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 A rápida difusão da Internet, tecnologia da informação e comunicação que opera com extrema 
rapidez e vasta amplitude, revolucionou as maneiras de o ser humano se comunicar. A par das 
múltiplas vantagens oferecidas, como a possibilidade de formar coletivos inteligentes, a Internet também 
pode ser, e de fato é, utilizada como meio para cometer ilícitos ou propagar mensagens que 
vulneram os direitos fundamentais de outras pessoas. Tendo-se em vista essas contingências, embora 
a Internet seja um meio comunicacional desterritorializado, o que permite que os fluxos 
informacionais ultrapassem fronteiras, cabe ao Estado intervir quando um indivíduo ou grupo 
pertencente ao seu território tem seus direitos lesados por conteúdos publicados no ambiente virtual.  
 É sobre essa temática que versa o presente trabalho, que visa a identificar e analisar as 
respostas ofertadas pelo Estado Brasileiro na resolução de conflitos envolvendo discurso de ódio. 
Esse discurso caracteriza-se por ser voltado a atingir a dignidade de um grupo de indivíduos que 
compartilham características semelhantes, ofendendo-os e estimulando ações discriminatórias, tal 
como acontece com os discursos nazistas, racistas, xenofóbicos, homofóbicos e intolerantes. Além 
de o seu conteúdo violar frontalmente direitos fundamentais, seu alcance é ampliado, pois as 
mensagens desse teor atingem todos aqueles que partilham das características do grupo atingido, 
produzindo a chamada vitimização difusa. Todos esses aspectos, somado à atualidade do tema, 
justificam que se busque aferir como o Poder Judiciário Brasileiro enfrenta a questão. Para cumprir 
esse objetivo, combinou-se método quantitativo, realizando-se estatística dos resultados, com análise 
qualitativa, o que importou na abordagem crítico-reflexiva dos dados encontrados. A técnica de 
pesquisa empregada foi documental, compreendendo (1) pesquisa bibliográfica, para diferenciação 
entre discurso de ódio e demais objetos de demanda; (2) coleta sistemática de dados jurisprudenciais 
de tribunais recursais da justiça comum - tribunais de justiça, Tribunais Regionais Federais (TRFs), 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) - e (3) análise de jurisprudência 
concernente ao discurso de ódio. Na coleta de dados utilizou-se como termo de busca a palavra-
chave Orkut, restringindo a pesquisa aos julgados, acórdãos e decisões monocráticas, relacionados a 
essa rede social, que registra grande contingente de participantes brasileiros (50,6%, de acordo com 
as estatísticas do sítio).  
 Constatou-se que, em um universo de 685 processos com data de publicação até 
15/09/2010, apenas 0,87% disseram respeito a discursos de ódio. Nos tribunais de justiça, a 
porcentagem mostrou-se ínfima (0,33557%), em comparação com o vulto de julgados de direito à 
imagem, honra ou intimidade (50,671%). Já nos TRFs, a presença de processos sobre discurso de 
ódio foi mais significativa (4,2857%), embora inferior a de processos sobre pornografia e pedofilia 
(28,57%). Apenas uma decisão do STJ sobre o assunto estudado foi encontrada, ao passo que o STF 
manteve-se silente à pesquisa. As decisões que analisaram o mérito compartilharam o entendimento 
de que o discurso de ódio na Internet configura um abuso do princípio da liberdade de expressão, o 
qual, não sendo um direito absoluto, deve ser limitado frente ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e seus correlatos. Tal interpretação advém da decisão HC 82424/RS, de 17/09/2003, do 
STF sobre discurso de ódio (não cibernético), que foi adaptada ao meio virtual. Por tudo isso, tem-
se que o Poder Judiciário está se adequando para a resolução desses litígios, pois as decisões 
privilegiaram a dignidade das pessoas que interagem no ciberespaço, o que por certo contribui para 
fomentar relações mais respeitosas e democráticas no ambiente virtual. 


