liberdade de expressão. Com estas 
liberdades aparentemente em conflito, a colisão deve ser equacionada através da 
ponderação de bens e valores.
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O Ministro, ao evidenciar datas históricas relacionadas à dignidade da pessoa 
humana, afirma que, em matérias de direitos humanos, deve-se levar em 
consideração tanto o direito nacional quanto o estrangeiro. E efetivamente, em seu 
voto, leva em conta estas duas vertentes para resolver o conflito.

Maurício Corrêa e Nelson Jobim

Tais ministros têm a convicção que, a fim de que se tutele o direito prevalente, 
devem-se harmonizar os bens jurídicos em oposição para que se garanta o 
verdadeiro significado da norma e a confirmação simétrica da Constituição.

Para eles, se houver conflito deve-se fazer preponderar o direito da parcela da 
sociedade atingida pela publicação, sob a pena de se colocar em jogo a dignidade 
dos que estão sob esse risco.

Citam o caso de Gloria Trevi como exemplo de caso no qual um princípio 
prevalece sobre o outro. Naquele caso ao analisar a possibilidade de autorizar-se 
o exame de DNA em placenta da parturiente para fins de investigação de 
paternidade, determinou-se a realização do ato, uma vez que se entendeu 
existente a prevalência de um direito fundamental sobre o outro (direito à 
intimidade da mulher X direito à honra e imagem de policiais acusados de 
estupro). Agem também no sentido da jurisprudência simbólica quando afirmam 
que os direitos fundamentais que se relacionam diretamente com direitos humanos 
devem prevalecer para que o povo lembre-se de tais decisões.

Através de citações de doutrinadores como Alexandre de Moraes e Canotilho, 
tentam dar maior abrangência às normas constitucionais que versam sobre 
garantias e liberdades públicas.

Carlos Velloso

Diz haver no caso em questão um “conflito aparente de direitos fundamentais” e 
que este se resolveria pela prevalência do direito que mais realiza o sistema de 
proteção de direitos e garantias inscritos na Constituição Federal.

Ao afirmar que a dignidade é um limite externo à liberdade de expressão, o faz no 
sentido de confirmar que a liberdade de expressão não pode se sobrepor à 
dignidade da pessoa humana. Acusa ainda, neste caso, tal liberdade de se mostrar 
distorcida e desvirtuada.

Sustenta que a dignidade é um princípio maior e que condutas penalmente típicas, 
jamais podem estar acobertadas pela liberdade de expressão. Desta forma dá 
prevalência à dignidade do povo judeu, conferindo a este princípio maior proteção, 
em detrimento da liberdade do autor ora paciente por entender que seus atos não 
estão abarcados pela liberdade de expressão e que, ainda que estivessem, a 
dignidade da pessoa humana (no caso todo o povo judeu) deveria prevalecer.

Gilmar Mendes

Em seu voto afirma que o Comitê Internacional de Direitos Humanos admite 
interferências justificáveis no direito à liberdade de expressão, especialmente onde 
entra a dignidade da pessoa humana, ou seja, a liberdade de expressão é mantida 
apenas quando não atentar contra a dignidade humana.

Citando jurisprudência internacional, demonstra uma maior amplitude da liberdade 
de expressão quando confrontada com apologia aos crimes de guerra. Faz uso 
dos artigos constitucionais que asseguram a liberdade de imprensa e de 
expressão, para afirmar que ”nenhuma lei conterá dispositivo (...) observado o 
disposto no artigo 5°,IV, V, X, XI, XIII e XIV”.
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Apesar de o constituinte ter conferido proteção à liberdade de expressão e de não 
se poder negar seu significado para o sistema democrático, esta liberdade não 
alcança a intolerância racial, não se podendo sacrificar bens de base 
constitucional como a dignidade humana para dar amplitude à liberdade.

Diz prevalecer a posição do Estado no sentido de defender os fundamentos da 
dignidade da pessoa humana e que uma utilização da liberdade que negue a 
dignidade estará excluída da proteção constitucional.

Utilizando a proporcionalidade afirma a condenação conferida ao réu ser 
adequada, necessária e atender à proporcionalidade em sentido estrito; não 
violando a proporcionalidade. Assim, mantém a condenação do réu, fazendo 
sobressair em seu voto a importância da dignidade do povo judeu.

Cezar Pelluso

Não entra em maiores detalhes, mas em seu sucinto voto passa rapidamente pelo 
conflito no momento em que afirma que práticas que contrariem a tutela 
constitucional à dignidade são condutas típicas e todas deste tipo transporiam a 
proteção conferida à liberdade de expressão.

Portanto, se não está abarcado tal ato pela liberdade de expressão, o princípio da 
dignidade da pessoa humana é válido em sua íntegra, o que o leva a votar pela 
não concessão do habeas corpus.”67

Diante disso, veja-se como ficou redigida a ementa:

“EMENTA: HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-SEMITISMO. 
RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. ABRANGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. ORDEM 
DENEGADA. 

1.Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de idéias 
preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 7716/89, 
artigo 20, na redação dada  pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às 
cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, artigo 5º, XLII).

2.Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes: se os judeus não são 
uma raça, segue-se  que contra eles não  pode haver discriminação capaz de 
ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. Inconsistência da 
premissa.
3.Raça humana. Subdivisão. Inexistência. Com a definição e o mapeamento do 
genoma humano, cientificamente não existem distinções entre os homens, seja
 pela segmentação da pele, formato dos olhos, altura, pêlos ou por quaisquer 
outras características físicas, visto que todos se qualificam como espécie humana. 
Não há diferenças biológicas entre os seres humanos. Na essência são todos 
iguais.
4.Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo 
de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo 
que, por sua vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista.
5.Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os judeus 
e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça inferior, nefasta e 
infecta, características suficientes para justificar a segregação e o extermínio: 
inconciabilidade com os padrões éticos e morais definidos na Carta Política do 
Brasil e do mundo contemporâneo, sob os quais se ergue e se harmoniza o estado 
democrático. Estigmas que por si só evidenciam crime de racismo.  Concepção 

                                                
67 GOUVEIA, Mayra Zago de Faria Custódio Gouveia. O conflito entre a liberdade de expressão e a 

dignidade da pessoa humana no Supremo Tribunal Federal - HC 82.424-2 RS. Trabalho de conclusão de 
curso da Escola de Formação (Sociedade Brasileira de Direito Público). Disponível em 
<http://www.sbdp.org.br/monografia/64_Mayra%20Gouveia.pdf>. Acesso em 01 out. 2008.



24

atentatória dos princípios nos quais se erige e se organiza a sociedade humana, 
baseada na respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica 
convivência no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam 
repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte a 
afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País.
6.Adesão do Brasil a  tratados e acordos multilaterais, que energicamente 
repudiam quaisquer discriminações raciais, aí compreendidas as distinções entre 
os homens por restrições ou preferências oriundas de raça, cor, credo, 
descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na  pretensa superioridade 
de um povo sobre outro, de que são exemplos a xenofobia, "negrofobia", 
"islamafobia" e o anti-semitismo.
7.A Constituição Federal de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, 
pela gravidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para 
que fique, ad perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da 
sociedade nacional à sua prática.
8.Racismo. Abrangência. Compatibilização dos conceitos etimológicos, 
etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a 
definição jurídico-constitucional do termo. Interpretação teleológica e sistêmica da 
Constituição Federal, conjugando fatores e circunstâncias históricas, políticas e  
sociais que regeram sua formação e aplicação, a fim de obter-se o real sentido e 
alcance da norma. 
9.Direito comparado. A exemplo do  Brasil as legislações de países organizados 
sob a égide do estado moderno de direito democrático igualmente adotam em seu 
ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem segregação 
racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da Câmara dos Lordes 
da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos Estados Unidos que 
consagraram entendimento que aplicam sanções àqueles que transgridem as 
regras de boa convivência social com grupos humanos que simbolizem a prática 
de racismo.
10. A edição e publicação de obras escritas veiculando idéias anti-semitas, que 
buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo  regime 
nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos como o 
holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo 
judeu, equivalem à incitação ao discrímen com acentuado conteúdo racista, 
reforçadas pelas conseqüências históricas dos atos em que se baseiam.
11.Explícita conduta do agente responsável pelo agravo revelador de manifesto
dolo, baseada na equivocada premissa de que os judeus não só são uma raça, 
mas, mais do que isso, um segmento racial atávica e geneticamente menor e 
pernicioso.
12.Discriminação que, no caso, se evidencia como deliberada e dirigida 
especificamente aos judeus, que configura ato ilícito de prática de racismo, com as
conseqüências gravosas que o acompanham.
13.Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como 
absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, 
em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude 
penal. 
14.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.
15."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.
16.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 
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velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais 
admitem. Ordem denegada.”68

                                                
68 STF - Supremo Tribunal Federal, HC - HABEAS CORPUS  nº 82424-RS. Rel. Min. Moreira Alves. 

Publicado no DJ 19-03-2004 PP-00017 EMENT VOL-02144-03 PP-00524.
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4. APONTAMENTOS FINAIS

Exposto o caso, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal andou bem ao 

evidenciar que a raça humana é uma somente e que não comporta divisões, trazendo ao 

Poder Judiciário um belo conceito, racional e eticamente adequado, sobre o tipo de 

racismo. 

Mas mais essencial que isso, interessante notar como se deu a análise dos 

interesses em jogo e a decisão entre liberdade e igualdade, revelando que nos casos de 

discursos de ódio, a liberdade de expressão deve dar espaço à dignidade da pessoa 

humana, pautando-se o Supremo Tribunal na proteção às minorias. Isso nos revela, ao 

menos, uma bela preocupação do Judiciário com a utilização do pilar da democracia 

chamado liberdade de expressão.

Como bem alude KROLL/HONÓRIO69, no contexto democrático, a fim de 

que haja a devida preservação da discussão pública o Estado pode restringir a liberdade 

de expressão a fim de não deixar ecoar os discurso silenciador, daí porque se dizer que 

os discursos de ódio, em certos casos pode ser silenciado. Continua a autora (...)”o papel 

o Estado – e também da jurisdição constitucional – é o de preservar a solidez do debate 

público, assegurando as condições necessárias para o autogoverno da coletividade, 

mesmo que para tanto seja necessário restringir os discursos que apresentam um efeito 

silenciador”70.

Por obvio, espera-se que essa preocupação não se converta em censura, 

tampouco em uma “ditadura togada” do “politicamente correto”, pois a liberdade de 

expressão não pode ser vulnerabilizada de modo a tornar a vida em sociedade um eterno 

“cale-se” e não pode a pesquisa histórica seriamente realizada ser obstaculizada por 

conveniências majoritárias.

                                                
69 KROLL, Heloísa e HONORIO, Cláudia. Jurisdição Constitucional, Democracia e Liberdade de 

Expressão – Análise do Caso Ellwanger. Revista Direitos Fundamentais e Democracia – Unibrasil, v. 1, 
2007. Disponível em: <http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/view/18/39>. 
Acesso em: 01 out. 2008.

70 KROLL, Heloísa e HONORIO, idem.
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