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RESUMO: Muito se fala da importante ligação entre direito e inovação 
tecnológica para a promoção da democracia e dos direitos humanos, ao mesmo 
tempo em que pouco de concreto tem-se apresentado em pesquisas e linhas 
gerais doutrinárias desenvolvidas no Brasil. Com o avanço do discurso de ódio, 
evidenciados nas eleições presidenciais de 2018, as falas de cunho 
preconceituoso se agravaram drasticamente na internet, majoritariamente com 
o intuito de atacar minorias que, historicamente, sofreram e sofrem diversos tipos 
de preconceito, por cor, gênero, origem, e tantos outros ainda vivos e atuais na 
sociedade brasileira. O objetivo aqui é colaborar socialmente com uma produção 
cientifica que abarque tanto as mazelas quanto os avanços jurídicos no âmbito 
dos crimes de ódio na internet, essencialmente os voltados à comunidade 
LGBTI+. O desenvolvimento se dará por meio de dados quantitativos – número 
de vítimas da violência na internet x denúncias –, bem como a criminalização de 
tais discursos e a proteção dos direitos e da dignidade da pessoa humana. Tem-
se, assim, o intuito de confecção de um artigo para alinhar de forma ampla estes 
temas relevantes. É deveras acentuada a utilização do Direito comparado numa 
perspectiva legislativa, social, antropológica e histórica, tendo em vista que se 
mostra cada vez mais utilizado dentro do ordenamento jurídico brasileiro por 
meio de pesquisas cientificas. A consequência tem sido um amadurecimento do 
judiciário pátrio, ao mostrar um aprendizado evolutivo e vislumbrar o 
desenvolvimento de uma coletividade mais democrática e com instituições 
fortes, principalmente diante da proximidade do fim da era dos Direitos. Com 
essa linha lógica, busca-se uma comparação do direito e suas evoluções 
territoriais no Brasil e Alemanha, sobretudo no que tange os crimes de ódio na 
rede. Será levado em conta o ponto central da temática sob a ótica da construção 
histórica dos direitos humanos LGBTI+ e a vida após a era tecnológica, 
analisando-se as formas de ataques, política e governo em um parâmetro do 
direito comparado. Desta forma, faz-se necessário conhecer a aplicabilidade da 
lei do país em foco e buscar em suas origens sociais e antropológicas os 
fenômenos que a fizeram despertar para essa nova perspectiva. 
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