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RESUMO

As liberdades de expressão representam um dos mais importantes direitos fundamentais do 

homem, sendo reconhecida como uma de suas maiores conquistas, representando inegável 

característica  de qualquer  Estado Democrático de Direito,  sem que seja possível falar  em 

liberdade caso não se assegure a qualquer homem a possibilidade de ter expostas suas ideias 

num ambiente plural. Uma democracia que vai além do liberalismo se caracteriza, contudo, 

pela necessária compartição de liberdades, elemento essencial ao Direito, razão pela qual não 

se pode falar em superioridade hierárquica da liberdade de expressão em relação a outros bens 

igualmente  relevantes.  Nesse  sentido,  não  obstante  reconheça  sua  relevância,  deve  ser 

assinalada a necessidade de evitar a ocorrência de abusos em seu exercício, o que passa pelo 

reconhecimento de sua função social, para analisar, com base em suas raízes históricas, os 

motivos pelos quais o direito é objeto de proteção e as razões pelas quais, colidindo com 

outros direitos fundamentais, não se revela merecedor de proteção. Para tanto, com base em 

análise doutrinária e especialmente jurisprudencial, aponta o trabalho hipóteses nas quais se 

pode considerar justificável uma restrição, com base no estabelecido na Constituição Federal 

de 1988, para afastar em tais casos, que têm por fundamento a dignidade da pessoa humana, a 

vedação  ao  discurso  do  ódio,  a  proteção  aos  direitos  da  personalidade  e  à  infância  e 

adolescência,  a  alegação  de  censura.  Nesses  casos,  estando  devidamente  justificada  a 

possibilidade de restrição, à liberdade de expressão deveria ceder em face do choque com 

outros direitos que, sendo dotados de igual valor hierárquico, se apresentam como de mais 

urgente resguardo.

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Liberdade de expressão. Função social. Colisão com 

outros direitos. Censura.
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ABSTRACT

The freedoms of expression represents one of the most importants fundamental rigths of man, 

being recognized as one of his greatest achievements, representing undeniable feature of any 

democratic country,  and it´s  impossible to speak about freedom except if to every man is 

possible to have his ideas exposed in a pluralistic enviroment. A democracy that goes beyond 

libralism is characterized, however, by the necessary sharing of freedoms, something essential 

do the Law, reason why we cannot speak about the hierarchical superiority of freedom of 

expression in relation to other rights equally relevant. In this sense, despite recognizing its 

importance, we should say it's necessary to prevent the occurrence of abuses in its exercise, 

wich  includes  the  recognition  of  its  social  function,  to  analyse,  based  on  its  historical 

foundations, he reasons for which the right is the object of protection and the reasons why, 

colliding with other fundamental rights, it does not appear worthy of protection. Therefore, 

based on doctrinal analysis and especially judicial, points the work assumptions on which can 

be  considered  justifiable  restriction,  based  on  the  provisions  in  the  1988   Brazilian 

Constitution, to rule in such cases, which are grounded in human dignity, the hate speech, 

protection of personality rights and childhood and adolescence, the claim of censorship. In 

these cases , being duly justified the possibility of restriction on freedom of expression must 

yield in the face of the clash with other rights that are endowed with equal hierarchical value, 

present themselves as more urgent safeguarding.

Keywords: Fundamental  rights.  Freedom of expression.  Social  function.  Collision with of 

other rigths. Censorship.
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1 INTRODUÇÃO

A liberdade, característica intrínseca à vida do homem, deve se manifestar em toda 

sua  plenitude,  possibilitando  à  humanidade  o  alcance  de  todas  as  suas  potencialidades, 

tornando concretas as perspectivas que se abrem a todos. A preservação de tal direito, que se 

projeta em diversas esferas, deve ser assegurada pelo Estado e pela Sociedade, não podendo 

sofrer limitações, salvo no caso de ofensas à dignidade da pessoa humana e a outros direitos 

de igual relevância.

Uma  das  projeções  da  liberdade  mais  caras  à  humanidade  vem a  ser  a  livre 

manifestação de pensamento. Contempla a Carta Magna, nesse sentido, uma série de normas 

que buscam assegurar ao homem a possibilidade de expor livremente seus pensamentos e 

ideias,  sem o  que  não  se  poderia  falar  na  efetivação  de  seus  fundamentos,  dos  quais  se 

destacam  a  cidadania,  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  o  pluralismo  político,  tal  como 

estabelecido em seu artigo 1º, II, III e V.

Entre tais direitos específicos, que integram um grande conjunto de direitos, se 

pode  citar  a  liberdade  de  manifestação  de  pensamento  e  a  liberdade  de  expressão.  Tais 

direitos, reconhecidos como fundamentais pelo artigo 5º, incisos IV e IX, da Constituição 

Federal de 1988, possibilita ao homem pensar e livremente veicular suas ideias através da 

ação. Ao fazê-lo, criando o novo, transforma o mundo que o cerca, impulsionando-o a novas 

descobertas. 

A norma  em tela,  em seu  artigo  220,  caput,  também estabelece,  ao  tratar  da 

Comunicação  Social,  que “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”. Reconheceu  o  constituinte,  assim,  a 

impossibilidade de, ao firmar as bases de um Estado Democrático, deixar de assegurar o valor 

da liberdade, ao mesmo fortemente relacionado.

A busca pela essência do que se entende por justo, atributo de que o Direito deve 

se revestir, tomando por parâmetro o Direito Natural, assim considerado aquele pressuposto, 

modelo para o Direito posto, passa pelo reconhecimento da democracia como um dos seus 

pilares. A democracia não se limita à mera representatividade, cada vez mais restrita ante os 
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vícios inerentes ao processo eleitoral. Antes, busca assegurar participação popular efetiva na 

gestão da coisa pública, pressupondo discussão ampla e aberta acerca da atuação estatal, em 

ambiente de máxima pluralidade. 

A cultura, enquanto padrão de conhecimentos, costumes, crenças e valores de um 

povo, somente avança, trazendo novos benefícios à humanidade, caso a todos se assegure o 

direito de, em ambiente de máximo pluralismo, ter suas ideias expostas e sujeitas ao debate 

público. A difusão dessas ideias, de forma a atingir o maior universo possível de pessoas, se 

beneficia dos meios de comunicação.

No  Brasil,  em decorrência  de  nossa  curta  experiência  democrática,  ainda  não 

existe uma forma de identificação precisa acerca da natureza das limitações impostas à livre 

manifestação  de  pensamento  e  às  atividades  intelectuais,  artísticas,  científicas  e  de 

comunicação.  De  fato,  ora  se  busca  cercear  inconstitucionalmente  tais  atividades,  ora  se 

consideram indevidamente como censura,  inclusive reputando como ditatoriais,  ações  que 

buscam  punir  iniciativas  que  se  apresentam  flagrantemente  violadoras  a  outros  direitos 

igualmente ou mais relevantes.

As  paixões  políticas,  embora  muitas  vezes  motivadas,  infelizmente,  mais  por 

interesses patrimonialistas e financeiros que por disputas de cunho ideológico, muitas vezes 

inflamam discursos, notadamente de entidades empresariais e grupos de mídia dominantes do 

mercado,  apontando  como  censura  toda  e  qualquer  medida  que  resulte  em  oposição  ou 

represente mera tentativa de reparação ante fatos noticiados.

Tornou-se um lugar comum no Direito afirmar, muitas vezes de forma acrítica, 

que os direitos fundamentais não seriam absolutos, devendo ser observada a relatividade que 

os  assinala.  Tal  afirmação,  contudo,  não  responde  às  indagações  que  a  pesquisa  que  se 

pretende  desenvolver  busca  formular:  o  que  é  censura?  Quando  se  pode  considerar 

inconstitucional uma restrição à mídia? Quando o cercear o pensamento representa afronta 

sem causa a um direito fundamental?

Embora não se possa responder, a priori, quando uma determinada hipótese fática 

se  caracteriza  ou  não  como  censura,  já  que  as  controvérsias  relacionadas  representam 

conflitos entre normas-princípios, e não normas-regra,  faz-se indispensável estabelecer um 

mínimo de parâmetros de julgamento ante os problemas que são enfrentados, tarefa árdua já 

que esse julgamento se realiza segundo critérios de valores e sem afastar a pré-compreensão 
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do intérprete, como medida de coerência e igualdade na aplicação das normas. 

Não obstante as previsões constitucionais acima referidas, às quais se associam, 

em regulamentação, os §§ 1º a 6º do mencionado artigo 220, não se sabe exatamente quando 

uma  restrição  a  tal  direito  fundamental  pode  ou  não  ser  considerada  uma  censura 

inconstitucional. É certo testemunharmos hipóteses nas quais razões de ordem política são 

utilizadas  para  cercear  a  livre  manifestação  de  ideias,  embora,  felizmente,  com cada  vez 

menos intensidade.

Os debates sobre o tema se mantém intensos, contudo, e novas questões acerca do 

mesmo emergem das rápidas e significativas transformações experimentadas pela sociedade. 

Assim, a par da censura motivada por razões políticas, ainda praticada em diversos países, 

com  intensidades  distintas,  tem-se  ainda  restrições  à  livre  manifestação  de  pensamento 

motivada por questões ideológicas, morais, religiosas, etc.,  muitas vezes sob o aspecto de 

proteção e tutela a outros direitos.

A consolidação da internet como a mídia mais poderosa para veiculação e troca de 

informações, em especial o fenômeno da popularização de  blogs  e  sites de relacionamento, 

também tem levantado uma série de discussões acerca do estabelecimento de limitações à 

manifestação de pensamento, que passam pela identificação de cerceamentos atuais aos quais 

tal ferramenta vem sendo submetida, inclusive em países ditos desenvolvidos.

O pluralismo político  vem a  ter  como uma das  facetas  o  direito  de  qualquer 

cidadão se manifestar sobre a condução estatal, possibilitando a todos a crítica. Sem ela, não 

se pode falar em democracia. Todo aquele governante que se considera imune à opinião alheia 

livremente exposta deixa de agir para implementar melhorias em favor da coletividade. 

Não é por outra razão que períodos de obscuridade da história humana, como, por 

exemplo, a Idade Média, foram caracterizados por uma profunda aversão à difusão de ideias e 

do conhecimento, decorrente de intolerância religiosa e imposição forçada de um credo sobre 

qualquer outro. Aí sequer se tratava de censura estatal, posto que inexistentes os chamados 

Estados Nacionais, predominando o poder eclesiástico sobre o político.

O curto período de experiência democrática no Brasil tem assegurado, de forma 

razoável,  a  livre  manifestação  de pensamento,  sem restrições  significativas  à  participação 

popular ou às atividades da mídia, seja da mídia impressa, seja da eletrônica. Longe vão-se os 

tempos,  de  fato,  em  que  periódicos  eram  censurados,  por  vezes  sem  quaisquer  razões 

concretas, como mera política de Estado.
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Durante  a  ditadura  militar,  de  fato,  veículos  de  comunicação  que  sequer 

dependiam de qualquer ato de outorga estatal se viram impedidos de noticiar fatos em relação 

aos quais se consideravam prejudiciais ao “regime”. Um dos primeiros passos do processo de 

abertura  política  veio  a  ser  exatamente  uma  maior  tolerância  em  relação  às  notícias 

desfavoráveis ao governo. 

A superação da censura (a qual, diga-se de passagem, agiu muitas vezes por mero 

capricho,  resultando  na  proibição  de  manifestações  artísticas  que,  atualmente,  seriam 

consideradas totalmente inofensivas), com a nova ordem constitucional, assinalou uma novo 

conformação do Estado Brasileiro, demonstrando haver se formado um Estado Democrático 

de Direito.  Não mais se pode falar em censura, inclusive por não existir no ordenamento (e 

nem ser possível,  à luz do texto constitucional),  qualquer sujeito ou órgão encarregado de 

analisar, antes da veiculação das mensagens, a qualidade ou adequação das mesmas. 

Superada a discussão atinente à liberdade de expressão política, cabe assinalar que 

algumas restrições têm sido impostas à livre veiculação de pensamento ou às atividades dos 

meios  de  comunicação  motivadas  não  por  disputas  ideológicas,  mas  sim  com  base  em 

fundamentos os mais diversos, como proteção à intimidade e privacidade, supostas ofensas à 

honra, conteúdo da programação veiculada, entre outros fundamentos.

O  afastamento  de  qualquer  censura  prévia  não  impede  que,  caso  a  opinião 

veiculada por qualquer meio (escritos, símbolos, gestos, imagens etc.) se apresente ofensiva a 

outros direitos fundamentais, de igual relevância e status constitucional, sejam os mesmos 

protegidos, o que demandará no curso dos trabalhos a serem realizados exame aprofundado da 

chamada regra ponderação de interesses. 

Faz-se indispensável, para fins de entender o que pode ser considerado censura, 

conceituada,  nessa  oportunidade,  antes  de  qualquer  análise  aprofundada,  como  qualquer 

restrição à livre manifestação de pensamento, separar as restrições que encontram amparo no 

ordenamento jurídico daquelas que se apresentam frontalmente contrárias ao referido direito 

fundamental.

A respeito,  podem ser  trazidas  a  baila  lições  tradicionais  do  Direito  Privado, 

atinentes à conhecida teoria do abuso do direito.  De fato, embora o ordenamento jurídico 

consagre  a  todos  uma série  de  direitos,  os  mesmos  se  associam igualmente  a  um rol  de 

deveres, bem como à necessidade de observância dos direitos conferidos às demais pessoas, o 

que é próprio da compartição de liberdades, notadamente quando se analisa uma sociedade 
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plural em ideias e valores.

Se  existir  implica  coexistir,  ou  seja,  limitação  recíproca  de  liberdade,  direito 

algum pode ser exercido sem levar em consideração os direitos de terceiros, ante a necessária 

e indispensável busca de conciliação dos interesses dos indivíduos em sociedade, evitando ao 

mesmo tempo sejam tolhidos direitos fundamentais relacionados à liberdade de expressão e 

que tal liberdade se converta em abuso.

Segundo as palavras de Voltaire, “desaprovo o que você diz, mas defenderia até 

a morte seu direito de dizê-lo”. A afirmação acima espelha de forma clara o que vem a ser o 

pluralismo, exigência dos por vezes intolerantes tempos atuais. Com base em tal afirmação, 

cabe indagar: tudo pode ser afirmado? 

Ao  mesmo  tempo,  a  preservação  de  outros  princípios  constitucionais,  que 

decorrem de valores  fundamentais  do ordenamento jurídico,  pode ser  utilizada  para,  com 

fundamento, entre outros, no artigo 220, § 3º, e 221, I a IV, da Constituição Federal de 1988, o 

estabelecimento de restrições à programação de determinadas mídias, notadamente aquelas 

que se apresentam dependentes de concessão estatal, como rádio e televisão.

O  tema  ganha  relevância  ainda  maior  quando  se  evidencia  a  necessidade  de 

verificar, especificamente no caso brasileiro, as restrições ainda recentes impostas pelo poder 

político ilegítimo sobre a cultura em geral, notadamente artistas em geral, órgãos de imprensa 

e à população como um todo, cerceando o direito a um debate acentuado pelos valores do 

pluralismo  político,  em  que  se  reconheça  a  imprescindibilidade  de  preservar  tal  direito 

fundamental.

A discussão sobre a censura de natureza política encontra origem, ademais, na 

censura estabelecida por questões de ordem religiosa, as quais, sob o fundamento de proteção 

da fé, foram utilizadas para a manutenção do homem nas trevas da ignorância, dificultando 

viesse a ser exercida sua capacidade de se informar, lutar e transformar.

Com base nas colocações acima formuladas, busca-se, ao longo do trabalho a ser 

realizado, estabelecer em quais situações se pode afirmar vilipendiado o direito à liberdade de 

expressão, e em quais hipóteses fáticas as restrições que se busca sejam impostas ao mesmo 

encontram embasamento jurídico. Tais restrições, à luz do ordenamento jurídico pátrio, se 

apresentam lícitas?

O  presente  trabalho  se  justifica,  pois,  na  necessidade  do  estabelecimento  de 
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critérios  seguros  para  fins  de  análise  de  questões  relacionadas  às  restrições  à  livre 

manifestação  de  pensamento,  a  partir  de  pesquisa  bibliográfica  e  do  exame  de  casos 

concretos.  Encontra  justificativa  igualmente  na  necessidade  de  contemplar  limitações  aos 

grupos midiáticos com controle total dos meios de comunicação, distinguindo essa situação de 

outras hipóteses de flagrante ilegalidade, contribuindo para a observância de indispensável 

pluralismo político e de ideias em geral.

Para tanto, far-se-á necessário tecer considerações acerca da chamada ponderação 

de interesses, tema objeto de profundo exame pela doutrina nacional, com especial enfoque na 

identificação de critérios que permitam a identificação dos pesos que devem ser atribuídos aos 

princípios  em  confronto,  o  que  será  necessário  à  continuidade  da  pesquisa,  afastando  a 

possibilidade de se considerar como censura restrições motivadas e legítimas à divulgação de 

pensamento, ou que se apresentem punitivas a ideias ilícitas expostas.

Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, conferindo margem às mais 

diversas  interpretações,  a  dignidade  da  pessoa  humana  representa  autêntico  norte 

hermenêutico  para  julgar  as  restrições  impostas  à  livre  manifestação  de  pensamento, 

contribuindo o exame do tema para separar a restrição inconstitucional das que se apresentam 

legítimas, já que visam a tutela de outros direitos igualmente relevantes, como será a seguir 

exposto.

A pesquisa realizada decorre da percepção de que o objeto do estudo, qual seja, o 

tema  atinente  às  restrições  à  livre  manifestação  de  pensamento,  bem  como  às  demais 

restrições impostas aos meios de comunicação em geral, não tem sido estudado de forma mais 

aprofundada à luz do ordenamento jurídico brasileiro, superando o enfoque atinente ao mero 

reconhecimento da livre manifestação de pensamento como um direito fundamental, deixando 

de realizar uma análise crítica acerca do mesmo.

Os objetos inicialmente delineados no projeto de pesquisa, que esperamos haver 

alcançado,  apresentam  como  objetivo  geral  demonstrar  em  quais  situações  se  pode 

caracterizar qualquer restrição à livre manifestação de pensamento como uma censura, assim 

entendida,  conforme  será  exposto  ao  longo  da  mesma,  como  restrição  que  não  encontra 

amparo no texto da Constituição Federal de 1988. Buscou-se a obtenção de conceitos, a partir 

do  exame  doutrinário  e  jurisprudencial,  que  permitam ao  intérprete  identificar,  de  forma 

segura, os valores que se apresentam mais relevantes numa dada situação concreta de colisão 

de princípios.
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Os estudos  desenvolvidos,  após  estabelecerem o que se  pode considerar  como 

censura à livre manifestação de pensamento e aos meios de comunicação, a partir do exame 

de repositório jurisprudencial  e doutrinário,  com especial  enfoque na realidade histórica e 

política brasileira e no estudo de temas mais amplos relacionados aos direitos fundamentos, 

passam ao  exame das  restrições  ao  direito  fundamental  que  não  podem ser  consideradas 

inconstitucionais, já que tomam por base a proteção a direitos como intimidade, privacidade e 

dignidade da pessoa humana.

A pesquisa  a  ser  realizada,  se  utilizando  dos  métodos  tópico  e  dialético,  será 

implementada, como exposto na problematização e com base nos objetivos fixados, em quatro 

oportunidades distintas: primeiro, definições gerais acerca da liberdade de expressão e de sua 

relevância;  conceituação do que pode  ser  considerado censura;  terceiro,  análise  de outros 

valores constitucionais que podem ser usados para legitimar restrições à livre manifestação de 

vontade, que não podem ser considerados como censura, e, por fim, estudo acerca da técnica 

da ponderação e de sua aplicabilidade ao caso em exame.

Buscou-se  promover  ampla  análise  bibliográfica  e  jurisprudencial  sobre  temas 

aplicáveis à matéria, inclusive com o escopo de, com base nos ensinamentos obtidos, formular 

novas  contribuições  ao  seu  exame,  com enfoque  especial,  para  fins  de  compreensão,  na 

realidade institucional brasileira, tendo em vista a relevância do conhecimento histórico para o 

perfeito entendimento do tema em sua atualidade.

Ultrapassada a etapa de conceituação e fixação de marcos teóricos necessários ao 

objeto de estudo, passa-se a analisar, com base em casos concretos submetidos à apreciação 

judicial no Brasil e na Suprema Corte dos Estados Unidos da América, hipóteses fáticas de 

restrições ao direito em tela para, à luz dos conceitos e premissas fixados, realizar uma análise 

crítica das decisões tomadas,  com o propósito de esclarecer qual dos direitos em conflito 

(valor em confronto com a liberdade) deveria prevalecer.

Passa-se a analisar, a seguir, após considerações sobre a origem do instituto da 

livre  manifestação de pensamento,  em que medida  se  legitimam as  restrições  ao mesmo, 

tomando-se por base as normas também objeto de tutela na Constituição Federal de 1988, 

orientadas  a  partir  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  reputado  como  a  fonte 

histórica dos direitos fundamentais, na busca do estabelecimento de um ponto de equilíbrio, 

que não leve ao totalitarismo estatal ou ao totalitarismo das empresas de comunicação, ambos 

igualmente nocivos à sociedade.
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Inicialmente, será dedicado um capítulo no qual se abordarão diversos aspectos 

das temáticas ligadas às liberdades de comunicação, incluindo evolução histórica dos direitos 

fundamentais; suas raízes históricas, e espécies abrangidas no conceito, passando pelo papel 

desempenhado  pelo  Estado,  com  delimitação  de  suporte  fático  e  âmbito  de  proteção; 

conformação legislativa  brasileira,  notadamente  tendo em vista  a  Constituição  Federal  de 

1988.

No  capítulo  seguinte,  teceremos  considerações  acerca  da  teoria  do  abuso  de 

direito, com o propósito de identificar as situações nas quais se afigura ilegítimo o exercício 

de  determinado  direito,  buscando  estabelecer  um meio  termo  que  represente  parâmetros 

adequados de justiça na relação entre a absoluta liberdade de comunicação e hipóteses nas 

quais  a  mesma seja  totalmente  cerceada,  recorrendo,  para  tanto,  a  estudos  desenvolvidos 

especialmente pelo Direito Privado.

Promoveremos o exame de regra que se apresenta indispensável ao deslinde dos 

conflitos envolvendo as liberdades de comunicação, de um lado, e os direitos que em face da 

mesma podem se opor, mediante o estudo da regra da ponderação, buscando, com base na 

mesma, o estabelecimento de pontos de equilíbrio quanto ao tema.

No  terceiro  capítulo,  estudamos  as  restrições  cabíveis  às  liberdades  de 

comunicação estabelecidas no ordenamento jurídico pátrio, promovendo a análise separada de 

cada  uma  das  possíveis  restrições  que  se  encontram  expressamente  albergadas  no  texto 

constitucional, quais sejam, a dignidade da pessoa humana; intimidade, vida privada, honra e 

imagem; direito de resposta  e, por fim, a proteção à infância, juventude e aos valores éticos e 

sociais da pessoa e da família.

Por fim, apresentamos as conclusões obtidas a partir da análise desenvolvida e 

acima exposta, no sentido de buscar o estabelecimento de um marco teórico e legal adequado 

à realidade brasileira, sob o prisma da supremacia do texto da Constituição Federal de 1988.
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2 AS LIBERDADES DE EXPRESSÃO

2.1 Considerações introdutórias – os direitos fundamentais

Inicialmente, revela destacar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4o., 

II, dispõe que a República Federativa do Brasil reger-se-á, em suas relações internacionais, 

entre outros princípios, pela “prevalência dos direitos humanos”.  Seu título II, ao dispor 

acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, sobre a nacionalidade, e direitos sociais e 

políticos, consagra os “direitos e garantias fundamentais”.

Tal distinção promovida pelo próprio Constituinte encontra amparo em robusto 

entendimento  doutrinário,  o  qual  costuma  se  referir  aos  direitos  humanos  e  direitos 

fundamentais  como  realidades  semelhantes,  porém  que  se  diferenciam  em  razão  de  seu 

âmbito de proteção, qual seja, a ordem internacional e a ordem jurídica interna, no que tange 

aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, respectivamente, ambos sendo decorrentes 

da positivação dos direitos do homem ou dos assim chamados direitos naturais.

Após diferenciar a expressão “direitos fundamentais” de várias outras que são 

tomadas como correlatas, como “direitos do homem”, “direitos humanos”, “direitos públicos 

subjetivos”,  entre  outras,  Ingo  Sarlet  considera  que,  não  obstante  assuma  relevância  a 

distinção  entre  as  expressões  “direitos  fundamentais”  e  “direitos  humanos”,  os  direitos 

fundamentais seriam “também, sempre, direitos humanos, no sentido de que seu titular 

sempre será o ser humano...1”.

Prosseguindo, contudo, o autor os diferencia de forma semelhante em relação aos 

demais autores já citados, aduzindo que “o termo direitos fundamentais se aplica para aqueles 

direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo 

de determinado Estado2”,  ao passo que a expressão “direitos do homem” se associaria ao 

jusnaturalismo, por reconhecê-los como anteriores ao próprio Estado.

José Afonso da Silva assinala que a expressão direitos humanos seria uma das 

expressões representativas sob a perspectiva dos direitos fundamentais, sendo “preferida nos 

1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed.  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 35.

2 SARLET, Op. Cit., p. 37.
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documentos internacionais”3, tecendo contudo crítica à mesma já que todos os direitos têm 

por  titular  o  homem,  embora  assinale  o  surgimento  do  direito  especial  de  proteção  dos 

animais.  Na  lição  de  Willis  Santiago  Guerra  Filho,  os  direitos  fundamentais  seriam 

originariamente  direitos  humanos,  representando  manifestação  dos  mesmos  na  ordem 

interna.4

Adotemos  no  presente  trabalho,  pois,  a  denominação  aceita  pela  doutrina 

majoritária, associando os direitos fundamentais ao plano da normatividade interna, ao passo 

que  a  expressão  direitos  humanos  se  apresenta  mais  adequada  ao  plano  do  Direito 

Internacional. Trata-se de distinção que encontra amparo ainda, como já referido, no próprio 

texto constitucional.

Os  direitos  fundamentais  podem ser  assim considerados  como  decorrentes  da 

positivação,  no texto constitucional,  dos direitos naturais.  De fato,  o  reconhecimento,  por 

texto com força normativa, de um conjunto de direitos e garantias aptos a proteger o cidadão 

em face  do  Estado,  e  em face  dos  demais  cidadãos,  representa  importante  conquista  dos 

tempos atuais, representando fruto de lutas revolucionárias. Segundo Paulo Bonavides, “não 

há Constituição sem garantia efetiva dos direitos fundamentais”.5

No  dizer  de  Canotilho  e  Moreira,  “a  ordem  constitucional  dos  direitos 

fundamentais está intimamente ligada à constituição política e ao princípio democrático que a 

informa, isto é,  à concepção constitucional do Estado de direito democrático (art.  2o.).  O 

Estado  de  direito  democrático  exige  os  direitos  fundamentais;  os  direitos  fundamentais 

exigem o Estado de direito democrático6”.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4o., II, dispõe que a República 

Federativa do Brasil reger-se-á, em suas relações internacionais, entre outros princípios, pela 

“prevalência dos  direitos humanos”.  Seu título II, ao dispor acerca dos direitos e deveres 

individuais  e  coletivos,  sobre  a  nacionalidade,  e  direitos  sociais  e  políticos,  consagra  os 

“direitos e garantias fundamentais”.

Tal distinção promovida pelo próprio Constituinte encontra amparo em robusto 

3 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
180.

4 GUERRA Filho,  Willis  Santiago.  Processo Constitucional  e  Direitos  Fundamentais,  6.  ed.  São Paulo: 
Editora SRS, 2009, p. 40.

5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31.
6 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital.  Constituição da República Portuguesa anotada, v. 1. 1. 

ed. brasileira, 4. ed. portuguesa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 306.
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entendimento  doutrinário,  o  qual  costuma  se  referir  aos  direitos  humanos  e  direitos 

fundamentais  como  realidades  semelhantes,  porém  distintas  em  razão  de  seu  âmbito  de 

proteção, qual seja, a ordem internacional e a ordem jurídica interna, no que tange aos direitos 

humanos  e  aos  direitos  fundamentais,  respectivamente,  ambos  sendo  decorrentes  da 

positivação dos direitos do homem.

Todos  os  direitos  fundamentais,  notadamente  os  ditos  de  primeira  geração 

(tomada a expressão em termos cronológicos, e não de suposta hierarquia, segundo a clássica 

lição de Karel Vasak), podem, direta ou indiretamente, ser remetidos à proteção do  status 

libertatis do indivíduo, o qual se manifesta de diversas formas, notadamente através da ação e 

da palavra. Trata-se de concepção que influenciou fortemente o constitucionalismo moderno. 

Extrai-se dos ensinamentos de Jorge Miranda:

Não há direitos  fundamentais  sem reconhecimento duma esfera própria das 
pessoas,  mais  ou  menos  ampla,  frente  ao  poder  político;  não  há  direitos 
fundamentais em Estado totalitário ou, pelo menos, em totalitarismo integral. 
Em  contrapartida,  não  há  verdadeiros  direitos  fundamentais  sem  que  as 
pessoas estejam em relação imediata com o poder, beneficiando de um estatuto 
comum e não separadas em razão de grupos ou das condições a que pertençam; 
não há  direitos  fundamentais  sem Estado  ou,  pelo  menos,  sem comunidade 
política integrada.7

Na lição de Ingo Sarlet,  “o processo de elaboração doutrinária dos direitos 

humanos,  foi acompanhado, na esfera do direito positivo, de uma progressiva recepção 

de direitos, liberdades e deveres individuais que podem ser considerados os antecedentes 

dos direitos fundamentais”.8

O jusnaturalismo representa  a  fonte  dos  direitos  fundamentais  na  antiguidade. 

Nesse sentido, foi reconhecida ao homem, por sua condição de produto da criação divina, em 

razão de uma perspectiva eminentemente cristã sobre o tema, uma dignidade inata que lhe 

assegurava  um  mínimo  de  direitos,  dos  quais  não  poderia  ser  privado,  sob  pena  de  se 

equiparar a um objeto inanimado. Embora aí se admitisse a prática de verdadeiras atrocidades, 

repousa nessa concepção a origem do instituto.

Com a progressiva superação da visão religiosa, possibilitada pelo deslocamento 

da  supremacia  divina  para  a  supremacia  do  homem,  a  partir  do  paradigma  iluminista, 

7  MIRANDA, JORGE. Manual de Direito Constitucional, Tomo IV – Direitos Fundamentais. 2. ed. Lisboa: 
Coimbra Editora, 1993, p. 8.
8 SARLET, Ingo. Op. Cit., p. 49.
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fenômeno coincidente no tempo com o advento das revoluções liberal-burguesas, passa-se a 

reconhecer  os  direitos  fundamentais  sob  uma  nova  perspectiva,  não  mais  associada  à 

divindade. 

Ocorre que é a partir da formação do Estado Moderno que se pode falar na figura 

dos  direitos  fundamentais  como  atualmente  são  concebidos,  autênticos  direitos  humanos 

positivados na ordem constitucional, pelo que a proteção dos mesmos, em dimensão jurídica, 

demanda as figuras do  Estado, que os reconhece, em favor do  indivíduo, o fazendo numa 

norma de hierarquia superior às  demais,  cuja força normativa se ampliou com o tema, 

atingindo máxima força no período posterior à 2ª Guerra Mundial.  

A própria  criação  da  figura  jurídica  do  Estado  Moderno  se  deu  de  forma  a 

viabilizar  a  tutela  das  liberdades  burguesas,  representando,  segundo  Paulo  Bonavides, 

autêntica “armadura de defesa e proteção da liberdade […] Sua essência há de esgotar-se 

numa missão de inteiro alheamento e ausência de iniciativa social”.9 Embora se possa 

criticar tal concepção, por haver promovido a tutela de um direito visando a proteção de uma 

classe  social  privilegiada,  olvidando  da  necessidade  de  isonomia,  não  se  pode  ignorar  o 

inegável  avanço  que  ensejou  ao  desenvolvimento  do  homem,  notadamente  ao  longo  dos 

últimos três séculos.

É no exercício de sua liberdade que o homem pode alcançar todas as suas imensas 

potencialidades de criar, desenvolver e transformar a sociedade e a realidade em que vive e 

convive com seus semelhantes. A conquista de tal direito, em suas bases atuais, decorre de 

intensas lutas travadas, notadamente por meio da Revolução Francesa e da independência das 

colônias norte-americanas.

No dizer de Bobbio, mencionando Kant, com foco na supremacia da liberdade, 

“...o homem natural tem um único direito, o direito de liberdade, entendida a liberdade 

como 'independência em face de todo constrangimento imposto pela vontade do outro', 

já  que todos os  demais  direitos,  incluído o direito à igualdade,  estão compreendidos 

nele”.10

Em sua conformação inicial, e ante a exigência de que o Estado fosse basicamente 

um espectador passivo, na perspectiva do status negativus, na clássica concepção de Jellinek, 

caberia ao mesmo basicamente garantir aos cidadãos o exercício de suas liberdades, sendo 

9 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 41.
10 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 1.
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inadmissível as tolhesse, sob pena de se apresentar arbitrário, dentro de uma visão tipicamente 

liberal. A respeito, leciona Paulo Bonavides:

A vinculação  essencial  dos  direitos  fundamentais  à  liberdade e  à  dignidade 
humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao 
significado de  universalidade inerente  a  esses  direitos  como ideal  da  pessoa 
humana. […]
Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a 
constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e 
políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela 
fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente.11

  

Nas palavras de Paulo Bonavides e Paes de Andrade,  “no momento em que os 

homens  deixaram de encarar os  monarcas  como únicos  e  exclusivos  depositários  do 

poder, que eles pretendiam lhes ser garantido por Deus, essas relações de poder tinham 

necessariamente de ser alteradas. Não havia mais lugar para o predomínio sem freios 

das relações pessoais de dominação”.12

A preservação da liberdade, em suas diversas formas, não pode se verificar em 

outro ambiente que não no Estado Democrático de Direito. O instituto da democracia, por sua 

vez,  não  se  coaduna  com  restrições  indevidas  a  que  a  voz  de  todos  se  faça  ouvir.  A 

participação popular se dá não apenas no momento em que se deposita o voto na urna, mas 

também quando a mesma participa, se fazendo ouvir, de um debate plural, caracterizado pela 

exposição e troca de ideias, resultando na formação de um consenso que a todos beneficia.

Tal  participação  não  se  restringe  ao  aspecto  político,  mas  também  abrange 

questões religiosas (as quais estão, inclusive, relacionadas à origem da própria liberdade de 

manifestação de pensamento), culturais, artísticas e científicas, sendo em todas essas esferas 

possibilitado ao homem expor suas convicções em ambiente de liberdade e pluralismo. A 

multiplicidade  de  exposição  de  pontos  de  vista  sobre  os  mais  diversos  temas  será 

necessariamente benéfica à humanidade, na medida em que permitirá a tomada de conclusões 

com base em discussões com máxima amplitude.

Orientados  pela  ideia  de  máxima  preservação  da  liberdade,  os  direitos 

fundamentais  foram  inicialmente  concebidos  e  se  desenvolveram  sob  a  perspectiva  de 

representarem mecanismos de tutela dos cidadãos em face do poder estatal absoluto, o que até 
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 562/3.
12 ANDRADE, Paes de e BONAVIDES, Paulo. História Constitucional do Brasil. 5. ed. Brasília: OAB 

Editora, 2004, p. 487.
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então  não  conhecia  limites,  sendo  resultante  da  formação  dos  Estados  Modernos  após  a 

decadência do Estado Feudal.

Essa  concepção  de  direitos  fundamentais  perdurou  assim  durante 

aproximadamente quatro séculos. De fato, para assegurar a consolidação da ascensão político-

econômica da burguesia, se apresentava necessário um estado o mais ausente possível, cuja 

atuação deveria se limitar à defesa de direitos como vida, patrimônio e liberdade em face de 

agressões internas e externas. A respeito, leciona Daniel Sarmento:

Interessante  notar  que  a  consagração  da  igualdade  formal,  a  garantia  da 
liberdade individual e do direito de propriedade, ao lado da contenção do poder 
estatal, eram medidas vitais para coroar a ascensão da burguesia ao Olimpo 
social,  em  substituição  à  nobreza.  Estas  medidas  criavam  o  arcabouço 
institucional  indispensável  para  o  florescimento  do  regime  capitalista,  pois 
asseguravam a segurança e a previsibilidade tão indispensáveis para as relações 
econômicas.13

As intensas desigualdades econômicas, sociais e políticas causadas pelo Estado 

Moderno, agravadas pelo advento da Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que fizeram 

prevalecer uma classe econômica emergente, ensejaram o surgimento de uma imensa massa 

de pessoas em relação às quais o Estado em nada contribua, na medida em que careciam de 

um ente estatal atuante, que lhes possibilitasse a efetiva titularidade de direitos, posto que não 

possuidoras de patrimônio a ser garantido. Sobre o tema, confira-se:

É assim que, segundo o modelo individualista pressuposto, a sociedade deveria 
'auto-governar-se',  cabendo  à  constituição  garantir  (juridicamente)  a 
realização da autonomia societária e das suas iniciativas individuais. O facto de 
essa  distinção  entre  o  'Estado'  e  a  'sociedade',  pressuposta  pelo  modelo 
constitucional  moderno,  ter sido posta em causa depois do aparecimento do 
Estado industrial e social, teve por consequência a 'perda de efectividade' da 
constituição 'liberal'.14

Nesse sentido, a Revolução Industrial, resguardada por uma atuação estatal que 

protegia o patrimônio em face do próprio Estado e de agressões de terceiros, contribuiu para 

que se agravasse um quadro de profundas desigualdades, da qual foram vítimas em especial 

os proletários,  elos mais  fracos  de uma cadeia econômica caracterizada pela  iniquidade e 

13 SARMENTO, Daniel.  Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.

14 QUEIROZ, Cristina M. M. Direitos Fundamentais – teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 147.
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desequilíbrio.

Foram  as  revoluções  proletárias  que  fizeram  surgir  uma  segunda  geração  de 

direitos fundamentais. Não se trata, vale salientar, de substituição dos direitos anteriormente 

concebidos, sob a égide da liberdade e de uma preferencial omissão estatal, mas sim de uma 

nova  conformação  aos  mesmos  e  ao  reconhecimento  de  novos  direitos,  assinalados  pela 

perspectiva  da  igualdade,  que  deveria  tornar-se  real,  e  não  representar  mera  igualdade 

simbólica. 

Se as lutas burguesas fizeram surgir os direitos fundamentais, inicialmente com o 

escopo  de  resguardar  a  liberdade,  demandando  um  Estado  omisso,  as  lutas  proletárias 

exigiriam uma nova conformação estatal, comprometida com a busca incessante da igualdade, 

em face da qual foram garantidos direitos como os direitos trabalhistas, os sociais como a 

saúde, educação, participação popular, enter outros direitos. 

Não se trata em verdade de substituição geracional, confusão a que se pode chegar 

em face  do  uso  equivocada  da  expressão  geração  de  direitos  fundamentais,  mas  sim de 

direitos analisados sob novas perspectivas, daí se preferindo o uso da expressão “dimensões 

de direitos  fundamentais”.  Assim,  embora  se  trate  de classificação  idealmente acadêmica, 

espelha a formação histórica do reconhecimento dos direitos fundamentais pelo Estado, sem 

que ocorra a decadência dos direitos inicialmente conquistados.

Progressivamente,  os  direitos  fundamentais  de  segunda  geração  adquirem 

juridicidade ao longo do tempo, deixando de ser vistos como meros programas de atuação 

estatal. Às liberdades negativas em face do Estado passaram a se somar os direitos a uma 

atuação  estatal  positiva,  em  prol  da  redução  da  desigualdade,  acentuada,  como  já  se 

mencionou, pelas transformações econômicas iniciadas na idade moderna que apenas a uma 

classe beneficiaram. Nesse sentido, confira-se o entendimento doutrinário:

A sociedade, por seu lado, fragmenta-se em grupos. Revelam-se as diferenças 
mal escondidas e, com a divisão do trabalho, das actividades e das profissões, os 
interesses multiplicam-se ainda mais entre si, uns contra os outros, procurando 
a melhor posição num mundo social sem lugares marcados e em movimento 
contínuo. A construção da harmonia liberal é destruída pela erupção de uma 
luta entre preferências diversas, onde certas contraposições se manifestam com 
tal  intensidade  que  algumas  doutrinas  e  teorias  descobrem  na  sociedade 
antagonismos radicais e historicamente determinantes.15

15 VIEIRA de ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 4. ed. 
Coimbra: Almedina, 2009, p. 57.
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O advento de duas grandes guerras mundiais no século XX também contribuiu 

para o surgimento de novas gerações de direitos fundamentais, desta feita ultrapassando a 

preocupação de tutela em benefício de direitos individuais, especificamente das chamadas 

classes burguesa ou proletárias, mas sim em benefício de toda a humanidade, surgindo nos 

diversos ordenamentos jurídicos a tutela aos direitos difusos ou coletivos.

O  eixo  dos  direitos  fundamentais  deixou  de  contemplar  apenas  os  clássicos 

direitos  e  garantias  individuais,  passando ao  reconhecimento  de  uma série  de  direitos  de 

titularidade difusa, pertencentes a toda a coletividade ou a certos grupos sociais, na medida 

em que se reconheceu a extrema relevância de proteção a bens jurídicos cuja titularidade seria 

vinculada à própria humanidade e transcendente ao indivíduo, tais como a proteção ao meio 

ambiente, desenvolvimento e paz, entre outros. 

Paralelamente, o Estado deixa de ser visto como o único potencial violador dos 

direitos fundamentais. De fato, ao mesmo tempo em que tem o dever de garanti-los, inclusive 

mediante uma série de ações que busquem sua efetivação,  a formação de grandes grupos 

econômicos faz com que os mesmos se tornem violadores de direitos fundamentais, ensejando 

sua aplicabilidade nas relações estabelecidas entre particulares em situações marcadamente 

desiguais. 

Nos  direitos  acima referidos  costuma se  inserir,  como lecionam,  entre  outros, 

Paulo Bonavides, o direito à comunicação, o qual será objeto de análise oportunamente, já que 

pode ser reconduzido ao gênero liberdades de comunicação, e que pode ser conceituado, nessa 

oportunidade, como o direito a todos assegurado de ter suas ideias expostas pelos diversos 

meios de comunicação.

Paralelamente, tratados internacionais de direitos humanos, especialmente após a 

2a.  Guerra  Mundial,  ensejaram profundas transformações na noção até  então arraigada de 

reconhecimento da soberania como um poder estatal absoluto, que não encontraria qualquer 

limite na ordem jurídica internacional. A partir de então, o Estado passou a ter o dever de agir 

de forma a respeitar  determinados direitos que se comprometeu a tutelar,  representando o 

reconhecimento  de  um  fenômeno  que  chama  de  nova  universalidade  dos  direitos 

fundamentais.

O eminente doutrinador acima referido menciona ainda a existência de uma quarta 
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geração,  que  associa  à  necessidade  de  proteção  de  direitos  em  face  da  globalização  do 

neoliberalismo, modelo econômico que aprofunda as desigualdades, a pretexto de resolvê-las, 

daí surgindo a necessidade de também globalizar os direitos fundamentais, possibilitando a 

implantação definitiva do Estado Social.

Por fim, consagra a superveniência da 5a. geração dos direitos fundamentais, que 

decorreria do reconhecimento da paz como um direito a todos assegurado, que destaca como 

um elemento do princípio da dignidade da pessoa humana, representando em suas palavras 

um autêntico pressuposto qualitativo da convivência humana, elemento de conservação da 

espécie, reino de segurança dos direitos. 

Todas  essas  transformações  implicaram em  profundas  mudanças  no  papel  do 

Estado16,  entidade  fortemente  ligada  ao  Direito,  sendo  por  vezes  até  reconhecidas  como 

idênticas.  Assim,  o  Estado  fora  inicialmente  concebido  como entidade  protetora  da  vida, 

liberdade  e  bens  humanos.  Segundo Locke,  “o fim maior e  principal  para  os  homens 

unirem-se  em  sociedades  políticas  e  submeterem-se  a  um  governo  é,  portanto,  a 

conservação de sua propriedade”.17 

Para tanto,  o Estado foi engendrado como entidade limitada pela proteção aos 

direitos  fundamentais,  inicialmente  sob  uma  perspectiva  eminentemente  burguesa,  como 

liberdades  e  propriedades.  Nas  palavras  de  Dimoulis  e  Martins,  “a história  dos  direitos 

fundamentais indica que sua principal finalidade foi a de limitar o poder do Estado a 

favor dos indivíduos a este submetidos. Essa finalidade continua sendo primordial”.18 No 

mesmo sentido, infra:

Durante  a  fase  liberal  do  velho  Estado  de  Direito,  predominou  o 
individualismo,  sendo  afirmada  a  liberdade  humana  perante  o  Estado.  A 
organização política seria fruto do consenso e, logo, da manifestação da vontade 
dos  indivíduos.  Assim,  o  ente  estatal  deveria  recuar  diante  da  esfera  de 
liberdade  de  cada  um,  assegurando  apenas  a  ordem  e  a  segurança,  ou 
simplesmente a não-interferência da liberdade de um na liberdade do outro.19

As revoluções proletárias do final do século XIX modificaram o eixo de atuação 

16 PETIT, Philipe.  Teoria da Liberdade. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 246.
17 LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 495.
18 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 102.
19 MAGALHÃES  FILHO,  Glauco  Barreira.  Hermenêutica  e  unidade  axiológica  da  Constituição.  Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2001, p. 118.
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estatal,  deixando  o  mesmo,  progressivamente,  de  atuar  como  um  mero  garantidor  das 

liberdades  burguesas,  mas  sim passando a  agir  como um promotor  da  igualdade entre  as 

diversas  classes  sociais,  através  da  redução  das  desigualdades  causadas  pelas  atividades 

econômicas.

Não mais se afigurava cabível, pois, permanecesse omisso, de forma a possibilitar 

a realização de negócios os mais variados, atendendo com isso exclusivamente aos interesses 

da burguesia ascendente e dominante,  cuja afluência econômica tornava desnecessário um 

Estado atuante, mas sim clamava por um amplo espaço para a realização de seus negócios. 

Liberdade  e  propriedade  deixaram  de  ser  vistos  como  os  únicos  bens  que 

deveriam ser objeto de proteção e resguardo a partir de tais revoluções, especialmente em 

1848. O advento das teorias marxistas forçou uma profunda transformação na concepção do 

papel do Estado, que deixou de ser visto como um ente que deveria se limitar à garantia das 

liberdades individuais.  Tal mudança se afigurava em verdade necessária  para a  contenção 

popular  em face  do  ascendente  regime  comunista  e  da  influência  das  respectivas  ideias. 

Emergiu desse modo o chamado Estado Social.

Como  será  adiante  visto,  essa  nova  conformação  estatal  ensejará  profundas 

mudanças na forma de se interpretarem os direitos fundamentais, transformando inclusive as 

liberdades de comunicação. Ora, se o Estado deve agir, cabe-lhe atuar não apenas mediante 

omissão, mas mediante a criação de um amplo espaço de efetivação de direitos. A respeito, 

leciona Vieira de Andrade:

O Estado começa a ser cada vez mais solicitado a intervir na vida social e a 
Administração ultrapassa definitivamente a sua condição aparente de esquadra 
de  polícia  e  repartição  de  finanças.  Não  foi  apenas  uma  intervenção  de 
necessidade, que durasse apenas enquanto as guerras mundiais desarticularam 
a  sociedade  privada  e  mobilizaram  os  recursos  para  uma  administração 
marcial. […] Exigem-se do Estado medidas de planeamento económico e social, 
uma  intervenção  directa  e  dirigente  na  economia,  um sistema  completo  de 
prestações nas várias áreas da vida social.
A liberdade individual e a concorrência econômica não tinham conduzido ao 
melhor  dos  mundos,  mas  a  um  mundo  de  injustiças  flagrantes  – 
designadamente,  a  liberdade  contratual  entre  empresários  e  trabalhadores 
tivera  como  resultado  uma  exploração  social  infrene,  que  reduziu  massas 
humanas a um nível degradante da sua dignidade e abriu uma 'questão social', 
em termos de afectar a própria segurança burguesa.20

20 VIEIRA de ANDRADE. José Carlos. Op. cit., p. 57.
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Um Estado ausente em relação aos direitos fundamentais significa, em verdade, 

que apenas os direitos e liberdades de determinados grupos econômicos e sociais dominantes 

serão preservados,  olvidando as possíveis  violações aos direitos que decorram do próprio 

exercício abusivo das liberdades. Logo, a atuação estatal representa exigência para que se 

viabilize o chamado Estado Social de Direito.

Não se trata, na realidade, de olvidar as liberdades conquistadas em face do poder 

absoluto de forma a limitá-lo, conferindo a todos os homens, independentemente de classe e 

condição social,  um espaço mais ou menos amplo de atuação econômica e política, o que 

inclui a possibilidade de livremente expor suas ideias e se comunicar com seus semelhantes, 

mas sim de reconhecer a impossibilidade de se omitir o ente estatal em atuar na redução das 

desigualdades existentes no plano fático.

De fato, como já narrado, o agravamento do quadro de desigualdade social pela 

Revolução Industrial  fez emergir  a imprescindibilidade de um Estado atuante e forte,  que 

pudesse conferir a todos, além de suas liberdades, direitos como saúde, educação, trabalho em 

condições  dignas,  etc.,  que  não  poderiam  ser  assegurados  num  ambiente  de  profunda 

desigualdade entre as classes. Colhe-se das lições de Verdú:

O  Estado  de  Direito  serviu  de  apoio  para  os  direitos  subjetivos  públicos, 
convertendo os súditos em cidadãos livres. Os movimentos sociais do século XIX 
revelaram a insuficiência das liberdades burguesas, permitindo que se formasse 
uma consciência da necessidade da justiça social. Mas o Estado de Direito, que 
já não podia se justificar como liberal, precisou abandonar a sua neutralidade 
para afrontar a maré social,  além de integrar a sociedade sem renunciar ao 
primado  do  Direito.  O  Estado  de  Direito  deixa  de  ser  formal,  neutro  e 
individualista para transformar-se em Estado Material de Direito, na medida 
em que adota uma dogmática e uma finalidade voltadas para o fomento da 
justiça social.21

É preciso pois que se conceda a todos um mínimo de direitos para que possam 

participar  em condições  mínimas  de  igualdade  da  sociedade  livre.  É  dizer,  o  espaço  de 

liberdade  será  meramente  simbólico  sem a  existência  de  uma atuação estatal  positiva  na 

promoção da igualdade, caracterizando-se o chamado status positivus na clássica definição de 

Jellinek.

A  acima referida classificação de Jellinek toma por base a posição do indivíduo 

em  face  do  Estado,  e  reflete  não  apenas  a  sequência  de  reconhecimento  dos  direitos 

21 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 91.
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fundamentais, mas sim a profunda diferença existente entre os direitos que demandam uma 

omissão estatal e aqueles que exigem sua atuação para que sejam concretamente assegurados, 

sob pena de ensejaram a consagração meramente formal de direitos.

Necessário identificar, contudo, o ponto de equilíbrio entre os dois modelos de 

atuação estatal (Estado Liberal, de um lado, e Estado Social, de outro), evitando a liberdade 

sem a implementação de um rol de direitos de forte cunho social, possibilitando ainda que os 

mesmos  viessem  a  ser  implantados  sem  graves  sacrifícios  às  liberdades  arduamente 

conquistadas,  descambando  ao  totalitarismo,  apontando-se  para  distinção  básica  entre  os 

chamados direitos de defesa e direitos à prestação estatal.

O status subjectionis, ou passivo, espelha a formação de uma relação jurídica na 

qual o homem se acha em posição de subordinação em relação ao Estado, na medida em que 

se submete a deveres em razão de obrigações em seu desfavor ou proibições que lhe são 

impostas,  necessariamente  contudo  sob  o  amparo  da  lei,  em  atenção  ao  princípio  da 

legalidade.

Menciona Jellinek ainda o  status  ativo, pelo qual o homem, enquanto cidadão, 

participa  ativamente  na  condução  das  atividades  político-estatais,  interferindo  em  sua 

formação através do exercício dos direitos de participação política. Dessa forma, o homem 

poderá, através do voto, modificar as formas de gestão e de exercício da atividade estatal, 

deixando de ser um mero espectador.

Para nosso estudo, relevante destacar os dois principais status reconhecidos pela 

doutrina acima mencionada. De fato, segundo o  status negativus, deveria ser assegurado a 

todos  os  homens  um  espaço  de  liberdades  mais  ou  menos  amplo  em  face  do  poder  e 

autoridade estatais, espelhando a clássica concepção burguesa que demanda o máximo de 

abstenção para que seus negócios possam se desenvolver sem maiores constrangimentos, de 

restrição em face de um poder inicialmente absoluto.

Por  último,  tem-se  o  chamado  status  civitatis,  ou  positivo,  pelo  qual  à 

concretização dos direitos fundamentais se exige não um estado omisso, mas sim um estado 

atuante,  podendo  o  homem  pleitear  em  seu  favor  o  recebimento  de  prestações  estatais, 

especialmente  tendentes  a  assegurar  não  sua  liberdade,  mas  sim  evidenciando  um 

compromisso com o resguardo ao princípio da igualdade.

Os dois últimos status espelham a também tradicional distinção entre os direitos 
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de defesa e os direitos a prestação, segundo demandem a omissão ou a atuação estatal.  A 

proteção das liberdades encontra amparo na primeira concepção, ao passo que a busca da 

igualdade concreta, e não apenas formal, na segunda. A respeito, colhe-se do entendimento de 

Gilmar Mendes e Paulo Gustavo G. Branco:

Os  direitos  de  defesa  caracterizam-se  por  impor  ao  Estado  um  dever  de 
abstenção,  um dever de  não interferência,  de não intromissão  no  espaço  de 
autodeterminação do indivíduo. Esses direitos objetivam a limitação da ação do 
Estado.  Destinam-se  a evitar ingerência do Estado sobre  os  bens protegidos 
(liberdade, propriedade...) e fundamentam pretensão de reparo pelas agressões 
eventualmente  consumadas.  […]  Os  direitos  de  defesa  vedam interferências 
estatais no âmbito de liberdade dos indivíduos e, sob esse aspecto, constituem 
normas  de  competência  negativa  para  os  Poderes  Públicos.  O  Estado  está 
jungido a não estorvar o exercício da liberdade do indivíduo, quer material, 
quer juridicamente. Desse modo, ao Estado veda-se criar censura prévia para 
manifestações  artísticas,  ou  impedir  a  instituição  de  religiões,  ou  instituir 
pressupostos desmesurados para o exercício de uma profissão.22

A atual conformação estatal, porém, como já referido, e reconhecida a necessidade 

de um Estado atuante na busca da redução das desigualdades, agravadas no caso de um estado 

omisso em face das mesmas, exige o reconhecimento de um rol de direitos que possibilite aos 

seus titulares exigir sua implementação, ante a incidência do princípio da solidariedade, como 

decorrência lógica do princípio da igualdade.

Não poderia haver liberdade, de fato, se não se assegurassem condições mínimas 

para que sejam usufruídas, cabendo ao Estado fazê-lo na medida em que seu compromisso 

democrático não o vincula apenas à elite dominante, mas sim a todos independentemente da 

classe social ou econômica, levando ao advento do chamado Estado do Bem Estar Social.

Ao  mesmo  tempo  em  que  não  poderá  ser  totalmente  omisso,  sob  pena  de 

promover  violação ao princípio da igualdade a  pretexto da preservação de um espaço de 

liberdade, a situação oposta também se configura. Assim, não poderá o Estado atuar de forma 

ampla e intensa o suficiente a ponto de reduzir o espaço mínimo de liberdade conferido a 

todos os homens em face da lei.

Esse ponto de equilíbrio pode ser encontrado no Estado Democrático de Direito, 

em que sejam contemplados os direitos da maioria e da minoria, embora se materializem em 

situações de extrema tensão, possibilitando uma adequada compartição de liberdades sob a 

22 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 178/9.
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regência de uma norma hierarquicamente superior às demais, reconhecendo a submissão do 

Estado ao império da lei, a prevalência do homem em detrimento do Estado, a necessidade de 

evitar abusos no exercício dos direitos fundamentais e a efetiva implementação dos diretos 

sociais.

Como se verá a seguir, as transformações na concepção do Estado implicaram em 

significativas diferenças no que tange à tutela dos direitos fundamentais, deixando de exigir 

uma postura meramente omissiva, para muitas vezes demandar um estado atuante. Um dos 

direitos fundamentais mais afetados por tais transformações vem a ser exatamente o conjunto 

de instrumentos voltados à tutela das liberdades de manifestação de pensamento, expressão, 

informação e imprensa, que aqui chamaremos de liberdades de expressão.

Indispensável à adequada compreensão do tema a análise dos conceitos de âmbito 

de  proteção  e  suporte  fático  dos  direitos  fundamentais.  O primeiro  conceito  representa  o 

alcance do bem jurídico protegido pela norma constitucional que o consagra, que, para efeitos 

do presente estudo, será necessariamente relacionado à expressão individual ou coletiva, em 

suas diversas modalidades (política, cultural, artística, etc.).

Importante  assinalar  que  o  âmbito  de  proteção  da  norma  alcança,  a  priori, 

qualquer conduta que, em tese, seja possível se amoldar ao bem jurídico protegido, ainda que, 

posteriormente,  venha  a  ser  excluída  de  sua  proteção  ante  a  ofensa  a  outros  bens  que 

igualmente sejam objeto de proteção pela Carta Magna, tais como, em oposição às liberdades 

de  expressão,  honra,  privacidade  e  imagem,  expressamente  contemplados  no  texto  da 

Constituição Federal de 1988.

Releva  salientar  ainda  que,  ante  a  natureza  principiológica  dos  direitos 

fundamentais,  consagrados  enquanto  mandamentos  de  otimização,  o  núcleo  essencial  dos 

mesmos será definido levando-se em conta elementos do caso concreto, variando em função 

da  natureza  e  da  intensidade  da  ofensa  aos  bens  jurídicos  colidentes.  Aderimos  assim à 

chamada teoria relativa, como conceituada por Robert Alexy e Virgílio Afonso da Silva.23 

23 Em  oposição,  Virgílio  Afonso  da  Silva  e  Robert  Alexy  destacam  que  a  teoria  absoluta  demandaria  o 
reconhecimento, no âmbito de proteção, de um núcleo mínimo e intransponível fixado por limites que não 
dependeriam dos interesses em face dos quais contrapõem. Trata-se, a nosso ver, de concepção que olvida a 
multiplicidade de casos concretos com os quais se pode defrontar o operador do direito que deve lidar com a 
exegese de conflitos envolvendo direitos fundamentais, que representam posições prima facie, ao contrário 
do que se verifica em conflitos de bens jurídicos disciplinados por regras. Confira-se, a respeito, ALEXY, 
Robert.  Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 90 e seguintes, SILVA, 
Virgílio Afonso da.  Direitos Fundamentais: conteúdo, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo, Malheiros, 
2011, p. 26/27.
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Ao conceito de âmbito de proteção se deve associar, na prática, a ideia de suporte 

fático,  que  agrega  a  intervenção  que  se  apresenta  restritiva,  em  concreto,  ao  direito 

fundamental.  O  estabelecimento  do  alcance  do  suporte  fático  se  apresenta  relevante  não 

apenas do ponto de vista acadêmico, mas também prático, já que resultará no deslocamento da 

justificativa apresentada para fundamentar a restrição, do limite externo para o próprio direito, 

segundo as teorias externa ou interna.

Segundo  a  teoria  interna,  a  definição  dos  limites  é  algo  inerente  ao  direito, 

independentemente de colisões com outros direitos. Observando-se a teoria externa, contudo, 

os limites aos direitos são externos aos mesmos, sendo fornecidos a partir de sopesamento 

com outros direitos em conflito.  Embora o direito seja reconhecido  prima facie,  o direito 

definitivo cederia vez em favor de outro, em decorrência do sopesamento, sem que o conflito 

se resolva no plano da validade. É possível que uma conduta faça parte do âmbito de proteção 

de um direito, mas seja vedado posteriormente o seu exercício, sem que isso modifique aquele 

âmbito de proteção. As restrições seriam, pois, externas ao direito.

O tema em estudo passa também pela análise da extensão do suporte fático, e aqui 

duas  correntes  se  abrem:  a  teoria  do  suporte  fático  amplo  e  a  do  suporte  fático  restrito. 

Seguindo o modelo consagrado pela primeira, qualquer conduta que num juízo primário se 

amolde ao âmbito de proteção da norma se encontra protegida, devendo ser objeto de tutela 

estatal. No modelo de suporte fático amplo, há o dever de fundamentar a intervenção, à luz da 

máxima da proporcionalidade. Definir o que é protegido é apenas um primeiro passo; depois, 

deve-se realizar sopesamento com outros direitos.

O  modelo  de  suporte  fático  restrito  tem  como  principal  efeito  deslocar  a 

fundamentação da restrição estatal. Segundo tal modelo, o suporte fático não necessariamente 

contemplaria todo o alcance do âmbito de proteção,  promovendo uma triagem prévia que 

exclui  determinadas  condutas  do objeto de proteção,  deixando de garantir  tutela  estatal  a 

algumas ações que, em tese, poderiam se subsumir ao mesmo. Tem como problema principal 

a fundamentação à exclusão de determinadas condutas, afastando-a das restrições.

Robert Alexy e Virgílio Afonso da Silva são adeptos da teoria externa e do modelo 

de suporte fático amplo. Assim, para os referidos autores, qualquer conduta que se amoldasse 

ao âmbito de proteção deveria  ser objeto de resguardo  prima facie,  somente podendo ser 

limitada posteriormente a partir do choque com outros direitos fundamentais, sendo ainda 

indispensável fundamentar as restrições sob pena de incidir em vício de inconstitucionalidade.
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Embora sejamos adeptos da teoria externa, posto que as restrições aos direitos 

fundamentais consagrados em normas principiológicas são fornecidas a partir do confronto 

com outros direitos colidentes, sendo evidente o litígio que se pode estabelecer, por exemplo, 

entre a liberdade de imprensa, de um lado, e a privacidade, de outro, não consideramos que 

qualquer conduta que, prima facie, se amolde ao âmbito de proteção deva ser considerada 

como enquadrada no suporte fático.

Nesse  sentido,  não  se  pode  considerar  que  determinadas  condutas  que  apenas 

remotamente se amoldem ao âmbito de proteção façam surgir qualquer direito subjetivo, de 

um lado, e, de outro, o dever de fundamentar as restrições que venham a incidir em face das 

mesmas.  É  o que  ocorre,  por  exemplo,  com a  hipótese  de  um artista  que,  a  pretexto  de 

exercitar sua liberdade de expressão, venha a decidir por pintar uma enorme faixa de asfalto 

em horário de intenso fluxo de veículos, ou que resulte na perda de visibilidade de sinais de 

trânsito.

Nos casos acima narrados, não chegou a se estabelecer propriamente um conflito 

entre  a  liberdade  de  expressão  artística  e  os  direitos  que  à  mesma  se  contrapunham. 

Simplesmente não se praticou uma conduta que se amoldasse ao suporte fático ou ao âmbito 

de proteção da norma. Tal definição demanda uma profunda análise teleológica acerca do 

direito fundamental tutelado. 

É nesse sentido que Gilmar Ferreira Mendes também sustenta não contemplar a 

liberdade de expressão a incitação à violência, excluindo palavras que o façam do âmbito de 

proteção da norma e, por consequência, do seu suporte fático. Em seu dizer, “a liberdade de 

expressão,  contudo,  não  abrange  a  violência.  Toda  manifestação  de  opinião  tende  a 

exerce algum impacto sobre a audiência – esse impacto, porém, há de ser espiritual, não 

abrangendo a coação física”.24

Seguindo-se essa concepção,  tem-se que o dever  de proteção,  pelo Estado,  ao 

direito fundamental em tese contemplado, não chega a se configurar. É que a conduta, já em 

seu  nascedouro,  não  encontrava  amparo  em qualquer  disposição  normativa,  notadamente 

levando-se em conta os fins que levaram ao surgimento histórico e ao reconhecimento de um 

direito em determinado ordenamento jurídico.

Embora o tema não tenha sido diretamente objeto de apreciação jurisprudencial, já 

se  manifestou  o  Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  que,  relativamente  à  temática 

24 Op. cit., p. 298.
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“liberdade de expressão”, determinadas condutas já seriam, de plano, excluídas do âmbito de 

proteção normativo, caracterizando-se a adesão à teoria do suporte fático restrito. É o que 

ocorreu no julgamento do famoso caso Ellwanger, que será oportunamente analisado. Colhe-

se da ementa do acórdão respectivo, infra:

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  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 
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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 velhos e ultrapassados conceitos que a 
consciência jurídica e histórica não mais admitem. Ordem denegada.25

O  intérprete  deverá  levar  em  consideração,  para  fins  de  restrição  do  direito 

fundamental  mediante  limitações  impostas  ao  seu  próprio  âmbito  de  proteção,  aspectos 

relacionados à gênese do direito fundamental em discussão, sua evolução histórica, os fins a 

que  se  destina  e  os  demais  direitos  também objeto  de  proteção  no  texto  constitucional, 

assegurando também uma interpretação sistemática da Carta Magna. A respeito, colhe-se dos 

ensinamentos de Pieroth e Schlink:

A justificação  decorre  do  direito  constitucional  colidente,  que,  como última 
possibilidade e justificação a ser aplicada com prudência, foi desenvolvida pela 
jurisprudência e pela doutrina para as ingerências não previstas, perderia o seu 

25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82.424, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 17.09.2003. DJ 
de 19.03.2004, p. 17. Ementário, v. 2144-03, p. 524.
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caráter de exceção, e o sistema diferenciado de linites dos direitos fundamentais 
seria desintegrado.
Desta  maneira,  nenhuma  presunção  constitui  argumento  a  favor  do 
alargamento  dos  âmbitos  de  proteção.  Também nenhuma  presunção  vem a 
favor do seu estreitamento. Os âmbitos de proteção de cada um dos diferentes 
direitos  fundamentais  têm  de  ser  simplesmente  determinados  de  maneira 
correta com os meios jurídicos normais de interpretação a partir do seu texto, 
da sua história, da sua gênese e da sua posição sistemática. Também o conceito 
de ingerência não pode ser determinado a partir de quaisquer presunções, mas 
sim a partir da função e do conceito de direitos fundamentais.26 

  

2.2. As liberdades de expressão – aspectos históricos

Tem-se por intrínseco à democracia a garantia a todos os homens de que suas 

vozes serão necessariamente ouvidas, ainda que não se apresentem em consonância com a voz 

da maioria. Dissertando acerca da experiência democrática ateniense, Fustel de Coulanges 

salienta, em obra clássica, que  “a discussão era indispensável porque todas as questões 

sendo mais ou menos obscuras, só a palavra podia iluminar a verdade. O povo ateniense 

queria que cada assunto lhe fosse apresentado sob todos os seus diferentes aspectos e que 

lhe mostrassem claramente os prós e os contras”.27 

Uma sociedade somente pode ser considerada plural  caso possibilite a todos a 

exposição de suas ideias de natureza política, cultural, artística e religiosa, o que ensejará, a 

partir do pluralismo, a formação de um consenso, que será tanto mais democrático quanto se 

conciliem, na medida do possível, os interesses da maioria com a preservação e o resguardo 

das minorias.28

A concepção liberal dos direitos políticos foi antecedida, na Idade Antiga, pela 

experiência democrática ateniense, sem que se pudesse falar ali em oposição do Estado ao 

cidadão,  sendo  possibilitado  aos  cidadãos  que  atendessem  a  determinados  requisitos 

participar,  em  assembleia,  acerca  da  condução  dos  interesses  da  polis.  A liberdade  não 

consistia em fazer o que se queria, mas sim poder participar como cidadão. Segundo Arnaldo 

Vasconcelos, 

Heródoto,  falando  pela  boca  de  Otanes,  manifesta-se  também  com  inteira 

26PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernard. Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 125/6.

27 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Rio de Janeiro: EDIOURO, 2004, p. 419.
28 KELSEN, Hans. A Democracia. 2. ed. São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 182/183.
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convicção pelo regime democrático,  por ser o único a admitir que 'todos os 
cidadãos deliberem sobre os negócios públicos'. Finalmente, Eurípides, através 
de  Teseu,  define  a  liberdade  pela  isegoria,  o  igual  direito  de  falar,  por  ele 
considerado 'a mais bela igualdade' de que pode usufruir o cidadão.29 

Em regimes  totalitários,  a  perda  do direito  de  expressão pelos  indivíduos  e  a 

perseguição aos veículos de comunicação será uma das primeiras medidas implementadas 

pelos novos titulares do poder, que se pretendem perpétuos, rechaçando com violência seus 

críticos, de forma a não permitir o surgimento de focos de contestação ao poder ilegítimo, 

combatendo  os  mesmos,  com idênticas  intensidades,  tanto  o  poderio  da  oposição  bélica 

quanto o poderio da oposição pela palavra.

A ignorância e o arbítrio ditatoriais não subsistem sem aniquilar por completo a 

livre circulação de ideias, o fazendo não apenas no campo político, mas também mediante a 

destruição de obras científicas, artísticas e produtos culturais em geral que, em sua exclusiva 

concepção,  possam  se  revelar  como  questionadores  aos  padrões  que  a  mesma  pretende 

implantar. A respeito, Alberto Manguel, citando o auge do Estado Nazista Alemão, narra a 

seguinte cena: 

em  10  de  maio  de  1933,  em  Berlim,  diante  das  câmeras,  o  ministro  da 
propaganda Paul Joseph Goebbels discursou durante a queima de mais de 20 
mil livros para uma multidão entusiasmada de mais de 100 mil pessoas: 'Esta 
noite vocês fazem bem em jogar no fogo essas obscenidades do passado. Este é 
um ato poderoso, imenso e simbólico, que dirá ao mundo inteiro que o espírito 
velho está morto.30

De fato, como acima narrado, não obstante a experiência da democracia ateniense, 

a liberdade de expressão de ideias se associa às sociedades mais evoluídas sob os pontos de 

vista político, econômico, cultural e social. Fortes na crença de que a livre circulação de ideias 

representa elemento indispensável à construção de uma sociedade plural, podemos sustentar 

que nos períodos mais obscuros da história mundial, uma das primeiras e principais restrições 

impostas ao homem, ao lado das que incidiam sobre sua vida e liberdade, recaía sobre sua 

liberdade de expor suas ideias.

Não obstante a referida experiência democrática ateniense, não se pode falar no 

nascimento de uma cultura de proteção da palavra até o advento dos Estados Modernos, tendo 

29 VASCONCELOS, Arnaldo. Direito, humanismo e democracia. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 113.
30 MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. 2. ed. São Paulo:  Companhia das Letras, 1997, p. 316.
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sob  os  mesmos  sido  reconhecida  a  necessidade  de  limitação  do  poder  estatal.  A própria 

condenação  do  filósofo  Sócrates  em  Atenas  evidencia  que  naquela  cidade-estado,  a 

democracia era mera experiência em estágio inicial. Discorrendo acerca de hipotética defesa 

do filósofo em seu julgamento, colhe-se da obra de I. F. Stone:

Sua liberdade de expressão parte do pressuposto de que as opiniões de todos os 
homens têm valor e de que a maioria constitui guia melhor do que a minoria. 
Mas  como  podem jactar-se  de  sua  liberdade  de  expressão  quando  desejam 
silenciar-me?  Como  podem  ouvir  as  opiniões  do  sapateiro  ou  do  curtidor 
quando  discutem  sobre  a  justiça  na  assembleia,  porém  fazer-me  silenciar 
quando manifesto as minhas, embora toda a minha vida tenha sido dedicada à 
busca da verdade, enquanto os senhores cuidam de seus assuntos particulares?
Orgulham-se de ser Atenas chamada de escola da Hélade. Suas portas estão 
abertas para filósofos de toda a Grécia, até mesmo do mundo bárbaro. E hão 
agora de executar um dos seus porque subitamente não suportam ouvir uma 
opinião  destoante?  Não  sou  eu,  mas  os  senhores,  que  ficarão  para  sempre 
enxovalhados por me haverem condenado.31

As duas principais fontes de intolerância em face da liberdade, através de diversas 

manifestações,  se  associavam a  movimentos  de ordem política  ou religiosa,  os  quais  não 

possibilitavam a livre circulação de ideias e pensamentos, resultando em que viessem a ser 

tolhidas as iniciativas que contrariassem a orientação dominante, seja por meio de ações, seja 

por meio do discurso.

Os fundamentos até então impostos à censura religiosa encontravam amparo na 

necessidade até então reconhecida de preservação da doutrina católica, evitando que viesse a 

ser alvo de questionamentos que pudessem resultar em seu enfraquecimento ou no abalo da fé 

da  imensa  maioria  que,  à  época,  professava  tal  religião,  sendo  severamente  punidas  as 

opiniões em contrário.

Daí  a  edição,  no  ano  de  1559,  do  chamado  Index  Librorum Prohibitoron,  ou 

Índice de Livros Proibidos, autorizada pelo Papa Paulo IV, que contemplava uma série de 

livros e impressos julgados como atentatórios à doutrina da Igreja Católica, especialmente em 

razão  do  surgimento  das  religiões  protestantes,  para  obstaculizar  publicações  ou  impedir 

viessem a ser publicadas, tendo perdurado até o ano de 1966, quando foi revogado pelo Papa 

Paulo VI.

As obras de cunho religioso que se apresentassem em dissonância com a doutrina 

católica  poderiam  ser  censuradas  antes  ou  depois  da  publicação,  sendo  reputadas  como 

31 STONE, I. F. O julgamento de Sócrates. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 252.
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heréticas.  Também consistiam em fundamentos  à  proibição  questões  de  ordem políticas, 

conteúdos  atentatórios  à  moral  ou  que  envolvessem  sexualidade  explícita,  contemplando 

autores os mais diversos, como os liberais Locke, Rousseau e Kant, bem assim os filósofos 

René Descartes e Jean Paul Sartre e os cientistas Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, entre 

milhares  outros,  sendo constantemente  atualizada  para  a  inclusão  ou  supressão  de  novos 

livros, como manifestação do poder supremo da Igreja, inclusive em relação ao Estado.

A conhecida  vedação  à  obra  de  Galileu,  ante  a  vedação  católica  à  defesa  do 

heliocentrismo, se apresenta bastante curiosa, tendo inclusive ensejado sua parcial retratação a 

fim de evitar sua morte na fogueira. Conforme leciona John Keane, “a razão desta proibição 

se devia ao fato de no Salmo 104:5 da Bíblia estar escrito que 'Deus colocou a Terra em 

suas fundações para que não se mova por todo o sempre'”.32

Nas palavras de Alberto Manguel,  “a censura, portanto, de qualquer tipo, é 

corolário  de  todo  poder,  e  a  história  da  leitura  está  iluminada  por  uma  fileira 

interminável de fogueiras de censores, dos primeiros rolos de papiro aos livros de nossa 

época”33, podendo ser motivada assim por razões de fundo religioso ou político, restringido as 

posições que lhes desafiem.

Uma  lista  dessa  espécie,  contudo,  não  poderia  subsistir  numa  sociedade 

caracterizada  por  intenso  secularismo  e  face  à  inexistência  de  previsão,  na  maioria  dos 

Estados Democráticos, de uma religião oficial, prevalecendo a crença na necessidade de um 

estado laico, que não se confunde com um Estado ateu, mas sim com ordem jurídica em que 

se  assegure  um  indispensável  espaço  de  convivência  aos  praticantes  das  mais  diversas 

religiões ou que não professem qualquer crença.

Embora tenham subsistido por longo período temporal as restrições religiosas à 

leitura de obras as mais variadas, pelas razões acima expostas, a progressiva separação entre 

Igreja  e  Estado e  a superveniência  do Estado Moderno fizeram com que começasse a se 

deslocar o eixo das restrições à liberdade de expressão para razões que também se associavam 

à proteção estatal. Veja-se a seguir relato acerca dos procedimentos que levaram à censura de 

obras literárias na Inglaterra:

O compromisso americano com a liberdade de expressão e de imprensa é ainda 

32 KEANE, John. Vida e Morte da Democracia. São Paulo: Edições 70, 2010, p. 71.

33 MANGUEL, Alberto.  Op. cit., p. 315.
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mais notável porque teve origens legais e políticas extremamente repressoras. 
Os colonos que cruzaram o Atlântico no século 17 vieram de uma Inglaterra 
onde era muito perigoso expressar um pensamento que diferisse da verdade 
oficial. O Estado definia o que era admissível em política e, talvez com ainda 
mais rigos, em religião.
A  repressão  era  feita  por  dois  mecanismos  diferentes.  O  primeiro  era 
preventivo:  um  sistema  de  licenciamento  para  todas  as  publicações.  Na 
Inglaterra,  em 1538,  o  rei  Henrique VIII  promulgou um edito exigindo que 
qualquer  pessoa  que  quisesse  imprimir  algo  obtivesse  antes  uma  licença.  A 
exigência  se  aplicava  a  tudo:  livros  (os  mais  vendidos  eram  as  Bíblias), 
panfletos,  horários  de  navios.  O  sistema  criava  valiosos  monopólios  de 
impressão e impedia a publicação de opiniões não ortodoxas.
Os  licenciadores  eram  burocratas  que  agiam  com  extrema  arbitrariedade. 
Demoravam o tempo que desejassem para decidir se algo podia ser impresso e 
não justificavam suas decisões.  Quando diziam não, não bacia recurso.  Esse 
sistema  de  restrição  prévia  às  publicações,  como  era  chamado,  provocou  o 
clássico  protesto  contra  a  censura  do  poeta  e  ensaísta  John  Milton: 
'Aeropagítica – Discurso pela liberdade de imprensa'.
Quando o Parlamento depôs o rei Carlos I, na guerra civil da década de 1640, 
aboliu o sistema real de licenciamento prévio. Mas, como acontece com tanta 
frequência,  ao  exercer  o  poder  os  rebeldes  tornaram-se  menos  tolerantes  à 
divergência.  Em 1643 o  Parlamento  promulgou seu  próprio  regulamento  de 
licenciamento. Ele durou até 1694, quando o Parlamento o deixou morrer ao 
não renovar sua vigência.
O segundo mecanismo de repressão talvez tenha sido ainda mais intimidador. 
Era a lei de difamação sediciosa, que tornava crime publicar qualquer coisa 
que desrespeitasse o Estado,  a Igreja ou seus representantes.  A premissa da 
difamação sediciosa era que essas instituições  deveriam ser respeitadas para 
que o país evitasse o terrível perigo do caos social. Se alguém publicasse algo 
crítico – acusando, digamos, um funcionário do governo de ter aceitado propina 
-,  de nada adiantava provar que a acusação era  verdadeira.  A verdade não 
servia  como  defesa  contra  uma  acusação  de  difamação  sediciosa.  O  crime 
estava em diminuir o respeito público por uma figura do governo,  portanto 
uma crítica  verdadeira  poderia  ser até  pior do que uma falsa.  O réu  tinha 
direito de ser julgado por um júri, mas somente o juiz (nomeado pelo Estado) 
decidia se a publicação era ou não sediciosa; o júri apenas discutia se o réu de 
fato a tinha publicado. Se houvesse condenação, a punição incluía a pena de 
morte, executada com o horror prolongado de enforcamento, arrastamento e 
esquartejamento do condenado.34

Por outro lado, em um regime livre, poderão os homens se expressar de forma 

artística,  intelectual,  política ou científica,  sem que possa o Estado tolhê-los previamente, 

inclusive através dos meios de comunicação social, se associando a expansão do direito em 

tela  ao  surgimento  da  imprensa,  com  a  extraordinária  consequência  de  difusão  do 

conhecimento, democratizando-se o acesso à cultura. 

Com a superveniência do Estado Liberal, não se poderia deixar de reconhecer as 

liberdades  de  imprensa,  de  expressão,  de  manifestação  de  pensamento,  entre  outras 

integrantes  de  um  mesmo  conjunto  de  direitos,  como  elemento  essencial  e  inerente  à 
34 LEWIS, Anthony.  Liberdade para as ideias que odiamos:  uma biografia da 1a.  Emenda à Constituição 

americana. São Paulo: Aracati, 2011, p. 17/18.
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democracia.  De  fato,  vê-se  que  se  pode  falar  na  existência  de  um  regime  de  governo 

democrático onde os homens são livres para a exposição de suas ideias, através de quaisquer 

instrumentos, ainda que se apresentem contrárias ao que sustenta a autoridade estatal. Onde 

houver democracia haverá, pois, a liberdade para a manifestação sob qualquer forma.

Da  mesma  forma,  e  mostrando  a  natureza  simbiótica  da  relação  entre  as 

liberdades de manifestação de ideias e opiniões e a democracia, vê-se que nos estados em que 

as liberdades acima referidas forem plenamente asseguradas o regime democrático estará, ao 

menos do ponto de vista formal, assegurado. De fato, não é por coincidência que todas as 

ditaduras,  ainda  que  sejam  aquelas  implantadas  a  pretexto  de  proteção  de  determinadas 

classes sociais, são caracterizadas pela perseguição aos opositores do regime, seja tal oposição 

manifestada por meio de armas, seja por meio de palavras.

Se todos os homens podem contribuir para a formação de um Estado Democrático 

através do voto, instrumento de transformação, por qual razão não poderiam fazê-lo através da 

palavra?  Foi  basicamente  para  responder  a  essa  indagação  que  veio  a  lume  o  discurso 

“Areopagítica”, do escritor protestante inglês John Milton, em defesa do poder de impressão 

de livros independentemente de autorização estatal, publicado em 23 de novembro de 1644, 

como um autêntico libelo à censura até então dominante, com forte inspiração na experiência 

democrática ateniense.

Acreditava-se, muitas vezes com certa ingenuidade, como se verá oportunamente, 

que  a  livre  circulação  de  ideias  contribuiria  para  o  aconselhamento  público.  O  homem 

instruído pelos livros melhor poderia fomentar o debate, discorrendo sobre coisas nunca antes 

escritas ou discorridas. Nascendo o homem livre, como se lhe poderia ser impedido o falar e o 

se  manifestar  publicamente,  pelos  mais  variados  meios  disponíveis,  chegando  assim  à 

obtenção de verdade e conhecimento.

O próprio Milton,  na condição de escritor  protestante,  se  viu impedido de ter 

obras  publicadas  já  que,  por  força  da  assim  chamada  “The  Licensig  Order”,  estava 

obstaculizada a impressão de obras que se apresentassem contrárias ao regime dominante, 

podendo os respectivos escritores ser levados à prisão em caso de desobediência, subsistindo 

o referido ato até o advento da chamada Revolução Gloriosa de 1688, pela qual se assentou a 

supremacia do parlamento em detrimento da monarquia, resultando em sua derrubada no ano 

de 1695.
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O  sistema  de  licenciamento  até  então  adotado  se  equipara  ao  que  o  texto 

constitucional brasileiro de 1988 chama de censura prévia. A partir de sua obra se assentou a 

ideia pelo mesmo arduamente defendida de impossibilidade de obstaculizar previamente a 

impressão de livros.  Destacava Milton a  possibilidade de punição aos  autores  de escritos 

reputados ofensivos, desde que posterior à livre publicação, e não a partir de um juízo prévio 

estabelecido a critério de um censor estatal.

O  homem,  segundo  sua  concepção,  poderia  se  beneficiar  mesmo  a  partir  de 

escritos que se apresentassem equivocados,  já que os mesmos abririam espaço à troca de 

ideias que, caso obstaculizadas por meios impressos, poderiam circular livremente através da 

palavra falada, evidenciando também a ineficácia do sistema vigente, que poderia dar margem 

ao arbítrio e a erros de julgamento dos censores. Um livro, em suas palavras, seria como o 

sangue de um espírito superior, preservado com o propósito de garantia de uma “vida além da 

vida”.

Nas palavras de John Keane, Milton estava confiante de que a imprensa podia ser 

usada para garantir que os representantes não saíssem da linha ou que se eles caíssem “junto 

com os demônios da falsidade seus enganos e falso orgulho podiam ser expostos por 

impresso,  para  um  público  leitor  que  tinha  opiniões  sobre  como  desejava  ser 

governado”.35 

Assinalo contudo que o termo “imprensa”, tal como utilizado por Milton, não se 

confunde com aquele que é atualmente utilizado, e que se confunde com as atividades de 

grupos  empresariais  que  desenvolvem  atividade  econômica  de  geração  de  notícias  e 

informações. Como será adiante exposto, muito embora a liberdade da imprensa seja sempre 

defendida, entre outros argumentos, com o recurso à obra do referido autor, o que defendia o 

mesmo era o direito de cada homem ter suas ideias expostas em livros, e portanto impressas, 

independentemente  de  prévia  autorização  estatal,  não  devendo  portanto  se  confundir  a 

atividade empresarial, de cunho econômico, com atividade de imprensa em sentido estrito.

Foi a partir do advento da imprensa, de fato, que se criou um instrumento voltado 

a possibilitar a difusão de ideias, viabilizando que as mesmas viessem a alcançar um número 

indeterminado  de  pessoas,  e  não  apenas  interlocutores  ou  ouvintes  das  mensagens 

transmitidas.  Os  movimentos  liberais  não  fecharam os  olhos  a  essa realidade,  e  todas  as 

normas que os espelham, imbuídas de conteúdo democrático e por vezes revolucionário, não 

35 KEANE, John. Op. cit., p. 240. 
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deixaram de atentar a essa íntima relação.

Também de forma a reconhecer a supremacia do homem em relação ao Estado, 

definindo como um de seus pilares a liberdade de expressão, o filósofo inglês John Stuart Mill 

publicou  em  1859  o  ensaio  “On  Liberty”,  em  que  sustenta  contribuir  tal  liberdade  ao 

progresso intelectual e científico, evitando a formação de tiranias estatais que a sufoquem, em 

obra inspirada no ideal norte-americano, contribuindo o debate à obtenção da verdade, a qual 

poderia não ser alcançada em ambiente fechado à discussão coletiva.

Sustentava Mill que ainda que se apresentasse a crença exposta manifestamente 

inverídica contribuiria à formação de um debate plural, ensejando fossem progressivamente 

abandonadas,  daí  a  impossibilidade  de  se  admitir  o  estabelecimento  de  verdades  com 

características  de  autênticos  dogmas,  nada  impedindo  a  crítica  aos  fundamentos  tomados 

como  verdades,  que  poderiam  ser  superados.36 A expressão  buscava,  pois,  promover  a 

discussão.

 A perspectiva acima exposta demonstra, ademais, que desde os seus primórdios a 

liberdade de expressão não era vista apenas como um fim em si mesma, voltado à delimitação 

de um espaço para manifestação do homem em face do Estado, mas sim como um elemento 

de promoção do pluralismo e da democracia, a partir da construção de um debate fincado na 

verdade. 

O  Bill  of  Rigths,  aprovado  pelo  parlamento  britânico  em 1689,  se  limitou  a 

assegurar a liberdade de expressão no que tange aos discursos proferidos por seus integrantes, 

além de várias outras garantias de cunho tipicamente burguês, que evidenciavam a busca de 

proteção ao patrimônio em face da tributação estatal, entre outras, com o escopo principal de 

contenção do arbítrio.   

Embora seus principais direitos e garantias tenham se revestido de perspectiva 

burguesa, sem haver consagrado expressamente a liberdade de expressão, o Bill of Rights fez 

surgir uma nova realidade político-social de supremacia parlamentar (e, portanto, da classe 

ascendente) em detrimento da monarquia, que resultou na formação de um amplo mercado de 

ideias posto à salvo da intervenção estatal prévia, resultando na supressão do “The Licensing 

Order” em 1695.

Também em idêntico sentido eminentemente liberal, a Declaração de Direitos da 

36 MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. São Paulo: Saraiva, 2011, passim.
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Virgínia, de 1776, surgida no contexto da independência dos Estados Unidos da América, 

assentou entre os direitos inalienáveis do homem a liberdade de imprensa, estabelecendo ser o 

referido direito “um dos mais fortes baluartes da liberdade do Estado, e que só pode ser 

restringido por governos despóticos”.

A 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América consagra igualmente 

uma série de direitos de liberdade,  pondo-os a salvo de qualquer legislação que os iniba. 

Prescreve  a  norma  em  tela,  em  tradução  livre,  que  “o congresso  não  deve  editar  leis 

concernentes ao estabelecimento de uma religião,  ou proibir o seu livre exercício; ou 

diminuir a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou sobre o direito das pessoas de se 

reunirem  pacificamente,  e  de  fazerem  pedidos  ao  governo  para  que  sejam  feitas 

reparações por ofensas”. 

Inspirada pelos  ideias  norte-americanos,  e  fortemente influenciada pelos  ideias 

iluministas, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, reconheceu a todos 

os  homens  uma  série  de  direitos  naturais,  tomando  como  base  o  primado  da  igualdade, 

representando uma das principais bases modernas dos direitos fundamentais, tendo entre os 

mesmos assegurado os direitos à liberdade de expressão.

Nesse sentido, em seu artigo 10, prescreveu a norma em tela “ninguém pode ser 

molestado por suas opiniões , incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação 

não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei”, tendo em seu artigo 11 estabelecido 

que “a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do 

homem; todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, 

todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei”.   

O advento de duas grandes guerras mundiais no século XX, que fizeram surgir 

ainda o horror nazista,  demonstrou a necessidade de comprometimento na ordem jurídica 

internacional com o respeito aos direitos fundamentais, razão pela qual foi promulgada em 10 

de  dezembro  de  1948  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  reafirmando  o 

compromisso  com os  direitos  humanos  e  a  supremacia  do  homem,  tendo  representado  a 

principal base para as constituições que se lhe seguiram.

A norma em tela, em seu artigo XIX, estabeleceu que “toda pessoa tem direito à 

liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 
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independentemente  de  fronteiras”. Coroou  a  norma,  na  ordem  internacional,  o 

reconhecimento como um direito fundamental da liberdade de ter suas ideias expostas.

Também o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos consagra uma série 

de institutos próprios dos chamados direitos de 1a. Geração, que, como exposto, buscavam 

assegurar a todos os homens, indistintamente, um espaço mínimo de liberdades em face do 

Estado, associada à valorização do princípio da dignidade da pessoa humana. Datada de 16 de 

dezembro de 1966, a referida norma entrou em vigor na ordem jurídica internacional no dia 

23  de  março  de  1976,  sendo  posteriormente  acompanhada  do  Pacto  Internacional  sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, entrando em vigor na ordem interna em 24 de abril 

de 1992.

Em seu artigo 19, item 1, a norma acima referida prescreveu que “ninguém pode 

ser inquietado pelas suas opiniões”. Associada à norma em tela, o item 2 estabeleceu que 

“toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão; este direito compreende a 

liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda a espécie, sem 

consideração  de  fronteiras,  sob  forma oral  ou  escrita,  impressa  ou artística,  ou  por 

qualquer outro meio à sua escolha”.

O Pacto de São José da Costa Rica,  ou Convenção Americana Sobre Direitos 

Humanos,  de  22  de  novembro  de  1969,  o  qual  entrou  em  vigor  na  ordem  jurídica 

internacional em 18 de julho de 1978 e no Brasil veio a ser incorporado à ordem interna pelo 

Decreto n. 678, de 09 de novembro de 1992, também reconheceu um extenso rol de direitos 

de liberdade. Prescreve a norma em tela:

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 
direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias 
de qualquer natureza,  sem considerações  de fronteiras,  verbalmente  ou  por 
escrito,  ou  em  forma  impressa  ou  artística,  ou  por  qualquer  meio  de  sua 
escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 
censura  prévia,  mas  a  responsabilidades  ulteriores,  que  devem  ser 
expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar:

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas;

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

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
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informação,  nem  por  quaisquer  outros  meios  destinados  a  obstar  a 
comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo 
exclusivo  de  regular o  acesso  a  eles,  para  proteção moral  da  infância  e  da 
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5.  A lei  deve  proibir  toda  propaganda  a  favor  da  guerra,  bem  como  toda 
apologia  ao  ódio  nacional,  racial  ou  religioso  que  constitua  incitamento  à 
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Também instrumento de extrema relevância  na ordem jurídica internacional,  a 

Convenção Europeia de Direitos Humanos, datada de 04 de novembro de 1950, seguindo os 

passos da acima mencionada Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas, com o escopo de promover a reunificação do continentes após a destruição 

provocada  pela  2a.  Guerra  Mundial,  reconheceu  a  necessidade  de  reconhecimento  da 

supremacia  dos  direitos  fundamentais  para  que esse  propósito  fosse  alcançado,  tendo ido 

além, instituindo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

A norma referida dedicou dois artigos à temática sob estudo, sendo um voltado à 

manifestação de pensamento, juntamente com as liberdades de consciência e religião, e outro 

dedicado  especificamente  às  liberdades  de  expressão,  o  fazendo  de  forma  ampla, 

contemplando aí institutos variados, desde a liberdade em uma perspectiva individual até as 

empresas atuantes no segmento de comunicação. Extrai-se da norma:

Artigo 9o. 
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, 
assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual 
ou colectivamente, em público e em privado, por meio do culto, do ensino, de 
práticas e da celebração de ritos.
2.  A  liberdade  de  manifestar  a  sua  religião  ou  convicções,  individual  ou 
colectivamente, não pode ser objecto de outras restrições senão as que, previstas 
na  lei,  constituírem  disposições  necessárias,  numa  sociedade  democrática,  à 
segurança  pública,  à  protecção  da  ordem,  da  saúde e  moral  públicas,  ou  à 
protecção dos direitos e liberdades de outrem.
Artigo 10o. 
1.  Qualquer  pessoa  tem  direito  à  liberdade  de  expressão.  Este  direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir 
informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades 
públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os 
Estados  submetam  as  empresas  de  radiodifusão,  de  cinematografia  ou  de 
televisão a um regime de autorização prévia.

Mais recentemente, e contemplando o tema de forma bastante ampla e atual, a 
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Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  da  Organização  dos  Estados  Americanos 

aprovou documento intitulado “Declaração dos Princípios da Liberdade de Expressão”, datada 

de  27  de  outubro  de  2000,  em  que  a  reconhece  como  elemento  indispensável  ao 

desenvolvimento  do  regime  democrático,  em  face  de  agressões  reportadas  à  atividade 

jornalítica especialmente na América Latina. 

A norma em referência prevê uma série de situações que, na prática, enfrentam 

problemas que têm sido recentemente enfrentados pelo Poder Judiciário, tais como o acesso a 

informações  em  poder  do  Estado,  exigência  de  diploma  para  o  exercício  da  atividade 

jornalística, crimes contra a vida de jornalistas e controle acerca da concentração dos meios de 

comunicação em monopólio ou oligopólio. Prescreve a norma em tela:

1. A liberdade de expressão, em todas as suas formas e manifestações,  é um 
direito fundamental e intransferível, inerente a todas as pessoas. É um requisito 
para a existência de uma sociedade democrática.
2. Toda pessoa tem direito de buscar, receber e difundir informações e opiniões 
livremente,  de acordo com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos. Toda pessoa tem direito a oportunidades iguais para receber, buscar 
e difundir informações através de qualquer meio de comunicação, sem qualquer 
tipo  de  discriminação  por  raça,  cor,  religião,  sexo,  idioma  nativo,  opiniões 
políticas,  origem  nacional  ou  social,  posição  econômica,  ou  qualquer  outra 
posição social.
3.  Toda  pessoa  tem  direito  a  ter  acesso,  de  forma  rápida  e  atualizada,  às 
informações a seu respeito, contidas em bancos de dados, registros públicos ou 
privados, e de atualizá-las ou modificá-las caso seja necessário.
4. O acesso às informações em poder do Estado é um direito fundamental dos 
indivíduos.  Os estados são obrigados a garantir o exercício desse direito.  As 
limitações excepcionais – no caso da existência de algum perigo real e eminente 
que possa ameaçar a segurança nacional em uma sociedade democrática – a 
esse direito devem ser estabelecidas previamente por leis.
5.  A censura prévia,  interferência ou pressão direta sobre qualquer meio de 
expressão,  opinião  ou  informação  divulgadas  em  qualquer  meio  de 
comunicação,  seja  oral,  escrito,  artístico,  visual  ou  eletrônico,  devem  ser 
proibidas por lei. As restrições quanto à circulação livre de ideias e opiniões, a 
imposição arbitrária de informações e a criação de obstáculos à liberdade de 
informação violam o direito à liberdade de expressão.
6. Toda pessoa tem o direito a comunicar as suas opiniões através de qualquer 
meio ou forma.  O estudo obrigatório ou a exigência de licenciaturas para o 
exercício da atividade jornalística constitui uma restrição ilegítima à liberdade 
de expressão.  A atividade jornalística  deve ser regida por meio de condutas 
éticas, sem imposições do governo.
7. Condicionamentos prévios, tal como a imparcialidade por parte dos Estados, 
são incompatíveis  com o direito à liberdade de expressão,  reconhecido pelos 
órgãos internacionais.
8.  Todo  comunicador  social  tem  o  direito  a  não  revelar  suas  fontes  de 
informações presentes em arquivos pessoais ou profissionais.
9.  O assassinato,  sequestro  ou  intimidações  que ameacem os  comunicadores 
sociais e a destruição de materiais violam os direitos fundamentais das pessoas e 
atingem  de  forma  severa  a  liberdade  de  expressão.  É  dever  dos  Estados 
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prevenir  e  investigar  esses  atos,  sancionar  seus  autores  e  assegurar  que  as 
vítimas sejam reparadas adequadamente.
10.  As  leis  de  privacidade  não devem inibir ou  restringir a  investigação  ou 
difusão de informações que sejam do interesse público. A proteção à reputação 
deve ser garantida por meio de sanções civis nos casos em que a pessoa ofendida 
for um funcionário ou indivíduo público ou estiver envolvida, de alguma forma, 
em  um  assunto  de  interesse  público.  Caso  contrário,  deve  provar-se  que  o 
comunicador demonstrou negligência na sua conduta em obter as informações, 
fossem elas falsas ou verdadeiras, que tinha a intenção de causar danos à pessoa 
e conhecimento de que estava difundindo notícias falsas.
11.  Os  funcionários  públicos  estão  sujeitos  a  serem mais  escrutinizados  por 
parte  da  sociedade.  As leis  que penalizam a  expressão ofensiva dirigida aos 
funcionários  públicos,  geralmente  conhecidas  como  'leis  de  desacato',  são 
contra o direito à liberdade de expressão e o direito à informação.
12. Os monopólios ou oligopólios de uma propriedade e o controle dos meios de 
comunicação  devem  estar  sujeitos  a  leis  antimonopolistas  por  conspirarem 
contra a democracia ao restringirem a pluralidade e a diversidade que assegura 
o pleno exercício do direito dos cidadãos às informações. Essas leis não devem 
ser exclusivas aos meios de comunicação. Devem ser estipulados critérios que 
garantam oportunidades iguais a todos os indivíduos.
13.  A utilização  do  poder  do  Estados  e  dos  recursos  públicos,  a  concessão 
irregular e discriminatória de propaganda oficial, o cancelamento de concessões 
de rádio e televisão visando a castigar, premiar ou privilegiar os comunicadores 
sociais  e  os  meios  de  comunicação  em  função  de  seus  diferentes  estilos 
informativos atentam contra a liberdade de expressão e devem ser proibidos 
por lei. Os meios de comunicação social têm o direito de exercer suas funções de 
forma independente. Pressões diretas ou indiretas com o objetivo de silenciar o 
trabalho  informativo  dos  comunicadores  sociais  são  incompatíveis  com  a 
liberdade de expressão.

Se  lutas  históricas  resultaram  na  superação  no  arbítrio,  e  no  consequente 

reconhecimento  do  direito  à  livre  manifestação  de  pensamento,  como  inerente  ao  jogo 

democrático, em perspectiva mundial, a realidade brasileira também não se apresenta distinta. 

Embora  nominalmente  assegurado  em todos  os  textos  constitucionais,  chegou  o  referido 

direito  a  ser  completamente  suprimido,  pouco  ultrapassando  os  vinte  anos  o  período  de 

vivência democrática no Brasil, com reflexos inegáveis no direito sob exame.

O tratamento do tema ao longo das diversas constituições mostra o impacto que os 

regimes ditatoriais apresentaram quanto à temática em estudo. A leitura das Cartas  Magnas de 

1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988 evidenciam não apenas as fontes políticas 

que motivaram suas promulgações ou outorgadas, mas também a inspiração política e jurídica 

de cada uma delas, influenciadas ora por ventos liberais, totalitários ou sociais, a depender do 

regime político adotado.

Anteriormente à independência brasileira,  tinha-se a implantação de regime de 

forte controle das publicações circulantes, evitando com isso se desenvolvessem campanhas 
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que resultassem em sua promoção. À abertura  econômica de 1808 se associou também a 

abertura intelectual, permitindo uma mais intensa difusão de ideias. Sobre o tema, colhe-se 

das lições de Weingartner:

Os entraves que ao desenvolvimento da cultura intelectual no Brasil opunha a 
administração lusitana faziam parte do firme propósito de impedir a circulação 
de ideias novas que pudessem pôr em risco a estabilidade de seu domínio. […]
Nada  obstante,  a  partir  do  final  do  século  XVIII  começam  registros 
historiográficos  de bibliotecas  particulares  (antes  confinadas em mosteiros  e 
colégios dos padres), cujos livros entravam na colônia, como na metrópole, de 
contrabando. Com a abertura dos portos, os 'abomináveis princípios franceses' 
começaram  a  entrar  em  maior  volume,  provocando  recrudescimento 
fiscalizatório.37

Merece  registro  histórico  a  edição  do  jornal  Correio  Braziliense,  fundado  por 

Hipólito José da Costa, sediada na Inglaterra para escapar ao alcance das restrições impostas 

pelo governo português à sua circulação e publicação, cuja primeira edição data de 1º de 

junho de 1808, tendo circulado até 1º de dezembro de 1822, com periodicidade mensal. O 

referido periódico se engajou na causa da independência e na implantação do liberalismo dos 

pontos de vista social e econômico, daí se justificando as fortes críticas à coroa portuguesa.

Curiosamente, e de forma a demonstrar a importância governamental reconhecida 

à  imprensa  já  naqueles  tempos,  o  governo português  patrocinou a  fundação do  principal 

opositor  ao  Correio  Braziliense,  o  periódico  denominado  “O  Investigador  Portuguez”, 

também sediado na Inglaterra. Ao mesmo tempo, consta registro histórico de celebração de 

acordo que resultou na contratação de 500 (quinhentas) assinaturas do Correio por Portugal, 

visando a redução das críticas que lhe eram dirigidas.

Promulgada a independência, e embora outorgada pelo Imperador Dom Pedro I 

após  a  dissolução  da  Assembleia  Constituinte,  ante  uma série  de  controvérsias  acerca  do 

controle do Poder Legislativo e contemplando a existência do Poder Moderador, “chave de 

toda a organização política”, nos termos de seu artigo 98, a denominada “Constituição Política 

do Imperio do Brazil”, de 25 de março de 1824, é inspirada na clássica concepção liberal, de 

estabelecimento de direitos de status negativus.

Dispondo acerca da garantia de direitos civis e políticos, a Carta em tela, em seu 

artigo  179,  IV,  em  perfeita  consonância  com  o  constante  dos  propósitos  declarados  da 

37 WEINGARTNER Neto, Jayme.  Honra, privacidade e liberdade de imprensa: uma pauta de justificação 
penal.: uma pauta de justificação penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 
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Revolução  Francesa  e  demais  movimentos  iluministas  assentou  que  “todos  podem 

communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, 

sem dependencia  de  censura;  com tanto  que hajam de responder pelos  abusos,  que 

commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar”.

Com  a  proclamação  da  república  em  15  de  novembro  de  1889,  veio  a  ser 

promulgada em ambiente conturbado a Constituição promulgada em 24 de fevereiro de 1891, 

a  qual  apresentou  como principal  característica,  dada  a  forte  inspiração  nos  ideais  norte-

americanos,  a  consagração  do  modelo  federalista,  resultando  na  supressão  do  Poder 

Moderador, seguindo a estrutura de tripartição de poderes, e na outorga de um espaço mais 

amplo de autonomia aos estados. Como evidências dessa inspiração tem-se ainda a separação 

entre Igreja e Estado e a previsão de extinção dos títulos nobiliárquicos.

Após  estabelecer  no  caput do  artigo  72  que  “a  Constituição  assegura  a 

brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes 

à liberdade, à segurança individual e à propriedade”, a norma referida prescreveu em seu 

§ 12 que “em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou 

pela  tribuna,  sem dependência  de  censura,  respondendo  cada  um pelos  abusos  que 

cometer nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato”. 

 A superveniência da Revolução de 30, da qual resultou a superação da chamada 

República Velha,  fez emergir  também após intensos conflitos,  inclusive com a Revolução 

Constitucionalista  de  1932,  a  Constituição  da  República  de  1934,  que  representou  a 

consagração  do  modelo  de  Weimar  de  1919,  embora  outorgando  imensos  poderes  ao 

Executivo. 

Uma série de normas evidencia a orientação social da referida carta, razão pela 

qual  Paulo  Bonavides  a  aponta  como  elemento  inaugural  do  Estado  Social  Brasileiro, 

contemplando direitos como a autonomia sindical, estabelecimento de jornada de trabalho de 

8 (oito)  horas  diárias,  direito  à  previdência,  etc.,  mantendo-se contudo,  relativamente  aos 

direitos fundamentais, o sistema anteriormente concebido, sob inspiração liberal.

No artigo 113, alínea 9, a carta em tela prescreveu ser em qualquer assunto “livre 

a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos 

e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela 

forma  que  a  lei  determinar.  Não  é  permitido  anonimato.  É  segurado  o  direito  de 
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resposta. A publicação de livros e periódicos independe de licença do Poder Público. Não 

será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a 

ordem política ou social”.

Ao contrário de sua antecessora,  a Constituição de 1937, enquanto produto da 

implantação  do  chamado  Estado  Novo,  a  pretexto  de  combate  ao  comunismo,  buscou 

legitimar a ditadura de Getúlio Vargas, diminuindo drasticamente a autonomia dos estados, na 

prática consagrando modelo unitário, já que seus dirigentes eram interventores nomeados pelo 

governo central. 

Em relação aos direitos fundamentais, a leitura da carta em tela, outorgada em 10 

de  novembro de 1937,  demonstra  haver  a  mesma consagrado modelo  na qual  o  bem do 

homem não é um fim em si mesmo, deslocando o centro dos direitos do homem, como o 

fizeram as constituições anteriores, em atenção ao modelo liberal, para o Estado, de forma a 

justificar o autoritarismo estabelecido.

Por essa razão, um dos direitos fundamentais que veio a sofrer as mais profundas 

transformações foi o direito à liberdade de expressão, contemplando uma série de restrições 

que se fundamentavam basicamente na proteção do interesse público, bem-estar do povo e 

preservação do interesse do Estado. Assim é que prescreveu em seu artigo 122, alínea 15, o 

seguinte:

15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou 
por  escrito,  impresso  ou  por  imagens,  mediante  as  condições  e  nos  limites 
prescritos em lei. 
A lei pode prescrever: 

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia 
da  imprensa,  do  teatro,  do  cinematógrafo,  da  radiodifusão,  facultando  à 
autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação; 

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e 
aos  bons  costumes,  assim  como  as  especialmente  destinadas  à  proteção  da 
infância e da juventude; 

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e 
segurança do Estado. 

A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes princípios: 

a) a imprensa exerce uma função de caráter público; 

b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do Governo, nas 
dimensões taxadas em lei; 

c)  é  assegurado a  todo cidadão o direito  de fazer inserir gratuitamente  nos 
jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa ou retificação; 
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d) é proibido o anonimato; 

e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra o diretor 
responsável e pena pecuniária aplicada à empresa; 

f) as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na impressão 
do  jornal  constituem  garantia  do  pagamento  da  multa,  reparação  ou 
indenização, e das despesas com o processo nas condenações pronunciadas por 
delito de imprensa, excluídos os privilégios eventuais derivados do contrato de 
trabalho da empresa jornalística com os seus empregados. A garantia poderá 
ser substituída por uma caução depositada no principio de cada ano e arbitrada 
pela  autoridade  competente,  de  acordo  com  a  natureza,  a  importância  e  a 
circulação do jornal; 

g)  não  podem ser proprietários  de  empresas  jornalisticas  as  sociedades  por 
ações  ao  portador e  os  estrangeiros,  vedado  tanto  a  estes  como  às  pessoas 
jurídicas participar de tais empresas como acionistas.  A direção dos jornais, 
bem como a sua orientação intelectual, política e administrativa, só poderá ser 
exercida por brasileiros natos.

Relevante  nesse  contexto  a  instituição  pela  ditadura  Vargas  do  DIP  – 

Departamento  de  Imprensa  e  Propaganda,  órgão  criado  para  difundir  o  culto  à  figura  de 

Getúlio Vargas, ao mesmo tempo em que estabeleceu uma série de regras atinentes à censura 

prévia de diversões e espetáculos públicos, nos termos do Decreto-Lei nº 1.549, de 30 de 

dezembro de 1939.

O decreto acima referido contemplava em seu artigo 2º  o  dever  dos jornais  e 

quaisquer  publicações  periódicas  de  “contribuir,  por  meio  de  artigos,  comentários, 

editoriais  e  toda  a  espécie  de  noticiário,  para  a  obra  de  esclarecimento  da  opinião 

popular em torno dos planos de reconstrução material e de reerguimento nacional”, com 

o que se evidenciava que aqueles que não se amoldassem a essa obrigação, estabelecida com 

conceitos extremamente abertos, poderia se submeter a toda sorte de perseguições estatais, 

como de fato ocorreu.

A queda da ditadura Vargas em 1945 precipitou a superveniência de uma nova 

constituição, promulgada em 18 de setembro de 1946, resultante de amplo pluralismo político, 

tendo a assembleia constituinte respectiva contando com a participação, inclusive, do Partido 

Comunista  Brasileiro.  Contribuiu  a  carta  em  tela  à  promoção  do  retorno  à  democracia, 

superando o autoritarismo da que lhe antecedeu, também consagrando uma série de direitos 

sociais, como a educação, direitos trabalhistas, culturais, etc, seguindo a concepção liberal no 

tocante aos direitos fundamentais.

Assim é que, em relação à liberdade de expressão, prescreveu o artigo 141, § 5º, 

em redação praticamente idêntica à da Constituição de 1934, ser livre  a  manifestação do 
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pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 

respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituasse pelos abusos que cometer. 

Estabeleceu ainda,  além da vedação ao anonimato,  ser  assegurado o direito  de resposta  . 

Assinalou  ademais  ser “assegurado  o  direito  de  resposta.  A publicação  de  livros  e 

periódicos  não  dependerá  de  licença  do  Poder  Público.  Não  será,  porém,  tolerada 

propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e social, 

ou de preconceitos de raça ou de classe”. 

Os períodos ditatoriais na história brasileira, notadamente entre os anos de 1937 a 

1945 (ditadura  Vargas)  e  1968 a  1984 (ditadura  militar),  para  nos  mantermos  apenas  no 

período republicano, foram caracterizados pela intensa perseguição a opositores políticos, que 

buscavam a implantação de um regime democrático e/ou um modelo político alternativo, bem 

como a diversas manifestações culturais, artísticas, científicas e religiosas.

Não se pode ignorar, de fato, inclusive para não repeti-las, perseguições infligidas 

a artistas em razão de músicas, filmes e peças de teatro, entre outras, tão somente porque, na 

visão  dos  censores,  as  mesmas,  direta  ou  indiretamente,  visavam a  derrubada  do  regime 

implantado,  promoviam a crítica a líderes ditatoriais  ou poderiam ensejar na população a 

formação de uma consciência crítica. As palavras, assim, se revelavam tão perigosas como as 

armas.

A Constituição de 1967, promulgada após o golpe militar de 1964, datada de 24 

de janeiro de 1967, reproduziu de forma também praticamente idêntica o texto das cartas 

democráticas de 1934 e 1946, igualmente sem contemplar a censura prévia, salvo quanto a 

espetáculos  públicos,  o  que  demonstra  seu  distanciamento  em relação  à  realidade  social, 

representando mero documento formal para a consolidação do poder usurpado.  O teor  da 

norma foi mantido idêntico com a superveniência da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 

outubro de 1969.

Para justificar as restrições estatais, fornecendo substrato jurídico à atuação que 

ensejou  a  censura,  foram  editadas  as  Leis  nº  5.520/67,  posteriormente  declarada 

inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  e  nº  5.536/68,  ambas  estabelecendo  a 

censura  sobre  a  manifestação  do  pensamento  e  informação,  a  segunda  o  fazendo 

especificamente em relação a espetáculos teatrais e cinematográficos, legitimando restrições 

sob o fundamento de “subversão política e social”, entre outros.
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A primeira estabelecia uma série de regras e institutos com o escopo de regular a 

liberdade  de  manifestação  do  pensamento  e  da  informação,  o  fazendo  de  forma  a 

institucionalizar a censura, expressamente prevista em seu artigo 1º, § 2º, estabelecendo que 

diversões e espetáculos públicos ficariam  “sujeitos à censura, na forma da lei,  nem na 

vigência do estado de sítio, quando o Govêrno poderá exercer a censura sôbre os jornais 

ou periódicos e emprêsas de radiodifusão e agências noticiosas nas matérias atinentes 

aos  motivos  que o  determinaram,  como também em relação aos  executores  daquela 

medida”.

A Lei  nº  5.536/68  estabeleceu  restrições  de  duas  espécies  às  obras  teatrais  e 

cinematográficas, criando o Conselho Superior de Censura, órgão subordinado ao Ministério 

da Justiça. Ao mesmo tempo em que contemplava um mecanismo de classificação segundo a 

faixa etária a qual se destinavam os espetáculos, estabelecia a possibilidade de censura no 

caso da  produção “atentar contra  a segurança nacional  e  o  regime representativo  ou 

democrático”, “ofender a coletividade ou religiões ou incentivar preconceitos de raça ou 

luta de classes” e “prejudicar a cordialidade das relações com outros países”.

A  censura  promovida  pela  ditadura  militar,  que  viria  a  ser  sensivelmente 

diminuída a partir da presidência de Ernesto Geisel, se valia dos chamados conceitos jurídicos 

indeterminados, que serão oportunamente analisados, para, a juízo exclusivo dos censores e à 

míngua de qualquer  critério  de  julgamento  minimamente  razoável  e  isonômico,  restringir 

filmes, jornais, livros, revistas e produções teatrais e televisivas as mais diversas38. Colhe-se o 

seguinte relato histórico:

“Paralelamente a essa caçada aos criadores, o AI-5 desenvolveu uma implacável 
expurgo nas obras criadas.  Em dez  anos,  cerca de 500 filmes,  450 peças de 
teatro, duzentos livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 
200 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovelas foram 
censurados. Só Plínio Marcos teve dezoito peças vetadas. O índex reunia um 

38 Para relatos fáticos sobre a censura no regime militar,  entre os anos de 1964 e 1985, confiram-se,  entre 
outras, as seguintes obras: ALBIN, Ricardo Cravo. Driblando a censura: de como o cutelo vil incidiu  na 
cultura. Rio de Janeiro: Gryphus, 2002, passim; ARAÚJO, Paulo Cesar. Eu não sou cachorro não. Rio de 
Janeiro: Record, 2002, passim; COSTA, Cristina. Censura em cena: teatro e censura no Brasil. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2006,  passim;  GASPARI, Elio.  A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002, p. 220/231;  GASPARI, Elio.  A ditadura encurralada.  São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 21/24; LEITÃO, Bárbara J. Menezello. Bibliotecas públicas: bibliotecários e censura na era Vargas 
e no regime militar. Rio de Janeiro: Interciência, 2011, passim; SILVA, Alberto Moby Ribeiro da. Silva Sinal 
fechado: a música brasileira sob censura (1937-1945/1969-1978). Rio de Janeiro: Apicuri, 2008,  passim; 
SILVA, Dionísio da.  Nos bastidores da censura.  Rio de Janeiro:  Amarylis,  2009,  passim;  SKIDMORE, 
Thomas.  Brasil:  de Getúlio a Castello (1930-1964).  São Paulo:  Companhia das  Letras,  2010, p.  82/83); 
SOBRINHO, José Bonifácio de Oliveira. O livro do Boni. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2011, p. 321.
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elenco variado, que ia de Chico Buarque, um dos mais artistas mais censurados 
e perseguidos da época, a Dercy Gonçalves e Clóvis Bornay”.39 

Com a abertura política, notadamente a partir do governo Geisel, esfumando-se os 

controles incidentes sobre a imprensa, assume a mesma relevante papel na redemocratização 

nacional. A respeito, leciona Ronaldo Costa Couto:

Relativamente livre e depois livre, a imprensa foi instrumento fundamental da 
ampliação  e  vitalização  da  abertura  política.  Crescentemente,  ela  foi  se 
libertando da cultura do medo e do silêncio impostos pela força. Os principais 
jornais passam a avaliar e discutir a política econômica do governo, denunciar 
casos de corrupção, de tortura, de mortes, exigindo averiguação e combatendo 
a violência.40

Com a superveniência da Constituição Federal de 1988, foi inserido no extenso 

rol previsto no artigo 5°, em capítulo dedicado aos direitos e deveres  individuais e coletivos, 

o direito de todos à  todos a livre manifestação de pensamento, vedando contudo o anonimato. 

Prevê ainda em seu inciso IX, ser “livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. As normas em 

tela,  assim  como  as  demais  introduzidas  pela  CF/88,  decorrem  de  um  contexto  de 

redemocratização nacional. 

Em seu  artigo  220,  §  2º,  a  Lex Magna também estabelece  ser  vedada  toda  e 

qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, passando o Constituinte a dispor 

acerca do exercício da liberdade de informação jornalística e da manifestação do pensamento, 

criação, expressão e informação, o que representa uma proteção mais intensa à liberdade de 

discurso público, o qual deve necessariamente se processar em ambiente livre, limitando-se o 

poder estatal  com o escopo de permitir o alcance de todas as potencialidades individuais. 

Colhe-se de José Afonso da Silva acerca da opção do constituinte pátrio:

A Constituição  opta,  pois,  pela  sociedade  pluralista  que  respeita  a  pessoa 
humana e sua liberdade,  em lugar de uma sociedade monista que mutila os 
seres e engendra as ortodoxias opressivas. O pluralismo é uma realidade, pois a 
sociedade  se  compõe  de  uma  pluralidade  de  categorias  sociais,  de  classes, 
grupos sociais,  econômicos,  culturais e ideológicos.  Optar por uma sociedade 
pluralista  significa  acolher  uma  sociedade  conflitiva,  de  interesses 

39 VENTURA, Zuenir. 1968: o ano que não terminou. São Paulo: Planeta do Brasil, 1998, p. 250.
40 COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da abertura: Brasil: 1964-1985. 5a. Edição. Rio 
de Janeiro: Record, 2010, p. 167.
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contraditórios e antinômicos.41

Percebe-se  haver  a  Constituição  Federal  de  1988  contemplado  uma  série  de 

conceitos  que  delimitam institutos  os  mais  diversos,  abrangendo  a  livre  manifestação  de 

pensamento,  a  livre  expressão  intelectual  e  de  comunicação,  liberdade  de  informação 

jornalística  e  de  informação,  entre  outros,  podendo  todos  ser  remetidos  à  liberdade  de 

comunicação, como se verá a seguir.

2.3. As liberdades de expressão na Constituição Federal de 1988 – considerações gerais

A Constituição Federal de 1988 é produto da reabertura política que assinalou o 

fim do regime militar. A nova Carta Magna assinalou a implantação no Brasil de um Estado 

Democrático de Direito,  cuja supremacia da constituição se impunha em face das demais 

forças até então dominantes, notadamente do poderio militar, que agora, tal como os outros 

poderes  sociais,  políticos  e  econômicos,  se  subordinava  aos  ditames  de  uma  carta  que 

superava o paradigma liberal, assumindo postura eminentemente social.

Não obstante o difícil compromisso de conciliar,  sem sacrificá-los, valores que 

por vezes se encontram em posições opostas, faz-se indispensável viabilizar a efetivação de 

direitos em geral opostos, inclusive por apresentar a República Federativa do Brasil, entre 

seus fundamentos, o pluralismo político, nos termos do artigo 1°, V, da Constituição Federal 

de 1988.

A Carta Magna erigiu entre seus objetivos fundamentais, conforme seu artigo 3°, 

IV,  a  promoção  do  bem de  todos,  sem preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e 

quaisquer outras formas de discriminação. Sendo uma norma que assegura o pluralismo e a 

participação democrática,  natural  que o fizesse  através  de  instrumentos  os  mais  diversos, 

resguardando  de  quaisquer  constrangimentos  o  exercício  de  direitos  como  as  atividades 

econômicas, as manifestações políticas e culturais, etc.

Como  acima  referido,  um  dos  primeiros  sinais  que  demonstraram  o 

redirecionamento do país à democracia, com a abertura, ainda que lenta, gradual e segura 

promovida ao longo dos dois últimos governos militares, veio a ser exatamente a diminuição 

41 SILVA, José Afonso da. Op. cit., p. 147.
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das restrições impostas por meio da censura oficial. A partir daí, puderam os jornais, empresas 

de comunicação radiofônica ou televisiva e demais instrumentos midiáticos a reportar aquilo 

que desejassem, atentando unicamente para razões técnicas ou comerciais.

Do  mesmo  modo,  o  cidadão  individualmente  considerado  se  viu  livre  para 

promover críticas à gestão governamental, pugnando pelo retorno dos quadros de normalidade 

democrática, e poderia fazê-lo por meio de passeatas, greves, de forma artística ou através de 

manifestações individuais ou coletivas, sem a ameaça de sofrer quaisquer constrangimentos 

em razão de suas opções expostas. 

Juntamente com a possibilidade de escolha dos governantes, é a liberdade de se 

manifestar que caracteriza um regime democrático. Sem qualquer desses elementos, não se 

pode assim falar em democracia.  Leciona Glauco Barreira Magalhães Filho que “no Estado 

Democrático de Direito deve haver uma comunidade de pessoas livres e iguais em que 

todos  têm o  direito  de  discutir e  decidir sobre  aquilo  que merece  o  reconhecimento 

geral42”.

Atento a essa realidade, o Constituinte estabeleceu uma série de direitos que se 

relacionam à liberdade do homem de ter suas ideias expostas, bem como de se comunicarem e 

noticiarem fatos, informações e notícias de interesse público ou privado sem a ameaça de 

sofrerem os  responsáveis  restrições  por  parte  do  Estado.  Relatando  acerca  das  principais 

conquistas da Carta Magna, lecionam Paulo Bonavides e Paes de Andrade, infra:

 

Quanto à comunicação,  vários  dos artigos  relativos  ao Capítulo V sofreram 
modificação com nossas emendas, especialmente atendendo à necessidade de 
livre  manifestação  do  pensamento  através  dos  veículos  de  comunicação  de 
massa;  proibição  de  apreender  publicações;  proibição  de  suspensão  de 
emissoras  através  de  atos  administrativos;  fixação  de  faixas  etárias  para  o 
cinema e  o  teatro  evitando  a  censura  como vem sendo  feita  nesse  setor;  a 
participação do Congresso nas concessões de canais e frequências.
Se não conseguimos aprovar a emenda que impede o recebimento e tramitação 
de projeto que possibilitasse qualquer tipo de censura, obtivemos, no entanto, o 
essencial na defesa da liberdade de informação e do direito de crítica.43

Como  resultado  das  lutas  democráticas  travadas  no  seio  da  Assembleia 

Constituinte, vieram a ser previstos vários direitos relacionados ao tema em exame. O artigo 

5º, IV, estabelece entre os direitos e deveres individuais e coletivos ser “livre a manifestação 

42 MAGALHÃES Filho, Glauco Barreira. Op. cit., p. 120.
43 BONAVIDES, Paulo e ANDRADE, Paes de. Op. cit., p. 483.
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do  pensamento”,  vedando  contudo  o  anonimato,  contemplando  no  inciso  seguinte   ser 

“assegurado o  direito  de resposta,  proporcional  ao  agravo,  além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem”.

A mais  importante  das  normas  constitucionais  atinentes  ao  tema  encontra-se 

insculpida no artigo 5º, IX, o qual assegura ser “livre a expressão da atividade intelectual, 

artística,  científica  e  de  comunicação,  independentemente  de  censura  ou  licença”. 

Albergou o constituinte, sob o rótulo “expressão”, o meio para a divulgação dos conteúdos 

que elenca, atinentes aos produtos do intelecto, arte, ciência e comunicação.

Os  direitos  em  tela  se  projetam,  do  ponto  de  vista  coletivo,  nas  normas 

estabelecidas nos artigos 220 a 224 da Constituição Federal de 1988, inseridas em capítulo 

dedicado  à  comunicação  social,  que  regulamenta  a  atividade  de  criação,  manifestação  e 

expressão  sob  qualquer  natureza  através  dos  instrumentos  de  comunicação  de  massa, 

notadamente a imprensa, por meio de mídias como jornais, rádio, televisão, cinema e internet, 

alcançando as mensagens um número indeterminado de destinatários. Extrai-se do referido 

artigo 220 o seguinte:

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.
§ 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.

§  2º  -  É  vedada  toda  e  qualquer censura  de  natureza  política,  ideológica  e 
artística.

§ 3º - Compete à lei federal:

I  -  regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  cabendo  ao  Poder  Público 
informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade 
de  se  defenderem de  programas  ou  programações  de  rádio  e  televisão  que 
contrariem  o  disposto  no  art.  221,  bem  como  da  propaganda  de  produtos, 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§  4º  -  A propaganda  comercial  de  tabaco,  bebidas  alcoólicas,  agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 
II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 
malefícios decorrentes de seu uso.

§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 
objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6º - A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 
autoridade.
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A livre expressão poderia ser cerceada caso os meios coletivos postos à disposição 

de  indivíduos  ou  grupos  empresariais  sofressem  perseguição  estatal,  através  do 

estabelecimento  de  mecanismos  de  controle  de  conteúdos  para  adequá-los  ao  que  os 

governantes lhes reputam mais convenientes, de forma a obterem apenas a divulgação daquilo 

que lhes seja mais favorável.

Não será  o  interesse  estatal  ou  governamental  que  norteará  os  conteúdos  que 

poderão ser veiculados individual ou coletivamente, mas sim o interesse público, expresso 

com base em outras normas previstas na Carta Magna que serão oportunamente analisadas, 

cuja aplicação não pode ser equiparada ao termo “censura” estabelecido pela norma suprema, 

como cerceamento à livre circulação de ideias.

Vê-se haver a Carta Magna estabelecido uma série de conceitos relacionados à 

temática  da  manifestação  de  ideias  e  expressão  em  suas  diversas  formas,  muitas  vezes 

tratados  de  forma  idêntica  embora  se  tratem  de  institutos  distintos  e  que  demandam 

tratamento  jurídico  diferenciado,  gerando  ainda  significativas  divergências  doutrinárias  e 

jurisprudenciais. Os conceitos devem ser definidos, assim, à luz do quanto estabelecido no 

texto constitucional.

A Constituição  Federal  de  1988  se  utiliza,  pois,  dos  seguintes  conceitos,  que 

podem ser considerados como decorrentes de um direito que lhes origina: livre manifestação 

do pensamento; livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Dedica  ademais  um capítulo em separado,  dada  a  relevância  da temática,  à  comunicação 

social,  protegendo sob essa ótica a manifestação do pensamento,  a criação,  expressão e a 

informação,  contemplando  também  o  direito  à  liberdade  de  informação  jornalistica,  em 

qualquer veículo de comunicação social.

Patente  in  casu  a utilização de uma série  de conceitos  jurídicos  diversos,  que 

embora  se  refiram à  tutela  de  bens  jurídicos  de  origem comum,  apresentam âmbitos  de 

proteção e suportes fáticos distintos, exigindo do intérprete soluções distintas aos problemas 

com os quais venha a se defrontar. Cabe para melhor delimitá-los uma análise comparativa 

doutrinária. 

André Ramos Tavares sustenta haver o constituinte albergado no gênero liberdade 

de expressão uma série de institutos, através da pulverização de manifestações diversas em 
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momentos  distintos,  todos  abarcados  no  externar  sensações,  sentimentos  e  atividades 

intelectuais de qualquer natureza. Leciona o referido autor:

Em síntese, depreende-se que a liberdade de expressão é direito genérico que 
finda por abarcar um sem-número de formas e direitos conexos e que não pode 
ser restringido a um singelo externar sensações ou intuições, com a ausência da 
elementar atividade intelectual,  na medida em que a compreende. Dentre os 
direitos  conexos  presentes  no  gênero  liberdade  de  expressão  podem  ser 
mencionados, aqui, os seguintes: liberdade de manifestação de pensamento; de 
comunicação; de informação; de acesso à informação; de opinião; de imprensa, 
de mídia, de de divulgação e de radiodifusão.44

Parte  da  doutrina  se  utiliza  do  conceito  de  liberdade  de  comunicação  de 

pensamento, mesclando a previsão normativa de liberdade de manifestação de pensamento 

com liberdade de comunicação, tratando separadamente o tema sob a perspectiva da liberdade 

de informação. A liberdade, tal como posta, visaria possibilitar o exercício da divulgação das 

ideias do homem, respondendo a uma necessidade universal tão antiga quanto o aparecimento 

das primeiras sociedades. Colhe-se das lições de SVALOV:

A doutrina brasileira distingue as  liberdades de informação e  de expressão, 
registrando  que  a  primeira  diz  respeito  ao  direito  individual  de  comunicar 
livremente  fatos,  e  ao direito  difuso  de  ser deles  informado;  a liberdade de 
expressão,  por  seu  turno,  destina-se  a  tutelar  o  direito  de  externar  ideias, 
opiniões,  juízos  de  valor,  em  suma,  qualquer  manifestação  do  pensamento 
humano.45 

O Professor Fábio Konder Comparato sustenta ser a liberdade de comunicação 

uma  forma  de  coletivização  do  exercício  da  liberdade  de  expressão,  antes  restrita  até  o 

surgimento  das  empresas  de  comunicação  de  massa,  que  tornou  a  circulação  de  ideias 

acessíveis a todos, separando contudo, como será oportunamente estudado, a liberdade “de 

empresa” da liberdade “de imprensa”. Confira-se seu entendimento sobre o tema:

Até a organização dos atuais meios de comunicação de massa, a liberdade de 
expressão limitava-se à parcela culta da população, que sabia ler e escrever. Era 
entre eles que se divulgavam os livros e as publicações  periódicas  (jornais e 
revistas). Não havia grandes empresas de edição. Nessas condições, a liberdade 
de expressão era efetivamente um direito individual.

44 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
45 SVALOV, Bárbara.  O direito à informação e a proteção dos direitos da personalidade, in: GOZZO, Débora 

(org). Informação e Direitos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 58. 
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O  advento  dos  meios  de  comunicação  de  massa  –  primeiro  os  veículos 
impressos, em seguida o rádio, o cinema e a televisão -, agora interligados numa 
rede telemática mundial com base em transmissões por via de satélites, tornou 
obsoleta a antiga liberdade individual de expressão. Salvo o caso excepcional da 
rede Internet, a comunicação de massa é explorada e dominada pelo Estado ou 
por organizações empresariais, que moldam em grande parte a opinião pública 
no mundo todo.46

Após uma ampla exposição acerca do pluralismo como elemento indispensável à 

democracia, focada na análise de dois casos controvertidos julgados pelo Supremo Tribunal 

Federal,  que serão objeto de posterior análise (Caso Ellwanger e ADPF n. 130, acerca da 

inconstitucionalidade da Lei de Imprensa), George Marmelstein aponta o direito à liberdade 

de manifestação de pensamento como célula mãe dos demais correlatos.

A livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão fariam parte de 

um contexto  maior  de  livre  circulação  de  ideias,  reputado  imprescindível  em um estado 

democrático e plural, que poderia ser exercido pelos mais diversos meios, aí estando inserida 

portanto a liberdade de comunicação, praticada através da imprensa. Leciona o referido autor, 

infra:

Já  que  se  mencionou  o  direito  à  livre  manifestação  do  pensamento,  vale 
comentar  essa  importante  liberdade  que  é  um  instrumento  essencial  para 
democracia, na medida em que permite que a vontade popular seja formada a 
partir do confronto de opiniões, em que todos os cidadãos, dos mais variados 
grupos  sociais,  devem  poder  participar,  falando,  ouvindo,  escrevendo, 
desenhando, encenando, enfim, colaborando da melhor forma que entenderem. 
A esse  respeito,  Stuart  Mill  um  dos  principais  defensores  da  liberdade  de 
expressão, argumentou que a verdade tem maior probabilidade de vir à tona 
quando existe um 'mercado' de ideais livremente divulgadas e  debatidas,  de 
modo que os cidadãos poderão tomar as decisões mais acertadas se as diversas 
opiniões políticas puderem circular sem interferências.47

Gilmar Ferreira Mendes, após acentuar a necessidade de compreensão adequada 

acerca dos fundamentos invocados à proteção da liberdade de expressão, para delimitar o seu 

âmbito de proteção, referindo que as disposições constitucionais acima mencionadas (art. 5º, 

IV e  IX,  bem como o  estabelecido  no  artigo  220  e  seguintes)  se  amoldariam ao  direito 

genérico fundamental da liberdade de expressão. 

Vê-se assim que, ao contrário do referido por George Marmelstein, e do mesmo 

46 COMPARATO, Fábio Konder.  A afirmação histórica dos direitos humanos.  8. ed.  São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 327.

47 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 128.
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modo do exposto por André Ramos Tavares, a liberdade de expressão seria o fundamento da 

liberdade de manifestação de pensamento, e não o oposto. Nesse sentido, colhe-se da leitura 

de sua obra já referida:

A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 
colisão  com outros  direitos  fundamentais  e  com valores  constitucionalmente 
estabelecidos,  toda  opinião,  convicção,  comentário,  avaliação  ou  julgamento 
sobre  qualquer  pessoa,  envolvendo  tema  de  interesse  público,  ou  não,  de 
importância e de valor, ou não – até porque 'diferenciar entre opiniões valiosas 
ou sem valor é uma contradição num Estado baseado na concepção de uma 
democracia livre e pluralista.
No direito de expressão cabe, segundo a visão generalizada, toda mensagem, 
tudo o que se pode comunicar – juízos, propaganda de ideias e notícias sobre 
fatos”.48

Entendimento em sentido semelhante ao de Gilmar Ferreira Mendes também é 

adotado por  Ingo Sarlet.  Para o  referido  autor,  embora o termo “liberdade  de expressão” 

consista numa forma de compreensão do tema em sentido amplo, se desdobrando em uma 

série de liberdades especiais, a Constituição Federal de 1988 não teria adotado o termo nesse 

sentido, mas sim estabelecido conceitos diferenciados. Assim, para fins didáticos, cada um 

dos temas seria objeto de estudo e tratamento diferenciados.

Leciona Sarlet ainda que, com base no estabelecido pela Constituição Federal de 

1988, o direito fundamental genérico poderia ser remetido à liberdade de manifestação de 

pensamento,  “visto  que  a  manifestação  do  pensamento  poderá  ocorrer  na  esfera  da 

comunicação social, no exercício da atividade intelectual ou artística, ou mesmo dizer 

respeito à livre manifestação das opções religiosas”.49

Assinalando  as  diferenças  existentes  entre  as  liberdades  de  expressão  e 

informação, João Bosco Araújo Fontes Júnior reconhece ser a primeira o ponto de partida para 

as demais liberdades que a têm como pressuposto, tais como a liberdade de informação a as 

liberdades de comunicação, conectando-se intimamente. Leciona o referido autor:

Alguma  doutrina  afirma  que  a  liberdade  de  expressão  assume  múltiplas 
formas, entre as quais as liberdades de opinião, de religião, de imprensa e de 
informação,  embora  ciente  das  profundas  diferenças  existentes  entre  tais 
direitos.

48 Op. cit., p. 297.
49 MARINONI,  Luiz G; MITIDIERO, Daniel  e  SARLET, Ingo W.  Curso de Direito Constitucional.  São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 436.
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Quer-se acreditar que o equívoco se assenta no fato incontroverso de que a 
liberdade de expressão é o ponto de partida para aquelas diversas liberdades 
cujo  exercício em verdade a pressupõe.  É certo,  entretanto,  que o direito  à 
informação  constitui  realidade  diversa,  e  assim  vem  sendo  tratado  pela 
doutrina e pelos tribunais.
De fato,  a liberdade de expressão, sem prejuízo de melhor defini-la no item 
seguinte,  constitui  o direito de manifestar livremente as próprias convicções, 
ideias e pensamentos, por qualquer forma e meio, não sendo exigível que estas 
sejam necessariamente verdadeiras.50

José Afonso da Silva, ao contrário da maioria da doutrina acima mencionada, e 

assim  como  George  Marmelstein,  reputa  que  o  ponto  de  partida  das  liberdades  de 

pensamento, que se desdobrariam em várias formas de expressão, seria a liberdade de opinião, 

apontado como sinônimo das liberdades de comunicação, ensejando na ampla possibilidade 

de adotar o homem a atitude intelectual de sua escolha, quer mediante um pensamento íntimo, 

quer mediante a tomada de posição pública, ensejando a “liberdade de pensar e dizer o que 

se crê verdadeiro”.51 

Em sentido distinto, Leonardo Martins sustenta haver a Constituição Federal de 

1988 estabelecido  uma diferenciação  entre  os  conceitos  de  liberdade  de  manifestação  de 

pensamento e liberdade de imprensa,  pelo que não se poderia falar em um direito que se 

originasse do outro,  servindo o segundo à proteção de grupos privados organizados numa 

estrutura empresarial e institucional.

O referido  autor  destaca que,  diante  da  ampliação do conceito  escolhido  pelo 

constituinte,  atinente  à  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  o  âmbito  de  proteção 

estabelecido teria sido ampliado.  Justificando a escolha do constituinte,  leciona o referido 

autor:

O constituinte escolheu um conceito bastante abstrato e genérico para ser o 
núcleo da proteção dessa clássica liberdade, tão cara e difundida em todos os 
ordenamentos  jurídico-constitucionais  do  tipo  ocidental-democrático.  Não 
escolheu um termo mais preciso como fez o constituinte alemão por meio do 
termo 'opinião', ou aquele do constituinte norte-americano, ligado às origens 
históricas, a liberdade do discurso.
Mas essa escolha conceitual do constituinte brasileiro só pode ser interpretada 
em  favor  de  uma  ampliação  máxima  possível  do  alcance  do  direito 
fundamental. Importa primeiro fixar que 'pensamento' pode ser traduzido por 
'opinião' em sentido amplo, ou seja, expressar o pensamento significa expressar 

50 FONTES Junior, João Bosco Araújo. Liberdades e limites na atividade de rádio e televisão: teoria geral da 
comunicação social na ordem jurídica brasileira e no direito comparado. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 
46.

51 Op. cit., p. 244.
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um juízo de valor sobre um determinado objeto.52

Também a reconhecer a liberdade de expressão como elemento chave dos demais 

direitos  correlatos,  Luiz  Paulo  Rosek  Germano  aponta  representar  a  mesma  direito  mais 

amplo, abrangente da liberdade de comunicação e da liberdade de imprensa, os quais seriam 

restritos a determinadas realidades institucionais, trazendo uma interessante gradação. Colhe-

se de suas lições, infra:

É de se reconhecer que o direito à liberdade de expressão é maior que o da 
informação.  Aconteceu  que,  com  o  passar  dos  séculos,  a  liberdade  de 
informação quase que unilateralmente foi capturada pela imprensa, o que lhe 
conferiu um conceito deturpado acerca de sua abrangência. A informação, no 
âmbito de um um processo de globalização, causado especialmente pelas mídias 
eletrônicas,  é  muito  maior  do  que  aquilo  que  é  difundido  pelos  meios  de 
comunicação social.  Nesse sentido, torna-se possível  alcançar uma linha que 
representaria um trinômio: liberdade de expressão – liberdade de comunicação 
– liberdade de imprensa.53

Se utilizando do conceito de comunicação social como mais aberto em relação aos 

demais correlatos, Suzana de Camargo Gomes aponta que a comunicação social consistiria 

“na exteriorização do pensamento humano, na projeção de ideias no mundo. Trata-se da 

revelação do pensamento interior,  que,  sendo objeto de manifestação,  transborda da 

intimidade do ser emissor e é transmitido para os homens”.54 

Por fim, Edilsom Farias prefere se utilizar dos termos “liberdade de expressão e 

comunicação” como gêneros, de forma a representar o “conjunto dos direitos, liberdades e 

garantias  relacionadas  à  difusão  das  ideias  e  das  notícias”55.  Traça  posteriormente 

distinção entre os dois termos, abrangendo a primeira a manifestação de pensamentos, ideias, 

opiniões  e  juízos  de  valor,  ao  passo  que  o  segundo  contemplaria  a  exposição  de  fatos 

noticiosos.

Reconhece o Supremo Tribunal Federal a existência de um conjunto de direitos 

fundamentais  que  se  somam como decorrência  dos  direitos  da  personalidade,  tratando-os 

52 MARTINS,  Leonardo.  Liberdade e  estado constitucional:  leitura  jurídico-dogmática  de  uma complexa 
relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012, p. 246.

53 GERMANO, Luiz Paulo Rosek. Direito de Resposta. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 77.
54 GOMES,  Suzana  de  Camargo.  As  liberdades  públicas  no  âmbito  da  comunicação  social,  in:  Estudos 

Contemporâneos de Direito Público. CONTAR, Carlos Eduardo (org.). São Paulo: Pillares, 2010, p. 155.
55 FARIAS, Edilsom.  Liberdade de expressão e comunicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 

53/55.
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separadamente,  embora,  por  vezes,  se  utilize  do  termo  “liberdade  de  expressão”  como 

intimamente associado à liberdade de imprensa. Destaca a Suprema Corte, contudo, de forma 

bastante didática, os direitos em exame conforme os bens jurídicos que tutelem.

Nesse sentido, aponta a existência, como projeção dos direitos da personalidade, 

dos direitos à livre manifestação de pensamento; à expressão da atividade artística, intelectual, 

científica e de comunicação e de acesso à informação. Tais direitos, integrados, formariam por 

sua  vez  a  liberdade  de  imprensa,  esta  sinônimo  da  liberdade  de  informação  jornalística, 

intimamente associada ao regime democrático. É o que se extrai do seguinte julgado:  

Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que 
pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão 
que inclui  a própria atividade legislativa,  pois é vedado à lei  dispor sobre o 
núcleo duro das atividades jornalísticas,  assim entendidas as coordenadas de 
tempo  e  de  conteúdo  da  manifestação  do  pensamento,  da  informação  e  da 
criação lato sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela metade ou sob 
as  tenazes  da censura prévia,  pouco importando o Poder estatal  de que ela 
provenha. Isso porque a liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou 
uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol 
de liberdades que se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal: 
liberdade de “manifestação do pensamento”, liberdade de “criação”, liberdade 
de  “expressão”,  liberdade  de  “informação”.  Liberdades  constitutivas  de 
verdadeiros bens de personalidade, porquanto correspondentes aos seguintes 
direitos  que o  art.  5º  da  nossa  Constituição  intitula  de  “Fundamentais”:  a) 
“livre  manifestação  do  pensamento”  (inciso  IV);  b)  “livre  [...]  expressão  da 
atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação”  (inciso  IX);  c) 
“acesso a informação” (inciso XIV).56

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu nos já mencionados artigos 5º, IV e 

IX, bem como no artigo 220 e seguintes, uma série de normas que contemplam a tutela à 

expressão de ideias, através da simples manifestação de pensamento, da atividade intelectual, 

artística,  científica  e  de comunicação,  bem como à prestação de informação por meio da 

imprensa escrita, radiofônica, televisiva ou quaisquer outros meios tecnológicos existentes.

Reputamos como mais adequado ao texto constitucional, como apontado, entre 

outros, por Ingo Sarlet e André Ramos Tavares, se utilizar de um termo genérico para designar 

um conjunto de liberdades que se relacionam à tutela da livre veiculação de fatos, ideias e 

manifestações artísticas por meios os mais variados, individual ou coletivamente, que podem 

ser remetidas à liberdade de expressão.

56 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN nº 4451-MC, Rel. Min. Carlos Ayres de Britto, j. 02.09.2010. 
DJe nº 125, de 30.06.2011. 
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Ora, a expressão implica em exposição de pensamentos e ideias, que pode ocorrer 

através de palavras ou da própria atividade cultural, científica ou intelectual, sendo também a 

arte uma forma de expressão, por meio da qual cada homem veicula aquilo que lhe parece 

belo ou a representação de um ideal. Em todos esses casos, estará, em tese, a exercer um 

mesmo direito fundamental, independentemente do meio que encontre para fazê-lo.

Por meio da expressão, demonstra o homem seu posicionamento sobre os temas 

os mais diversos, a destinatários determinados ou indeterminados, expondo ao mundo suas 

ideias,  e também se expondo às ideias dos demais homens. É dessa soma que nasce uma 

discussão que deve levar à formação de um consenso, o qual, se resulta da vontade de uma 

maioria, não pode ensejar deixem de ser ouvidas as vozes discordantes.

Os demais  termos,  inequivocamente,  contemplam realidades  mais  restritas.  De 

fato,  a  manifestação do pensamento somente abrange as opiniões sobre certos temas,  não 

necessariamente demandando qualquer  compromisso com a verdade ou a realidade fática. 

Sugere, ademais, expressão pela palavra, já que a Constituição Federal de 1988 a separou da 

atividade intelectual, tratando separadamente os temas no artigo 5º, incisos IV e IX.  

O artigo 5º, IX, embora se utilize da palavra expressão, o faz em referência ao 

exercício  de  atividades  intelectuais,  artísticas,  científicas  e  de  comunicação,  tratando  em 

verdade do reflexo externo do espírito criativo humano. Embora o homem, através da arte, 

também  exponha  seus  pensamentos,  o  faz  apenas  indiretamente.  A atividade  intelectual 

pressupõe  compreensão  acerca  de  determinado  tema,  mas  se  diferencia  da  simples 

manifestação de pensamento.

Ao se referir a Carta Magna ao termo “atividade”, o faz para se referir à produção 

cultural nos pontos de vista da arte e da ciência, indo além da mera exposição sobre crenças 

particularizadas. Tendo se utilizado do termo expressão, aqui se pode falar em seu uso em 

sentido estrito, também sendo exigência democrática possibilitar a todos a livre divulgação de 

suas atividades intelectuais, por mais que pareçam não se amoldar àquilo que a maioria repute 

adequado.    

Sendo o homem naturalmente gregário, não seria razoável que se lhe exigisse o 

fechar-se  em  seus  pensamentos  e  ideias,  através  do  cerceamento  de  sua  voz  ou  do 

impedimento à divulgação de suas ideias, pensamentos e produções culturais com as quais 

pretenda  expor  sua  visão  acerca  de  quaisquer  temas,  cabendo  igualmente  possibilitar  o 
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máximo alcance para que o faça.

Se utiliza da Carta Magna, na mesma norma, do termo comunicação, para aludir à 

comunicação  mantida  entre  pessoas  individualizadas  ou  individualizáveis.  A comunicação 

mantida através  dos meios  de comunicação de massa,  ante  seu alcance diferenciado e  os 

inegáveis  reflexos  que  apresenta  de  cunho  político,  social  e  cultural,  embora  decorra  do 

direito-mãe à  liberdade  de  expressão,  apresenta  estatuto  diferenciado,  razão  pela  qual  foi 

dedicado um capítulo  próprio ao tema,  resultando nos  artigos  220 a  224 da Constituição 

Federal  de  1988.  Contempla,  pois,  uma  proteção  coletiva  a  um  direito  fundamental 

assegurado antes individualmente.

Ainda sob essa perspectiva, reconheceu a norma em tela ser relevante a previsão 

de  um estatuto  diferenciado,  qualificando  as  atividades  de  comunicação  de  massa  como 

autênticos  serviços  públicos,  que,  embora  sejam  submetidos  a  um  regime  especial,  não 

poderiam deixar de gozar, do ponto de vista institucional, da mesma proteção conferida ao 

cidadão individualmente considerado. Trata-se de perspectiva que Carlos Ayres Britto chama 

de “reforço das liberdades”, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, cujo acórdão ali proferido 

será oportunamente analisado.

Passa-se  a  analisar  em  seguida,  em  quatro  subtópicos,  os  principais  direitos 

contemplados na garantia da liberdade de expressão em sentido amplo, quais sejam: o direito 

à  livre  manifestação  de  pensamento;  liberdades  de  informação;  direito  à  liberdade  de 

expressão em sentido estrito e, por fim, o direito à liberdade de comunicação social, também 

tradicionalmente chamado de liberdade de imprensa.

2.4. A livre manifestação de pensamento

Uma  das  principais  projeções  da  liberdade  de  expressão  vem  a  ser  a  livre 

manifestação de pensamento. De fato, consoante o já referido artigo 5º, IV, da Constituição 

Federal  de 1988, tal  direito é assegurado a todos, sendo limitado apenas pela vedação ao 

anonimato, possibilitando a norma a divulgação das ideias e opiniões sobre os mais diversos 

temas, por quaisquer meios disponíveis. Integram seu núcleo essencial os direitos de petição, 

de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias. 
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A consagração da liberdade acima referida encontra amparo implícito, ademais, 

nos artigos 1º, III e V, os quais consagram entre os fundamentos da República Federativa do 

Brasil a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, e 3º, I e IV, que estabelecem 

entre  seus  objetivos  a  construção  de  uma sociedade  livre,  justa  e  solidária,  bem como a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.

O  direito  fundamental  à  liberdade  de  manifestação  de  pensamento  enseja  o 

encontro, em ambiente plural, de pontos de vista os mais diversos, assegurando ao homem a 

exposição de suas ideias, independentemente do preenchimento de qualquer requisito. Trata-

se  da  mera  exteriorização  do  pensar,  tão  imprescindível  quanto  o  próprio  pensar, 

representando sua projeção externa e a troca de ideias do homem junto a seus semelhantes. 

Nesse sentido, leciona Jean Rivero, infra:

Entende-se  por isso,  essencialmente,  a  possibilidade dada a  cada homem de 
determinar por si só o que crê verdade em quaisquer campos que sejam. Se essa 
liberdade  pudesse  aninhar-se  no  âmago  da  vida  interior,  vimos  que  seu 
reconhecimento  não  criaria  nenhum  problema  jurídico.  Mas  a  opinião,  em 
todas as áreas, quer exteriorizar-se: o direito se apodera dela no momento em 
que suas manifestações, mesmo elementares – a fala, o comportamento – dão-
lhe uma realidade social e permitem constatá-la. […]
Mas a  liberdade de opinião também traz  consequências  jurídicas  diretas:  o 
próprio Estado liberal se obriga a respeitar as opiniões dos cidadãos e impõe 
esse  respeito  a  todos  os  órgãos  públicos;  zela,  de  outro  lado,  por  que  os 
particulares, nas relações privadas, não pesem sobre suas respectivas opiniões.57

O âmbito  de  proteção  da  norma  contempla  a  proteção  estatal  à  emissão  dos 

chamados juízos de valor, pelo qual o homem toma posição acerca de qualquer questão com a 

qual venha a se defrontar, não sendo relevante a discussão, quanto a esse ponto, daquilo que 

se apresentar verdadeiro ou falso. O contrário ocorre, contudo, em se tratando de afirmações 

factuais,  em relação  as  quais  se  excluem do âmbito  de  proteção  aquelas  sabidamente  ou 

manifestamente inverídicas.

Discute-se,  e  o  faremos  oportunamente  quando  da  análise  das  restrições  aos 

direitos  fundamentais,  no  que  tange  ao  âmbito  de  proteção  da  norma,  se  a  mesma 

contemplaria todo e qualquer discurso, ou se algumas condutas estariam a priori excluídas da 

proteção estatal,  como se verificaria no que tange ao pensamento obsceno, ao discurso do 

57 MOUTOH, Hugues e RIVERO, Jean. Liberdades públicas. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 503.
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ódio ou ao discurso de guerra.

Da mesma forma que o homem participa do Estado politicamente, votando e com 

a possibilidade de ser votado, sendo cidadão dos pontos de vista ativo e passivo, também 

exercita  sua  cidadania  quando  pode  debater  livremente,  sem a  imposição  de  embaraços 

estatais ou por parte dos demais cidadãos, sob pena de se admitir quer certos pontos de vista 

minoritários  não  podem  ser  sequer  discutidos,  devendo  ser  rejeitados  de  plano  no  seu 

nascedouro, evitando que as opiniões e crenças minoritárias sejam sufocadas em sua origem, 

antes mesmo de serem confrontadas com as ideias majoritárias. Colhe-se do entendimento 

doutrinário:

O Tribunal  Constitucional  Federal  tem, repetidas vezes,  chamado a atenção 
para o fato de o sentido e a essência do direito fundamental da liberdade de 
opinião consistirem em garantir 'o combate intelectual das opiniões', que deve 
ser visto como o pressuposto fundamental e elementar da ordem estadual livre e 
democrática.  Correspondentemente,  a  proteção  do  art.  5,  n.  1,  frase  1, 
componente 1, termina no ponto em que se abandona o terreno da discussão 
intelectual  e  se  empregam meios  de  pressão  em vez  de  argumentos  para  a 
formação de opinião.58 

Uma sociedade heterogênea como a atual não poderia prescindir, de fato, de um 

amplo  espaço  para  troca  de  ideias,  em  que  se  exponham  os  vários  pontos  de  vista. 

Evidenciada  assim a  natureza  eminentemente  instrumental  da  liberdade  em tela,  que  não 

existe como um fim em si mesma, mas sim como meio para que o homem possa atingir suas 

potencialidades. Aceitar que ideias alheias, embora impopulares, sejam discutidas representa 

um primeiro passo para que as próprias ideias posteriormente venham a ser reconhecidas 

como superadas. 

Os violentos tempos atuais estão a demandar a aceitação das manifestações de 

diferença, ainda que a todos os destinatários dos pensamentos expostos se abra a possibilidade 

de  combatê-los  também  com  outras  ideias,  e  não  com  a  força  das  armas  ou  com 

constrangimentos impostos pelo Estado, o que representaria violação ao direito fundamental 

alheio. Conforme Weingartner, 

tolerância é um valor muito caro e necessário,  e que está na raiz mesma da 
prossecução  de  interesses  legítimos,  que  aporta  uma  palavra,  com  a 
especificidade  simbólica  do  discurso  jurídico-penal,  de  incentivo  ao  diálogo 

58 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernard. Op. cit., p. 268.
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epistemológico travado no respeito pelo outro e pela diferença.59

Tão relevante é o reconhecimento desse direito que impedi-lo dificulta a formação 

do  convívio  social,  tornando  os  homens  estanques,  na  medida  em  que  obstaculizada  a 

interação dos múltiplos pensamentos perante a coletividade. Historicamente, ademais, tem se 

reconhecido, desde Milton, que a formação de um amplo “mercado de ideias”, na expressão 

cunhada pelo Juiz Oliver Wendell Holmes Junior, quando do julgamento do caso Abrams v. 

United States, que será oportunamente analisado, consiste em providência benéfica a toda a 

sociedade.  

A influência do homem nos negócios estatais não se dá apenas mediante o voto, 

mas sim se potencializa na medida em que suas ideias se apresentem aptas a modificar os 

pensamentos dos outros homens. Atualmente, essa capacidade é multiplicada pelo advento da 

internet, que possibilita a transmissão de mensagens em tempo real e com alcance mundial, 

independentemente do acesso aos demais meios de comunicação de massa. A respeito, leciona 

Sérvulo Correia:

Numa sociedade democrática, o acto de se manifestar não tem por conteúdo a 
imediata participação do cidadão no exercício do poder público. Mas aquela 
conduta representa para o cidadão uma oportunidade de, em alguma medida, 
se compensar do défice da representação assente nos processos eleitorais e de 
exercer influência sobre o processo político e a formação da opinião pública em 
geral […]
Ela revela-se,  por isso,  um dos instrumentos mais  potentes  da afirmação do 
pluralismo  na  sociedade  democrática  e  do  asseguramento  da  liberdade  de 
expressão às minorias […]
As  normas  que  asseguram  a  liberdade  de  manifestação  constituem  um 
instrumento  (entre  outros)  de  abertura  comunicativa  ao  nível  global  da 
sociedade.60 

Não  seria  possível  a  acomodação  numa  sociedade  marcada  por  profundas 

diferenças econômicas,  políticas,  sociais,  culturais,  filosóficas,  ideológicas  e religiosas,  de 

indivíduos tão diversos se não lhes fosse assegurado um espaço de liberdade para divulgarem 

suas crenças e convicções. Isso representaria a negação do reconhecimento do homem como 

ser racional, capaz de formular suas próprias escolhas a partir das ideias as quais é exposto.

59 WEINGARTNER NETO, Jayme. Op. cit., p. 107.
60 CORREIA, Sérvulo. O direito de manifestação: âmbito de proteção e restrições. Coimbra: Almedina, 2006, 

p. 16/7.
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Sob uma perspectiva eminentemente negativa, visa assegurar ao cidadão que o 

mesmo não venha a  ter  a  manifestação  de  seu  pensamento  cerceada,  especialmente  pelo 

Estado mas também por qualquer outro ente, inclusive as próprias empresas que dominem os 

meios postos à disposição para esse fim. Demanda nesse sentido, pois, uma abstenção, de 

forma a impedir  o  cerceamento ou restrições indevidas  ao direito,  por  meio do exercício 

individualizado ou no plano coletivo.

Em outra  ótica,  demanda  se  assegure  a  todos  um espaço  adequado  para  que 

possam fazê-lo.  As  ruas,  por  força  de  uma  série  de  fatores,  entre  os  quais  se  destaca  a 

violência  urbana,  não  mais  se  apresentam como  espaços  de  convivência,  mas  apenas  de 

passagem. Por essa razão, atualmente as manifestações que têm atingido maior alcance são 

aquelas realizadas através da internet, por meio de blogs e das chamadas redes sociais.

Tem  a  sociedade  assistido  a  diversas  manifestações  e  passeatas  ora  contra  a 

violência, ora a favor da descriminalização de determinadas condutas, como o uso de drogas e 

o aborto, ora de reafirmação de crenças religiosas ou opções sexuais. Tais movimentos se 

apresentam salutares, na medida em que contribuam para a promoção de um debate amplo e 

coletivo,  muito  embora  se  observe  uma  sociedade  apática  em  determinados  segmentos. 

Confira-se as referências ao tema por Jorge Reis Novais:

São precisamente as posições minoritárias, as posições de um indivíduo isolado 
ou acompanhado de outros que como ele se sentem discriminados, que estão 
sujeitos à pressão, muitas das vezes avassaladora e tendencialmente abusiva, 
por parte da maioria, que têm necessidade de se socorrer da protecção e das 
garantias do Estado de Direito. Essa ajuda é tão mais necessária quanto mais a 
posição  que  sustentam  é  impopular  ou  gera  sentimentos  de  rejeição  mais 
fortes.61 

Ganhou  destaque  nacional  protesto  da  estudante  catarinense  Isadora  Farber, 

criadora de blog denominado “Diário de Classe”, instrumento utilizado para protestar em face 

da baixa qualidade das instalações e dos serviços educacionais prestados pela escola pública 

na qual se encontrava matriculada (Escola Básica Maria Tomázia Coelho), obtendo centenas 

de milhares de acessos,  no Brasil  e no exterior,  gerando mobilização junto a professores, 

alunos e servidores da escola, além de ameças à autora.

Trata-se de claro exemplo de como as novas tecnologias midiáticas, mais abertas e 

61 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 
35.
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acessíveis a todos, ao contrário do rádio e televisão, se prestam a potencializar o alcance da 

mera manifestação individual. Muitos outros casos de mobilização, por vezes de cunho social, 

têm adquirido maior alcance a partir da internet, que pode ser utilizada para propósitos nobres 

ou fins criminosos.

Foi reconhecido o direito à livre manifestação de pensamento sob uma perspectiva 

eminentemente negativa.  De fato,  somente tendo a Carta  Magna restringido seu exercício 

através  da  vedação  ao  anonimato,  não  é  dado  ao  legislador  ordinário  ou  ao  intérprete 

estabelecer condicionamentos ao seu exercício. Logo, é garantido a todos o pleno exercício 

dessa liberdade, que se dá sob qualquer forma. Leciona a respeito George Marmelstein:

A liberdade de manifestação de pensamento é exercida de múltiplas formas: 
discursos  falados,  escritos,  desenhos,  manifestações  artísticas  (música,  filme, 
teatro  etc.),  pinturas,  desenhos,  cartazes,  sátira  e  assim sucessivamente.  Até 
mesmo o silêncio,  muitas vezes,  pode simbolizar o exercício dessa liberdade. 
Afinal, em certos casos, 'um minuto de silêncio' vale mais do que mil palavras. 
O silêncio também pode ser bastante eloquente.62

O Supremo Tribunal Federal, entre várias outras decisões, proferiu acórdãos em 

que  a  temática  da  liberdade  de  manifestação  de  pensamento  ganhou  especial  relevo, 

notadamente sob o ponto de vista coletivo, em que se discutiu acerca da possibilidade de 

intervenções  estatais  com base no conteúdo das  ideias  veiculadas,  em um caso,  e  ante  a 

natureza de restrições impostas a manifestações coletivas, no outro.

O primeiro  caso  acima referido  se  refere  à  Arguição  por  Descumprimento  de 

Preceito Fundamental n° 187, em que figurou como relator o Ministro Celso de Mello, na 

qual se postulava fosse conferida interpretação conforme à constituição ao disposto no artigo 

287 do  Código  Penal,  o  qual  estabelece  penas  para  a  conduta  de  “fazer,  publicamente, 

apologia de fato criminoso ou de autor de crime”. 

Relevante  também  sobre  a  mesma  temática  a  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade n° 4274, em que figurou como relator o Ministro Carlos Ayres de Britto, 

que apresentava como causa de pedir a concessão de interpretação conforme à constituição ao 

artigo 33, § 2°, da Lei n° 11.343/2006, segundo a qual é crime “induzir, instigar ou auxiliar 

alguém ao uso indevido de droga”. 

Figurou como requerente a Procuradoria-Geral da República, tendo ingressado no 

62 MARMELSTEIN, George. Op. cit., p. 129.
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feito como amicus curiae a Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos e 

o IBCCRIM – Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, tendo ali se discutido basicamente 

com  o  propósito  de  possibilitar  a  realização  de  evento  popularmente  conhecido  como 

“Marcha da Maconha”, por meio da qual se postula promover discussão acerca da legalização 

do uso da referida substância entorpecente.

Não obstante o principal fundamento à alegação, e posteriormente à declaração, 

de inconstitucionalidade tenha sido a ofensa ao direito de reunião, notadamente do ponto de 

vista  coletivo,  foi  bastante  discutida  pela  Suprema  Corte  a  tutela  ao  direito  de  livre 

manifestação do pensamento,  in casu, cujo titular seriam aquelas pessoas que propunham a 

descriminalização  do  uso  do  referido  entorpecente,  inclusive  através  de  manifestações  e 

eventos públicos.

Buscava-se evitar, em concreto, a prisão em flagrante pela prática do delito de 

apologia ao crime das pessoas que se limitassem a, tomando parte das manifestações que 

deveriam ocorrer em todo o país, propor a descriminalização do uso da maconha, visto que, 

durante eventos promovidos anteriormente,  diversos manifestantes vieram a ser presos em 

flagrante pelas autoridades policiais que acompanhavam o movimento.

Conforme a inicial da ação, decisões judiciais impuseram proibição à realização 

das passeatas nas cidades de Curitiba-PR, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-

MG, Brasília-DF, Cuiabá-MT, Salvador-BA, João Pessoa-PB e Fortaleza-CE no ano de 2008, 

tendo sido estabelecidas novas proibições no ano seguinte, com o fundamento de que a defesa 

da legalização implicaria em estímulo ao uso e, por consequência, ao cometimento do crime 

tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

A ação foi julgada procedente em 15 de junho de 2011, resultando em que se 

conferisse  à norma do Código Penal  interpretação conforme à constituição,  para “excluir 

qualquer  exegese  que  possa  ensejar  a  criminalização  da  defesa  da  legalização  das 

drogas,  ou  de  qualquer  substância  entorpecente  específica,  inclusive  através  de 

manifestações e eventos públicos”.

O voto do relator, seguido à unanimidade, se assentou basicamente nos seguintes 

fundamentos:  tutela  ao  direito  de  reunião  e  à  liberdade  de  manifestação  do  pensamento; 

oponibilidade do primeiro aos agentes do poder público, constitucionalmente vinculados à sua 

defesa, e direito à livre manifestação como elemento de proteção das minorias, a evidenciar a 
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função contramajoritária da jurisdição constitucional no Estado Democrático de Direito.

Assentou ainda o relator  que os grupos majoritários não poderiam submeter à 

hegemonia de suas vontades a eficácia dos direitos fundamentais, que se revestem de nítido 

caráter contramajoritário, especialmente se analisado o tema na perspectiva de uma concepção 

material da democracia constitucional, reconhecendo ao final a liberdade de manifestação do 

pensamento como um dos mais preciosos direitos fundamentais. Veja-se, a respeito, trechos 

do voto do relator:

Tenho sempre enfatizado nesta Corte, Senhor Presidente, que nada se revela 
mais  nocivo  e  mais  perigoso  do  que  a  pretensão  do  Estado  de  reprimir  a 
liberdade  de  expressão,  mesmo  que  se  objetive,  com  apoio  nesse  direito 
fundamental, expor ideias ou formular propostas que a maioria da coletividade 
repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de que o pensamento há de ser 
livre, sempre livre, permanentemente livre, essencialmente livre.
Torna-se extremamente importante reconhecer, desde logo, que, sob a égide da 
vigente  Constituição  da  República,  intensificou-se,  em  face  de  seu 
inquestionável sentido de fundamentalidade, a liberdade de manifestação do 
pensamento.
Ninguém desconhece  que,  no  contexto  de  uma sociedade  fundada em bases 
democráticas, mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento. […]
Essa  repulsa  constitucional  bem  traduziu  o  compromisso  da  Assembleia 
Nacional Constituinte de dar expansão às liberdades do pensamento. Estas são 
expressivas prerrogativas constitucionais cujo integral e efetivo respeito, pelo 
Estado,  qualifica-se  como  pressuposto  essencial  e  necessário  à  prática  do 
regime democrático. A livre expressão e manifestação de ideias, pensamentos e 
convicções  não  pode  e  não  deve  ser  impedida  pelo  Poder  Pública  nem 
submetida a interferências ilícitas pelo Estado.63

Também evidenciando a compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 

no  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº 4274  assentou  a  Corte 

Constitucional não ser possível confundir a criminalização da conduta com o debate inerente a 

tal  medida,  ou sobre a  descriminalização,  por  representar  o  debate  a  expressão  maior  da 

liberdade, atendendo a propósitos de coletivização do senso crítico e ao direito de crítica às 

instituições e pessoas como expressão da cidadania.

Sob  tal  perspectiva,  além  da  ofensa  ao  direito  de  reunião,  que  veicularia  a 

manifestação,  embora  sob  o  ponto  de  vista  de  um  grupo  organizado,  o  direito  à  livre 

manifestação individual de cada um dos participantes seria tolhido caso aos mesmos não se 

possibilitasse a expressão de seus pontos de vista sob essa temática, não sendo relevante, para 

63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF n° 187, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.06.2011, DJe n° 121, de 
27.06.2011 
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tolerar  sejam  ouvidos,  se  definam  antes  quais  as  posições  se  apresentam  corretas  ou 

inadequadas. Extrai-se da respectiva ementa:

EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE 
“INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO” DO § 2º DO ART. 33 
DA  LEI  Nº  11.343/2006,  CRIMINALIZADOR  DAS  CONDUTAS  DE 
“INDUZIR, INSTIGAR OU AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE 
DROGA”. 
1.  Cabível  o  pedido de “interpretação conforme à Constituição” de preceito 
legal  portador de  mais  de  um sentido,  dando-se  que  ao  menos  um deles  é 
contrário  à  Constituição  Federal.  2.  A utilização  do  §  3º  do  art.  33  da  Lei 
11.343/2006 como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos de 
defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes ofende o 
direito fundamental de reunião, expressamente outorgado pelo inciso XVI do 
art.  5º da Carta Magna. Regular exercício das liberdades constitucionais de 
manifestação de pensamento e expressão, em sentido lato, além do direito de 
acesso  à  informação  (incisos  IV,  IX  e  XIV  do  art.  5º  da  Constituição 
Republicana, respectivamente).  3.  Nenhuma lei,  seja ela civil  ou penal,  pode 
blindar-se  contra  a  discussão  do  seu  próprio  conteúdo.  Nem  mesmo  a 
Constituição está a salvo da ampla, livre e aberta discussão dos seus defeitos e 
das  suas  virtudes,  desde  que sejam obedecidas  as  condicionantes  ao  direito 
constitucional  de  reunião,  tal  como  a  prévia  comunicação  às  autoridades 
competentes. 4. Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião 
que não se contenha nas duas situações excepcionais que a própria Constituição 
prevê: o estado de defesa e o estado de sítio (art. 136, § 1º, inciso I, alínea “a”, e 
art. 139, inciso IV). 5. Ação direta julgada procedente para dar ao § 2º do art. 
33 da Lei 11.343/2006 “interpretação conforme à Constituição” e dele excluir 
qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos 
acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas ou de qualquer 
substância  que  leve  o  ser  humano  ao  entorpecimento  episódico,  ou  então 
viciado, das suas faculdades psicofísicas.                                 

Por  fim,  bastante  esclarecedor  acerca  da  compreensão  do  Supremo  Tribunal 

Federal  sobre o tema se apresenta  o acórdão proferido no julgamento da Ação Direta  de 

Inconstitucionalidade n° 1969, atinente à vedação de realização de manifestações públicas na 

Praça dos Três Poderes, Praça do Buriti e Esplanada dos Ministérios, com base no Decreto n° 

20.098, de 15 de março de 1999, editado pelo Governo do Distrito Federal.

A ação direta de inconstitucionalidade em referência foi ajuizada pelo Partido dos 

Trabalhadores,  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores,  Confederação  Nacional  dos 

Trabalhadores em Educação e Central Única dos Trabalhadores, sob o fundamento de que o 

referido decreto, ao estabelecer vedação à realização de manifestações nos lugares citados, 

teria cerceado ilegalmente os direitos de reunião e à livre manifestação de pensamento.

Veio o pedido a ser julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da 
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norma em tela,  sob o fundamento de que,  a  pretexto de buscar  regulamentar  a  forma de 

promoção das  manifestações  públicas  naquelas  localidades,  possibilitando a  realização  de 

eventos  culturais  e  religiosos,  teria  em  verdade  obstaculizado  o  exercício  dos  direitos 

fundamentais mencionados. Extrai-se da respectiva ementa:

EMENTA: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO 
20.098/99,  DO  DISTRITO  FEDERAL.  LIBERDADE  DE  REUNIÃO  E  DE 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÕES. OFENSA AO RTIGO 5°, XVI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A liberdade de reunião e de associação para fins lícitos constitui uma das 
mais  importantes  conquistas  da  civilização,  enquanto  fundamento  das 
modernas democracias políticas.
2.  A restrição  ao  direito  de  reunião  estabelecida  pelo  Decreto  Distrital  nº 
20.098/99,  a  toda  evidência,  mostra-se  inadequada,  desnecessária  e 
desproporcional quando confrontada com a vontade da Constituição (Wille vur 
Werfassung).
3.  Ação  direta  julgada  procedente  para  declarar  a  inconstitucionalidade  do 
Decreto distrital nº 20.098/99.64

Quatro casos paradigmáticos representam importante fonte de compreensão sobre 

o tema perante os Estados Unidos da América, através de decisões da Suprema Corte norte-

americana: Schenck v. United States, Abrams. v. United States, United States v. Schwimmer e 

Texas v. Johnson. Julgados em diferentes momentos históricos, espelham, através dos votos 

vencedores  e  vencidos,  a  forma  como se encara  e  valoriza,  naquele  país,  a  manifestação 

individual  da  liberdade  de  pensamento,  associando-a  como  uma  das  maiores  conquistas 

deixadas pelos chamados pais fundadores.

Importante salientar que um dos mais relevantes registros envolvendo discussões 

sobre a liberdade de manifestação à luz da 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos se 

deu no caso  Schenck v. United States.  Nesse feito, cujo julgamento ocorreu em março de 

1919, se analisava o cabimento de condenação a pena de 6 (seis) meses de prisão imposta a 

Charles Schenck, Secretário do Partido Socialista dos Estados Unidos. 

Schenck  imprimiu  e  distribuiu  milhares  de  folhetos  nos  quais  conclamava  os 

cidadãos norte-americanos a se recusarem ao chamamento militar compulsório imposto em 

razão da participação do país na 1ª Guerra Mundial. Em razão desse fato, foi enquadrado na 

lei denominada “Espionage Act”. Ante sua condenação, interpôs recurso em que apontava sua 

64 BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. ADI nº 1969, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, j. 28.06.2007, DJe de 
31.08.2007.
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inconstitucionalidade  por  violação  à   1ª Emenda,  que  lhe  garantiria  liberdade  para  se 

manifestar de forma contrária ao recrutamento.

Tal  alegação  não  foi  contudo  aceita  pela  Suprema  Corte,  a  qual  levou  em 

consideração o contexto em que os panfletos foram distribuídos, ao longo de uma guerra de 

proporções até então inimagináveis, sendo que a divulgação das respectivas ideias poderia 

haver  contribuído,  de  fato,  para  obstaculizar  a  mobilização  norte-americana  mediante  o 

alistamento e a convocação compulsórios, causando eventualmente insubordinação nas forças 

militares.

O  voto  vencedor  do  Juiz  Oliver  Wendell  Holmes  foi  seguido  pela  Corte  à 

unanimidade.  Na  ocasião,  foi  criado  um  dos  principais  testes  utilizados  no  controle  da 

legalidade  das  restrições  incidentes  sobre  a  manifestação  de  pensamento,  qual  seja,  a 

concepção do “clear and present danger”, perigo real e imediato, exigindo-se a demonstração 

de que as palavras poderiam levar a atos concretos de lesão a outros bens jurídicos como, no 

caso, os esforços de recrutamento militar. 

Considerou o julgador que, em tempos de paz, as ideias expostas nos folhetos não 

seriam causadoras de qualquer perigo, se encontrando albergadas, de fato, no âmbito da livre 

manifestação de pensamento. O mesmo não ocorreria, contudo, em tempos de guerra, quando 

se dera a distribuição dos folhetos pelo recorrente. Cunhou ainda expressão que veio a se 

tornar famosa, no sentido de que a liberdade de expressão não protegeria a conduta de um 

homem que gritasse “fogo” num teatro cheio. Colhe-se do seu voto:

A mais forte proteção da liberdade de expressão não protegeria um homem que 
gritasse 'fogo' num teatro lotado, causando pânico a todos. Nem sequer protege 
um homem contra uma condenação em razão de palavras que podem ter o 
efeito de força. A questão em cada caso é saber se as palavras usadas o são em 
tais  circunstâncias  e  são de natureza tal  a  criar um perigo real  e  imediato, 
trazendo um mal que o congresso teria todo o direito de reprimir. 
Quando uma nação está em guerra, muitas coisas que poderiam ser ditas em 
tempos de paz são obstaculizadas, perdendo apoio enquanto homens lutam, não 
podendo  nenhum  tribunal  considerá-las  protegidas  por  qualquer  direito 
constitucional.65 

65 Na redação original, “the most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting 
fire in a theatre and causing a panic. It does not even protect a man from an injunction against uttering  
words that may have all the effects of force. The question in every case is whether the words used are used in  
such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring 
about the substantive evils that Congress has a right to prevent”. A íntegra do acórdão encontra-se disponível 
em http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=249&invol=47, acesso em 06 de maio de 
2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=249&invol=47
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O segundo dos casos referidos foi julgado em 10 de novembro de 1919, ainda sob 

o impacto dos efeitos políticos e ideológicos da 1ª Guerra Mundial e da Revolução Russa de 

1917. Em  Abrams v. United States,  a  Suprema Corte norte-americana se defrontou com a 

alegação  de  inconstitucionalidade  de  emenda  à  lei  à  referida  (“Espionage  Act”),  a  qual 

criminalizara as condutas de  pronunciar, imprimir, escrever ou publicar qualquer linguagem 

desleal,  profana,  difamatória  ou  ofensiva  sobre  a  Constituição,  as  forças  armadas,  os 

uniformes militares ou a bandeira.

Os  réus,  um grupo de  anarquistas  liderados  por  Abrams,  foram condenados  a 

penas de 20 (vinte) anos de prisão com base no referido ato, tendo sido imposta à ré Mollie 

Steimer  pena de 15 (quinze)  anos de prisão,  em razão de haverem os  mesmos violado a 

proibição em tela, sob o fundamento de que teriam jogado do alto de um edifício na cidade de 

Nova York  5.000 (cinco  mil)  panfletos  incitando a  suspensão da  produção de  armas  nos 

Estados  Unidos  da  América,  bem como  o  envio  de  tropas  norte-americanas  à  Rússia,  a 

pretexto de combater a revolução comunista.

Os  panfletos  conclamavam os  trabalhadores  a  não  se  deixarem ludibriar  pela 

propaganda de guerra,  notadamente considerando que o dinheiro angariado pelos  mesmos 

seria utilizado para fabricar balas, baionetas e canhões para matar não apenas alemães, mas 

também  trabalhadores  russos,  os  quais,  nas  palavras  do  panfleto,  estariam  a  lutar  pela 

liberdade  do  proletariado na  Rússia,  instigando-os  a  demonstrar  que  na  América  também 

estaria presente o espírito libertário e revolucionário.

O  voto  vencedor,  proferido  pelo  Juiz  John  Hessin  Clarke,  assentou  que  os 

panfletos não se confundiriam com a resistência pacífica, na medida em que representariam, 

ao  contrário,  uma  apelo  em favor  da  violência  contra  o  governo  dos  Estados  Unidos  da 

América. Conforme seu voto, a impressão e distribuição dos panfletos teria sido motivada 

pelo envio de tropas à Rússia, como uma operação estratégica durante a 1ª Guerra Mundial 

em face da Alemanha.

Em seu voto, apontou que os panfletos teriam o propósito de causar desagregação 

aos  esforços  norte-americanos,  podendo ainda  causar  sedição  e  levar  o  país  à  revolução, 

apresentando o que chamou de “bad tendency”, ou seja, a tendência a encorajar a resistência 

pela violência, e não através do discurso, medida que, na opinião da maioria da Corte (7x2), 
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não estaria protegida no âmbito da liberdade de expressão estabelecido pela 1ª Emenda. Os 

recorrentes  não  teriam  buscado  a  promoção  do  debate,  mas  sim  a  incitação  à  guerra  e 

derrubada do governo fora do regime democrático. Extrai-se do voto vencedor:

essa  não  é  uma  tentativa  de  suscitar  uma  mudança  de  administração  pela 
discussão pura, porque não importa o que pode ter incitado o surto da parte 
dos réus anarquistas, o propósito manifesto de tal publicação seria criar uma 
tentativa de derrubar os esforços de guerra do governo dos Estados Unidos, 
levando o país à paralisação por uma greve geral, impedindo a produção de 
todas as munições e outros iten essenciais à condução da guerra”. 66 

Ganha especial relevância na defesa da livre manifestação de pensamento no caso 

em exame o voto proferido pelo Juiz Holmes, o qual, juntamente com o Juiz Louis Brandeis, 

assentou  a  possibilidade  de  punição  ao  discurso  com  base  na  norma  mencionada,  caso 

estivesse presente um perigo real e imediato de incitação ao crime (tema o qual voltaremos a 

examinar oportunamente), afastando do âmbito de proteção à incidência da 1ª Emenda.

No caso  em exame,  Holmes  decidiu  que a  publicação  dos  folhetos,  reputados 

como tolos, com o mero propósito de diminuição do número de baixas de soldados russos, 

não representaria perigo algum, muito menos que atendesse ao teste do “clear and present  

danger”, estabelecido anteriormente em outros casos também julgados no mesmo contexto da 

1ª Guerra Mundial, razão pela qual não se poderia punir Abrams e os demais exatamente com 

base na proteção estabelecida à liberdade de discurso.

Em seu voto, sustentou Holmes a necessidade de discussão do tema à luz de um 

“livre mercado de ideias”, através do qual as ideias verdadeiras e fundamentadas poderiam ser 

aceitas pela sociedade. Destacou Holmes que os réus teriam sido punidos com penas de 20 

(vinte) anos de prisão pela publicação de folhetos em relação aos quais eram tão livres para 

fazê-lo quanto o próprio governo o era para publicar a Constituição dos Estados Unidos da 

América. 

Ora, a crença na veracidade da ideia deveria motivar a sua livre discussão, e não 

ensejar a aplicação de penalidades a todas as ideias que se apresentassem discordantes, sob 

66 Na redação original, “This is not an attempt to bring about a change of administration by candid discussion,  
for no matter what may have incited the outbreak on the part  of the defendant anarchists,  the manifest  
purpose of such a publication was to create an attempt to defeat the war plans of the government of the  
United  States,  by  bringing  upon  the  country  the  paralysis  of  a  general  strike,  thereby  arresting  the  
production of all munitions and other things essential to the conduct of  the war”.  A íntegra do acórdão 
encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=250&invol=616, 
acesso em 06 de maio de 2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=250&invol=616
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pena de se demonstrar não se confiar nos fundamentos das próprias ideias. Colhe-se ainda do 

seu voto, infra:

Permitir  a  oposição  pelo  discurso  parece  indicar  que  você  acredita  ser  o 
discurso  impotente,  como  quando  um  homem  diz  que  fez  do  círculo  um 
quadrado, ou que você não se importa de todo o coração com o resultado, ou 
que você duvida do seu poder e de suas premissas.  Mas quando os homens 
perceberem que o tempo tem derrubado muitas crenças combatidas, podem vir 
a acreditar ainda mais no que acreditavam como fundamento de suas próprias 
ideias, e que o propósito final desejado é melhor alcançado pelo livre mercado 
de ideias,  que o melhor teste para a verdade é o poder do pensamento para ter 
a si mesma aceita na competição do mercado, e que a verdade é a única base 
sobre a qual seus desejos podem se desenvolver com segurança.67

Passados dez anos, novo pronunciamento da Corte Suprema se afigurou relevante 

também no que tange à compreensão da temática da livre manifestação de pensamento, desta 

feita em processo cível, qual seja, United States v. Schwimmer (279 US 644), consistente em 

recurso promovido por  Rosika  Schwimmer  em face  de  decisão  que  indeferida  pedido  de 

cidadania norte-americana.

Conforme apontado nos autos, a recorrente era uma cidadã natural da Hungria, a 

qual  postulara  nacionalidade  norte-americana,  mediante  processo  de naturalização  junto à 

Corte Distrital do Distrito Norte de Illinois. O procedimento em tela exigia, com fundamento 

na Lei de Naturalização de 29 de junho de 1906, fosse prestada declaração de viva voz em 

que se comprometesse o requerente a defender a Constituição e as leis dos Estados Unidos 

contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos, jurando uma fé autêntica e lealdade ao 

próximo.

A requerente se recusou a prestar o referido juramento, sob a alegação de que 

seria  uma  pacifista,  não  estando  assim  disposta  a  pegar  em armas,  salientando  que  sua 

consciência  de  pertencimento  à  humanidade  seria  compartilhada  por  todos  aqueles  que 

acreditam que  todos  os  seres  humanos  seriam filhos  de  Deus,  tendo por  essa  razão  sido 

indeferido seu pleito. 

67 Na redação original, “To allow opposition by speech seems to indicate that you think the speech impotent, as  
when a man says that he has squared the circle, or that you do not care whole heartedly for the result, or that  
you doubt either your power or your premises. But when men have realized that time has upset many fighting 
faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that  
the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas-that the best test of truth is the power of the  
thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which 
their wishes safely can be carried out”.
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Na  ocasião,  assinalou  estar  disposta  a  cumprir  todas  as  demais  obrigações 

impostas, exceto exatamente a obrigatoriedade de pegar em armas, não o fazendo ainda que 

todas as outras mulheres o fizessem

Em razão desse fato, foi indeferido o pleito de naturalização,  em decisão que, 

questionada, foi mantida por maioria pela Corte Suprema em 27 de abril de 1929, por seis 

votos  a  três,  ficando vencidos  os  Juízes  Holmes,  Brandeis  e  Edward  T.  Sanford.  O voto 

vencedor  foi  proferido  pelo  Juiz  Pierce  Butler,  a  qual  se  fundamentou  na  ausência  do 

preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão da nacionalidade em favor da 

requerente.

No voto  vencedor,  o  Juiz  Butler  considerou haver  o  governo editado leis  que 

regulamentavam quem poderia tornar-se cidadão norte-americano em razão dos benefícios 

que  traz  a  cidadania.  Em  razão  da  grande  importância  dos  privilégios  concedidos  pela 

naturalização, as prescrições qualificatórias normativas e o processo de admissão deveriam 

ser interpretados com o propósito definido para favorecer e apoiar o governo. 

Prosseguiu Butler apontando ademais que, diante da importância conferida pelo 

governo ao serviço militar, as opiniões e crenças pacifistas da requerente seriam irrelevantes, 

já  que  que  poderiam obstaculizar  a  própria  subsistência  dos  Estados  Unidos  se  todos  os 

cidadãos  o  fizessem,  representando  a  crença  pacifista  verdadeiro  impedimento  a  que  se 

desenvolvesse o senso de nacionalismo que o país tentaria estimular68. 

Ganha enorme relevo na defesa da liberdade de manifestação, contudo, o voto 

dissidente do Juiz Holmes. Trata-se de autêntico libelo em defesa das qualidades morais da 

requerente, que justificariam de forma ampla a concessão da cidadania norte-americana em 

seu favor69, especialmente levando-se em conta uma série de condições fáticas envolvendo-a, 

68 Na redação original, “Whatever tends to lessen the willingness of citizens to discharge their duty to bear  
arms in the country's defense detracts from the strength and safety of the government. [279 U.S. 644, 651]  
And their opinions and beliefs as well as their behavior indicating a disposition to hinder in the performance  
of that duty are subjects of inquiry under the statutory provisions governing naturalization and are of vital  
importance, for if all or a large number of citizens oppose such defense the 'good order and happiness' of the  
United States cannot long endure. And it is evident that the views of applicants for naturalization in respect  
of such matters may not be disregarded. The influence of conscientious objectors against the use of military  
force in defense of the principles of our government is apt to be more detrimental than their mere refusal to  
bear arms. The fact that, by reason of sex, age or other cause, they may be unfit to serve does not lessen their 
purpose or power to influence others.  It  is  clear from her own statements that the declared opinions of  
respondent as to armed defense by citizens against enemies of the country were directly pertinent to the  
investigation  of  her  application”.  A  íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=279&invol=644, acesso em 07.05.2013.

69 Assinalamos  que  nos  Estados  Unidos,  conforme  assentado  no  próprio  acórdão,  a  única  diferenciação 
estabelecida entre o cidadão nato e o naturalizado é que apenas o primeiro poderá o cargo de Presidente da 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=279&invol=644
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já que se tratava de uma mulher de mais de 50 (cinquenta) anos, que não poderia fazer uso de 

armas nem mesmo se assim desejasse.

O principal fundamento de seu voto em favor da requerente, contudo, não reside 

em suas qualidades pessoas e na crença verdadeira na ideologia pacifista, pregando o fim das 

guerras e não qualquer perturbação ao propósito de recrutamento estatal militar como no caso 

Schenck. Defendeu-se, contudo, a liberdade de se manifestar acerca da crença na paz em que 

acreditava firmemente.

No referido voto, veio a ser cunhada por Holmes também mais uma expressão que 

veio a se tornar histórica, defendendo-se a liberdade também para as ideias que odiamos, e 

não apenas para aquelas ideias com as quais episódica e eventualmente concordamos, o que se 

amolda ao propósito de aceitação do diferente e de tolerância, como inicialmente afirmado. 

Colhe-se do voto em referência:

Algumas de suas respostas podem motivar o preconceito popular, mas se há um 
princípio  da  Constituição  cuja  observância  se  torna  mais  obrigatória  que 
qualquer outro é o princípio da liberdade de pensamento – não liberdade de 
pensamento  para  aqueles  que  concordam  conosco,  mas  liberdade  para  o 
pensamento que odiamos. Eu acho que nós devemos aderir a esse princípio no 
que  diz  respeito  à  admissão,  assim como para  a  vida  dentro  deste  país.  E 
recorrendo à opinião de que proíbe forma como esta do candidato, gostaria de 
sugerir que os Quakers têm feito a sua parte para tornar o país o que é, que 
muitos  cidadãos de acordo com a crença do requerente e  que eu não havia 
imaginado até então que lamentou a nossa incapacidade de expulsá-los porque 
eles acreditavam mais do que alguns de nós nos ensinamentos do Sermão da 
Montanha.70

Mais  recentemente,  também apresentando  importância  histórica  especialmente 

nos  Estados  Unidos  da  América,  além de  evidenciar  a  inexistência  de  condicionamentos 

formais ao exercício da liberdade de manifestação de pensamento, foi julgado pela Suprema 

Corte  processo  envolvendo  a  queima  da  bandeira  norte-americana,  resultando  no 

reconhecimento de que tal ato estaria envolvido no âmbito de proteção do direito.

República
70 Na redação original, “Some of her answers might excite popular prejudice, but if there is any principle of the 

Constitution that more imperatively calls for attachment than any other it is the principle of free [279 U.S.  
644, 655] thought-not free thought for those who agree with us but freedom for the thought that we hate. I  
think that we should adhere to that principle with regard to admission into, as well as to life within this  
country. And recurring to the opinion that bars this applicant's way, I would suggest that the Quakers have 
done their share to make the country what it is, that many citizens agree with the applicant's belief and that I  
had not supposed hitherto that we regretted our inability to expel them because they believed more than some  
of us do in the teachings of the Sermon on the Mount”.
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No caso em tela,  julgado em 21 de junho de 1989, o americano Gregory Lee 

Johnson fora condenado a pena de 1 (um) ano de prisão, além do pagamento de multa no 

valor de US$ 2,000.00 (dois mil dólares americanos), por haver, durante protesto organizado 

pela Brigada Revolucionária da Juventude Comunista, da qual era membro, promovido por 

ocasião da Convenção Anual do Partido Republicano em Dallas, no Texas, realizado a queima 

da bandeira norte-americana,  proferido ainda palavras em face da política conduzida pelo 

Presidente  Ronald Reagan que,  em seu entender,  levaria  à  3ª  Guerra  Mundial  por  ser  de 

extrema direita.

Entre outras referências, fazendo alusão às cores da bandeira, afirmou Gregory 

Lee Johnson: “América, o vermelho, o branco e o azul, nós cuspimos em você, prepara-se 

para ser pilhada, você será derrubada”.71  A legislação do Texas, bem como a de diversos 

outros estados, criminalizava a conduta de destruição ou desrespeito a símbolos nacionais, 

entre os quais se incluía a bandeira dos Estados Unidos. 

 As decisões recorridas haviam assentado a inferioridade hierárquica do direito ao 

discurso  simbólico  de  Johnson  em  relação  à  necessidade  de  preservação  da  imagem  da 

bandeira como um elemento de preservação nacional, e a pretexto de manutenção da ordem. 

Absolvido  em  grau  de  recurso  pelo  Tribunal  de  Apelações  Criminais  do  Texas,  o  qual 

reconheceu o direito à realização do protesto com base na 1ª Emenda, o Estado do Texas 

apresentou recurso levado à Corte Suprema.

Nos autos do processo respectivo, em decisão por cinco votos a quatro, Johnson 

veio a ser absolvido sob o fundamento de que sua conduta se amoldaria ao âmbito de proteção 

da 1ª Emenda, tendo a maioria assentado que a proteção ao discurso não se restringiria ao 

âmbito das palavras, mas também aos gestos. O voto vencedor foi proferido pelo Juiz William 

J.  Brennan  Jr.,  acompanhado  pelos  Juízes  Thurgood  Marshall,  Harry Blackmun,  Antonin 

Scalia e Anthony Kennedy, sendo vencidos William Rehnquist, Sandra Day O'Connor, John 

Stevens e Byron White.

O fundamento principal adotado pela Corte foi que, sendo o direito à diferença 

elemento central das liberdades consagradas na 1ª Emenda, não poderia o governo impor por 

meio de decreto um sentimento de unidade que a própria bandeira buscava representar, não 

podendo esse sentimento ser imposto.  Destacou-se,  ademais,  não representar  a queima da 

71 Em suas palavras originais: “America, the red, the white and the blue, we spit on you, you stand for plunder,  
you wiil go under”.
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bandeira qualquer ato concreto de lesão ou perigo de lesão à paz. 

Relativamente à forma de discurso, assentou a Suprema Corte, para definir o que 

seria liberdade de discurso, que a mesma não se restringiria a rotular as palavras escritas ou 

faladas, com base em casos julgados anteriormente, que consistiam em exibição de bandeiras 

comunistas  ou  no  uso  de  bandanas  prestas,  em ambos  os  casos  como  meras  formas  de 

discurso, sem associação a atos concretos.72

Conforme  voto  do  Ministro  Brennan,  “apesar  de  símbolos  frequentemente 

serem  o  que  fazemos  dos  mesmos,  a  bandeira  expressa  permanentemente  a  União 

americana, crenças na paz e na lei e na liberdade que alimenta o espírito humano”. O 

voto discordante se fundamentou no reconhecimento da importância  histórica da bandeira 

americana,  não podendo ser equiparada a uma ideia a ser discutida no mercado de ideias 

como qualquer outra. Colhe-se do voto vencido:

A bandeira americana, então, ao longo de mais de 200 anos da nossa história, 
tornou-se um símbolo visível da formação da nossa Nação. Ela não representa 
pontos  de  vista  particulares  de  qualquer  partido  político,  e  não  representa 
qualquer filosofia política em particular. A bandeira não é uma simples ideia ou 
ponto de vista competindo pelo reconhecimento no mercado de ideias. Milhões e 
milhões de americanos a consideram com uma reverência quase mística sem 
levar em consideração qualquer espécie de crença social, política ou filosófica 
que possam ter. Eu não posso concordar que a Primeira Emenda invalide o Ato 
do  Congresso,  e  as  leis  de  48  dos 50 estados,  que criminalizaram a  queima 
pública das bandeiras.73

O voto vencedor, proferido pelo Juiz Brennan, entendeu prevalecer no caso não o 

apego à figura da bandeira americana, mas sim o direito à livre manifestação de pensamento, 

sem que se  valorizasse a  figura da primeira  mediante  a  supressão da  liberdade,  mas sim 

mediante o convencimento, através do discurso, no sentido de evidenciar que as ideias alheias 

apresentar-se-iam equivocadas. Colhe-se do voto condutor:

72 V. Casos Stromberg v.  California (283 US 359, j.  em 18.05.1931) e  Tinker  v.  Des Moines Independent 
Community School District (393 US 503, j. em 24.02.1969).

73 Na redação original, “The American flag, then, throughout more than 200 years of our history, has come to  
be the visible symbol embodying our Nation. It does not represent the views of any particular political party,  
and it does not represent any particular political philosophy. The flag is not simply another "idea" or "point  
of view" competing for recognition in the marketplace of ideas. Millions and millions of Americans regard it  
with an almost mystical reverence regardless of what sort f social, political, or philosophical beliefs they may  
have. I cannot agree that the First Amendment invalidates the Act of Congress, and the laws of 48 of the 50  
States, which make criminal the public burning of the flag”. A íntegra do acórdão encontra-se disponível em 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=491&invol=397, acesso em 08.05.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=491&invol=397
file:///C:/Users/prce/prce/prce/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/wiki/United_States_Congress
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A maneira de preservação do papel especial da bandeira não é punir aqueles 
que se  sentem diferentes  sobre  essas  questões.  É persuadi-los  que eles  estão 
errados. Para homens corajosos e autossuficientes, com a confiança no poder do 
raciocínio livre e sem medo através dos processos de governo popular, nenhum 
perigo emergente do discurso pode ser considerado real e imediato, a menos que 
a incidência  do mal  seja  tão  iminente  que isso  pudesse  acontecer antes  que 
houvesse oportunidade para uma discussão ampla. Caso haja tempo para expor 
através da discussão a falsidade e a falácia, para evitar o mal da educação pelos 
processos,  o  remédio  a  ser  aplicado  seria  mais  discurso,  e  não  provocar  o 
silêncio.
E precisamente por ser a nossa bandeira envolvida, uma resposta ao ato do 
queimador  da  bandeira  poderia  explorar  o  poder  de  persuasão  único  da 
própria bandeira. Não podemos imaginar resposta mais apropriada ao ato de 
queima da bandeira do que acenar uma, nenhum modo melhor de contrariar 
uma  mensagem  de  queima  através  da  saudação  à  bandeira  que  arde  em 
chamas,  não  existindo  meio  mais  seguro  de  preservar  sua  dignidade  nem 
mesmo da bandeira que queimou do que lhe assegurando um enterro decente. 
Nós  não  consagramos  a  bandeira  punindo  sua  profanação,  pois  ao  fazê-lo 
diminuímos a liberdade que é delicadamente protegida por esse emblema.74

Em relação ao último caso, atinente a conflito envolvendo, de um lado, o direito à 

liberdade  de  expressão  e,  de  outro,  a  preservação  e  o  respeito  a  símbolos  nacionais, 

interessante a comparação entre a queima da bandeira norte-americana e a possibilidade de 

execução do hino nacional em ritmo de forró, em desacordo com a Lei nº 5.700/71, que foi 

objeto de ação civil pública proposta pela Procuradoria da República no Estado do Ceará.

Conforme  apontado  na  referida  ação,  buscou  o  Ministério  Público  Federal 

obstaculizar  a  execução  e  divulgação  do  hino  nacional  em ritmo  de  forró  por  parte  do 

estabelecimento  situado  na  cidade  de  Fortaleza,  conhecido  como  “Pirata  Bar”,  sob  o 

fundamento de que a inobservância às regras previstas na norma em tela ensejaria desconforto 

e desaprovação da sociedade local, não contribuindo para a formação de qualquer consciência 

cívica.

74 Na redação original,  “the way to preserve the flag's special role is not to punish those who feel differently  
about these matters.  It  is  to persuade them that  they are wrong. "To courageous,  self-reliant  men,  with  
confidence in the power of free and fearless reasoning applied through the processes of popular government,  
no  danger  flowing  from  speech  can  be  deemed  clear  and  present,  unless  the  incidence  of  the  evil  
apprehended is so imminent that it may befall before there is opportunity for full discussion. If there be time  
to expose through discussion the falsehood and fallacies, to avert the evil by the processes of education, the 
remedy to be applied is more speech, not enforced silence." Whitney v. California, 274 U.S. 357, 377 (1927) 
(Brandeis, J., concurring). And, precisely because it is our flag that is involved, one's response to the flag  
[491 U.S. 397, 420]   burner may exploit the uniquely persuasive power of the flag itself. We can imagine no  
more appropriate response to burning a flag than waving one's own, no better way to counter a flag burner's  
message than by saluting the flag that burns, no surer means of preserving the dignity even of the flag that  
burned than by - as one witness here did - according its remains a respectful burial. We do not consecrate the  
flag  by  punishing  its  desecration,  for  in  doing  so  we  dilute  the  freedom  that  this  cherished  emblem 
represent”.
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Em sua defesa, a parte contrária sustentou haver se limitado a executar o hino 

nacional  em  consonância  com  arranjo  popular,  sem  qualquer  escopo  de  desrespeito  ou 

depreciação a esse símbolo nacional, e que teria assim agido no exercício de sua liberdade de 

expressão  artística,  atentando  para  verdadeiro  espírito  patriótico,  razão  pela  qual  o 

acolhimento à postulação autoral implicaria em inconstitucionalidade.

O pedido foi julgado improcedente pelo Juiz da 6ª Vara da Seção Judiciária do 

Ceará, sob o fundamento de que, sopesados os bens jurídicos colidentes, deveria prevalecer o 

direito à liberdade de expressão, em detrimento das restrições estabelecidas à execução do 

hino nacional, notadamente por não verificar tratamento desonroso ao hino nacional, mas sim 

sua execução segundo o padrão cultural brasileiro. Nesse sentido, confira-se trecho da mesma:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  HINO  NACIONAL.  GRAVAÇÃO  EM  RITMO  DE 
FORRÓ. DISCIPLINA LEGAL DOS SÍMBOLOS NACIONAIS. LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO PELO ESTADO QUE DEPENDE DA REALIZAÇÃO 
DE  UM  RELEVANTE  INTERESSE  GOVERNAMENTAL.  INEXISTÊNCIA  DE 
TRATAMENTO  DESONROSO  AO  HINO  NACIONAL.  FORRÓ  COMO 
ELEMENTO DA CULTURA BRASILEIRA. FORMA DE EXPRESSÃO DO AMOR 
À PÁTRIA QUE NÃO PODE SER IMPOSTA PELA LEI. IMPROCEDÊNCIA DOS 
PEDIDOS.
I  –  A  limitação  legal  da  liberdade  de  expressão  pelo  Estado  somente  guarda 
compatibilidade com a Constituição  quando tiver por objetivo a realização de um 
relevante interesse governamental.
II  –  A liberdade  de  expressão  deve  ser  compatibilizada  com  as  demais  normas 
constitucionais, observando-se o fim pretendido pelo agente e mantendo-se a unidade 
da Constituição.
III – A gravação do Hino Nacional, em ritmo de forró, que é elemento da cultura 
brasileira, não pode ser considerada, por si só, como conduta desrespeitosa ao símbolo 
nacional.
IV – O uso do Hino Nacional,  nas mais  diversas  situações e  circunstâncias,  não o 
vulgariza ou banaliza de forma desrespeitosa, devendo ser estimulado, pois contribui 
para sua sedimentação, no âmago de cada cidadão.
V – Não cabe à lei impor à sociedade um determinado modo de expressão do amor 
pela pátria, mas sim aceitar as diversas formas de expressão desse amor, quando mais 
quando em consonância com a cultura nacional.
VI – Pedidos improcedentes.75

Ultrapassadas  essas  questões,  que  representam  o  estudo  do  tema  sob  uma 

perspectiva eminentemente liberal,  no sentido da construção de um espaço de atuação do 

homem em face do Estado, que deveria assumir postura negativa, cabe indagar se a outorga 

do direito à livre manifestação de pensamento abrangeria também os meios para que esse 

exercício ocorresse, inclusive mediante o acesso aos instrumentos de comunicação de massa, 

75 O inteiro teor da sentença encontra-se disponível em http://direitosfundamentais.net/2008/04/06/A-liberdade-
de-expressao-e-os-simbolos-nacionais-hino-nacional-em-forro, acesso em 02.09.2013.

http://direitosfundamentais.net/2008/04/06/A-liberdade-de-expressao-e-os-simbolos-nacionais-hino-nacional-em-forro
http://direitosfundamentais.net/2008/04/06/A-liberdade-de-expressao-e-os-simbolos-nacionais-hino-nacional-em-forro
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como rádio, televisão e, mais recentemente, a internet.

Ora, não se pode admitir que num regime democrático se verifique a completa 

uniformização de pensamentos e ideias, e muito menos que apenas aqueles pensamentos e 

ideias que se revelem mais agradáveis ou consentâneos às vontades da maioria venham a 

prevalecer. É o que ocorre, por exemplo, quando se verifica a realidade brasileira, em que há 

uma uniformização de manifestações de pensamento.

Ocupam as chamadas minorias um espaço de discussão menos amplo. Suas vozes 

se  fazem  ouvir  em  contextos  diferenciados,  já  sob  o  influxo  de  análises  previamente 

processadas  pelos  titulares  dos  meios  de  comunicação  ou  daqueles  que  comungam  do 

pensamento  dominante.  Tal  fato  contribui  para  que  determinadas  manifestações  de 

pensamento,  por  mais  esdrúxulas,  venham a  ser  reputadas  como verdades  inabaláveis,  ao 

passo  que  outros  temas  sequer  chegam  a  ser  postos  em  discussão.  Algumas  ideias  são 

vendidas, pois, como conclusões das quais não pode a sociedade se afastar.

O atual modelo cultural se baseia na ideia do chamado consenso da hegemonia. 

Na prática, consolida-se na sociedade uma cultura no sentido de que determinadas ideias são 

inafastáveis,  como o atendimento  às  necessidades  do  “mercado”,  sendo todos  aqules  que 

comungam de opiniões distintas afastados de qualquer debate, já que o acolhimento de suas 

pretensões  faria  ruir  os fundamentos da própria  sociedade.  É o que ocorre,  por exemplo, 

quando se verifica a análise de dados econômicos pela chamada mídia especializada.

Determinadas concepções de desenvolvimento são reputadas como indispensáveis 

ao crescimento econômico,  o qual  traria  automaticamente crescimento social,  sem que se 

analise de forma crítica em que consistiria tal  crescimento, ou com base em que dados o 

mesmo poderia ser explicado, deixando de ser aberto espaço a concepções menos ortodoxas. 

Esse fato se agrava na medida em que à livre manifestação de pensamento não se costuma 

associar o livre acesso aos meios de comunicação. Sobre o tema, colhe-se do Prof. Boaventura 

de Sousa Santos:: 

Há dois problemas teóricos muito importantes: o do silêncio e o da diferença. O 
silêncio é o resultado do silenciamento: a cultura ocidental  e a modernidade 
têm uma ampla experiência histórica de contato com outras culturas, mas foi 
um contato colonial,  um contato  de desprezo,  e  por isso silenciaram muitas 
dessas  culturas,  algumas  das  quais  destruíram.  Por isso,  quando  queremos 
tentar um novo discurso ou teoria intercultural, enfrentamos um problema: há 
nos oprimidos aspirações que não são proferíveis, porque foram consideradas 
improferíveis  depois  de  séculos  de  opressão.  O  diálogo  não  é  possível 



 86

simplesmente porque as pessoas não sabem dizer: não porque não tenham o 
que dizer. Mas porque suas aspirações são improferíveis. E o dilema é como 
fazer o silêncio falar por meio de linguagens, de raxionalidades que não são as 
mesmas  que  produziram  o  silêncio  no  primeiro  momento.  Esse  é  um  dos 
desafios mais fortes que temos: como fazer o silêncio falar de uma maneira que 
produza autonomia e não a reprodução do silenciamento.76

Cabe indagar por fim se, tendo em vista a previsão constitucional do direito à livre 

manifestação de pensamento, também teriam sido assegurados os meios para seu exercício, 

por parte não de uma omissão estatal, mas sim demandando, ao contrário, uma atuação estatal 

positiva  que  resulte  na  disponibilização  de  instrumentos  que  possibilitem  conferir  maior 

alcance à manifestação individualizada de ideias.

Nesse contexto é  que reconhecem doutrina e  alguns ordenamentos o chamado 

direito  à  comunicação,  que busca  tornar  efetivo o direito  à  manifestação  do pensamento, 

através da possibilidade de publicização das mensagens veiculadas. Deve a sociedade buscar 

se assegure a  “qualquer cidadão ou grupo legalmente organizado, de exprimir ideias, 

críticas  ou  mensagens  de  toda sorte  através  dos  veículos  de  comunicação  de  massa, 

notadamente o rádio e a televisão”.77

O grande diferencial de uma democracia, no que tange à livre manifestação de 

pensamento, não está apenas em possibilitar formalmente que a mesma venha a acontecer, 

mas  sim em fomentar  a  criação  de  um espaço  de  discussão  o  mais  amplo  possível,  que 

contemple correntes ideológicas as mais diversas. Não mais se contenta a democracia, assim, 

com uma postura estatal tipicamente liberal, a qual se baseia na submissão das minorias à 

vontade majoritária. A respeito, já lecionava Hans Kelsen:  

Uma  vez  que  o  princípio  de  liberdade  e  igualdade  tende  a  minimizar  a 
dominação, a democracia não pode ser uma dominação absoluta, nem mesmo 
uma dominação absoluta da maioria. Pois a dominação pela maioria do povo 
distingue-se  de  qualquer outra  dominação  pelo  fato  de  que  ela  não  apenas 
pressupõe, por definição, uma oposição (isto é, a minoria), mas também porque, 
politicamente, reconhece sua existência e protege seus direitos.78 

Compulsando-se a Constituição Federal de 1988, especialmente em cotejo com a 

76 SANTOS, Boaventura de Sousa. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: 
Boitempo, 2007, p. 55.

77 LIMA,  Venício  A de.  Liberdade  de  expressão  v.  Liberdade  de  imprensa:  direito  à  comunicação  e 
democracia. 2. ed. São Paulo: Publisher Brasil, 2012, p. 44.

78 KELSEN, Hans. A democracia. Op. cit., p. 182/3.
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Constituição  da  República  Portuguesa,  vê-se  haver  o  constituinte  sido  tímido  em  sua 

iniciativa,  posto que,  não obstante  a tentativa de superação do arbítrio  ditatorial,  o  poder 

econômico das grandes empresas de comunicação não foi em momento algum ameaçado, 

tendo sido estabelecidas enormes garantias para a continuação de suas atividades, tema que 

será discutido a seguir. 

De fato, embora a todos se assegure o direito à livre manifestação de pensamento, 

vê-se  que  tenderão  a  ser  mais  conhecidas  as   manifestações  originárias  de  pessoas  que 

integram um grupo midiático com maior poder econômico. As demais manifestações, não 

podendo contar com esse espaço, tenderiam a ser ignoradas ou a apresentar um alcance muito 

inferior, não existindo portanto uma competição efetivamente igualitária no chamado livre 

mercado de ideias. Esse direito assim não tem sido assegurado no caso brasileiro. É o que 

leciona a respeito Gilmar Ferreira Mendes, reconhecendo não encontrar amparo no âmbito de 

proteção do direito à livre manifestação de pensamento, infra:

Além do direito de acesso à mídia por quem foi nela afrontado, haveria outro 
direito  de  expor ideias  e  notícias  em órgãos  de  comunicação,  a  pretexto  de 
exercício da liberdade de expressão?
A  indagação  tem  encontrado  resposta  negativa.  Vem  prevalecendo  uma 
interpretação  mais  restrita  da  garantia  constitucional  da  liberdade  de 
expressão. Não se vê suporte nesse direito fundamental para exigir que terceiros 
veiculem as ideias de uma dada pessoa. A liberdade se dirige, antes, a vedar que 
o Estado interfira no conteúdo da expressão. O direito não teria por sujeito 
passivo outros particulares, nem geraria uma obrigação de fazer para o Estado. 
O princípio constitucional da livre iniciativa e mesmo o direito de propriedade 
desaconselhariam que se atribuísse tamanha latitude a essa liberdade.79 

  

Para combater essa realidade é que a Constituição da República Portuguesa, após 

dispor sobre as liberdades de expressão e informação, imprensa e dos meios de comunicação 

social,  consagra em seu artigo 40º,  1,  o  chamado direito  de antena,  prescrevendo que os 

partidos políticos e as organizações sindicais, profissionais e representativas das actividades 

económicas,  bem como outras  organizações  sociais  de  âmbito  nacional,  “têm direito,  de 

acordo com a sua relevância e representatividade e segundo critérios objectivos a definir 

por lei,  a tempos de antena no serviço público de rádio e de televisão”, formando um 

sistema que Canotilho chama de Constituição da Informação.

Uma comparação com a Constituição Federal de 1988 revela não haver a CRP se 

79 MENDES, Op. cit., p. 301.
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limitado a assegurar esse espaço aos partidos políticos, o que se verificou no caso brasileiro 

ante o que prescreve o artigo 17, § 3º, parte final, possibilitando o acesso gratuito dos mesmos 

aos serviços de rádio e televisão,  indiretamente custeado pela  União através  de deduções 

fiscais, sendo esse direito regulamentado pelo artigo 45 e seguintes da Lei nº 9.096/95. 

A  norma  em  tela  estabeleceu  que  a  propaganda  teria,  entre  outros  fins,  a 

divulgação da posição do partido em relação a temas político-comunitários (v. Artigo 45, III). 

Tem se observado, contudo, que esse importante instrumento de divulgação de ideias tem se 

prestado muito mais a divulgar as atividades das principais lideranças partidárias projetando-

as  para  as  eleições  seguintes,  amesquinhando  o  propósito  da  norma,  que  certamente  é 

contribuir para o pluralismo democrático, diante da diversidade ideológica e do número de 

agremiações partidárias existentes.

Possibilitou a Constituição Portuguesa um espaço de discussão muito mais amplo, 

especialmente considerando que, em regra, os partidos políticos têm discutido de forma muito 

mais  acentuada projetos  de tomada de poder  do que promovido discussão sobre políticas 

públicas a serem implementadas, fugindo em geral à abordagem de temas mais polêmicos sob 

pena de comprometimento eleitoral, contribuindo esse modelo para a omissão do debate.

Consagrou a Constituição da República Portuguesa um direito positivo de acesso 

aos meios de comunicação, que não se limita a possibilitar que grandes grupos econômicos os 

explorem,  mas  sim  ensejando  uma  manifestação  que  tende  a  ser  plural  nos  meios  de 

comunicação, a demandar uma nova postura estatal, que não mais se coaduna com a de um 

espectador omisso de ideias que em geral convergem para um único ponto.

Com  a  internet  em sua  formatação  atual,  caracterizando-se  como  um espaço 

relativamente  anárquico,  acreditamos  que  progressivamente  o  eixo  da  construção  de  uma 

opinião  pública  comum  deslocar-se-á  em  seu  favor,  possibilitando  a  propagação  do 

conhecimento individual por meio de blogs, sites de relacionamento e outros instrumentos a 

serem criados com alcance universal. 

Não obstante o papel das empresas de rádio e televisão nos meios de comunicação 

venha sendo reduzido com o advento da internet, formando o homem suas ideias de forma 

cada vez mais rápida com base nas informações que obtém em sites, mídias sociais e sites de 

relacionamento, é inegável o alcance que ainda apresentam, dada a penetração em todo o 

território  nacional  e  a  crença construída ao longo de décadas  no sentido de formação de 
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credibilidades aparentemente inabaláveis.

Em  Portugal,  o  tema  é  disciplinado,  relativamente  à  mídia  televisiva,  pela 

chamada “Lei da Televisão” (Lei nº 27, de 30 de julho de 2007), a qual regula o acesso à 

atividade  de  televisão  e  ao  seu  exercício,  obrigando-os  à  garantia  do  direito  de  antena, 

outorgado,  nos  termos  do  seu  artigo  59º,  “aos  partidos  políticos,  ao  Governo,  às 

organizações sindicais,  às organizações profissionais e representativas das actividades 

económicas e às associações de defesa do ambiente e do consumidor”. 

A par do tempo garantido aos partidos políticos, o que encontra similaridade com 

o estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos das Leis nº 9.096/95 e 9.504/97, 

outorga o tempo de 90 (noventa) minutos, anualmente, em favor das organizações sindiciais e 

associações profissionais representativas de atividades econômicas; 50 (cinquenta) minutos 

para  as  associações  de  defesa  do  ambiente,  do  consumidor  e  dos  direitos  humanos  e  15 

(quinze) minutos para outras entidades cujo direito seja atribuído por lei.

Além de alguns requisitos formais que devem ser atendidos, como a necessária 

antecedência que deve ser observada, consagra a norma, de forma a potencializar o alcance da 

mensagem a ser veiculada, em seu artigo 61º, 1, que  os tempos de antena são emitidos no 

“serviço  de  programas  televisivo  de  cobertura  nacional  de  maior  audiência 

imediatamente antes ou após o principal jornal nacional difundido entre as 19 e as 22 

horas”.

Em sentido semelhante, porém no que tange à mídia radiofônica, a Lei nº 54, de 

24 de dezembro de 2010, estabelece a concessão de direito de antena especificamente, a par 

das  demais  entidades  acima  mencionadas,  às  “organizações  não  governamentais  que 

promovam a igualdade de oportunidades e a não discriminação”, também sendo mantida 

a obrigatoriedade de exibição à estação que apresente maior audiência.

2.5. As liberdades de informação

A manifestação  individual  do  pensamento,  bem  como  a  veiculação  de  ideias 

através dos meios de comunicação de massa,  pressupõem a obtenção de conhecimentos e 

dados que possibilitem a formação de juízos de valor acerca de fatos e ideias de terceiros. De 

fato, será com base nos conhecimentos que adquire em suas experiências sociais, escolares e 
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culturais, que poderá o homem se posicionar perante temas e questões os mais diversos com 

os quais venha a se defrontar.

Beneficiando-se a sociedade de um debate plural,  como acima exposto,  será o 

mesmo mais qualificado tanto mais esclarecidos sejam seus participantes sobre as variadas 

questões fáticas em relação às quais se manifeste. Emerge daí a necessidade de se implantar 

uma sociedade da informação, que possibilite a aquisição de conhecimentos em grau máximo 

de amplitude.

Um debate plural também se configura quando qualquer homem pode prestar a 

outro  esclarecimentos  sobre  seus  pontos  de  vista  e  dados  que  também  sejam  reputados 

imprescindíveis  ao  posicionamento  de  terceiros.  Do  mesmo  modo,  a  troca  de  ideias 

igualmente  demanda  o  acesso  a  dados  públicos  e/ou  privados,  rejeitando  uma  sociedade 

aberta o segredo como regra, mas sim o restringindo a situações absolutamente excepcionais. 

Exige a sociedade, pois, o máximo de transparência.

O  conhecimento  de  diferentes  tendências  econômicas,  sociológicas,  políticas, 

culturais,  científicas,  etc.,  permitirá  ao agente  formar suas opiniões não apenas  com base 

naquilo que lê, mas também com base em suas próprias experiências. Uma mesma informação 

produzirá convicções e ideias distintas,  segundo os destinatários a que se dirige,  pelo que 

quanto maior o fluxo de informações maior será o volume de conhecimentos produzidos e 

submetidos ao público debate.

A difusão das informações pressupõe ainda a existência de meios de comunicação 

que efetivamente cumpram com seus papéis de promover não apenas o entretenimento, mas 

também uma livre troca de ideias e um debate dos quais se possa extrair um consenso sobre 

temáticas diversificadas, atendendo ao prescrito no artigo 221, I, parte final, da Constituição 

Federal de 1988. 

Estabelecendo a Carta Magna no artigo 1º, V, ter como um de seus fundamentos o 

pluralismo político, o mesmo somente poderá ser exercido quando aos cidadãos se possibilita 

o acesso a dados e informações estatais. Projetando-se essa realidade a outros campos, como a 

cultura, a troca de informações ensejará a formação de convicções próprias que se enfrentarão 

no já referido mercado de ideias.

Atentando a essa realidade, a Constituição Federal de 1988 consagrou entre os 

direitos e garantias fundamentais, além do próprio direito à livre manifestação de pensamento 
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e à expressão,  em seu artigo 5º,  XIV,  ser assegurado  a  todos  o  “acesso à informação e 

resguardado  o  sigilo  da  fonte,  quando  necessário  ao  exercício  profissional”.  O  que 

significa, contudo, o acesso à informação, e em que medida esse direito é a todos assegurado?

Estabelece ainda no artigo 220, § 1º, que “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”, 

reforçando o direito à liberdade de informação como garantia para o bom desenvolvimento 

das  atividades  da  imprensa,  indo  além  da  mera  garantia  a  indivíduos  isoladamente 

considerados. 

 É  certo  que  num Estado  Democrático  de  Direito  se  assegura  a  liberdade  de 

informação. O grau de desenvolvimento democrático de um país não se evidencia, contudo, 

exclusivamente pela realização de eleições periódicas, através das quais os titulares do poder 

submetam seus nomes aos cidadãos buscando, se possível, a renovação de seus mandatos, em 

um sistema representativo. 

A efetiva  democracia  somente  estará  implantada  com base  numa participação 

esclarecida, e não no mero ato de depositar o voto na urna. Trata-se assim de garantia de 

participação política e inserção democrática, ensejando a formação de uma democracia plural 

e  participativa  do  ponto  de  vista  material,  e  não  apenas  formalmente,  associada  à 

implementação de direitos como o acesso à educação. O Supremo Tribunal Federal, ademais, 

já reconheceu a forte associação que se estabelece entre o regime democrático e a liberdade de 

informação. Extrai-se de sua jurisprudência:  

O  Supremo  Tribunal  Federal  tem  destacado,  de  modo  singular,  em  seu 
magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade 
de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que 
dela  emana,  verdadeira  “garantia  institucional  da  opinião  pública”  (Vidal 
Serrano Nunes Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica 
como  um  dos  suportes  axiológicos  que  conferem  legitimação  material  ao 
próprio  regime democrático.  -  Mostra-se  incompatível,  com o pluralismo de 
idéias (que legitima a divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem 
negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de 
buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender 
as críticas pertinentes.80

Embora se trate de conceito extremamente aberto e impreciso, é certo que o termo 

80 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  AI  nº  690841,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  21.06.2011,  DJe  de 
04.08.2011.
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“opinião  pública”,  que  não  se  confunde  com  a  mera  opinião  publicada,  espelha  um 

denominador  comum  a  que  chega  a  sociedade  após  a  troca  de  ideias  com  base  nas 

informações  repassadas  a  todos,  o  qual,  sem  resultar  na  eliminação  das  minorias,  será 

beneficiado com um discussão robusta, embasada em ideias distintas.

 Como  já  narrado,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  e  o  Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos reconheceram o caráter fundamental do direito às 

liberdades de manifestação e expressão. Prescreveram contudo contemplarem os mesmos o 

direito de “procurar, receber e transmitir informações”, bem como de “procurar, receber 

e de espalhar as informações”, respectivamente.  

Vê-se que as normas acima referidas contemplaram a liberdade de informação 

como um instrumento às demais liberdades de expressão, possibilitando que as mesmas se 

exercitassem com base em conteúdos e ideias previamente assimilados. Ter consciência da 

cidadania  pressupõe receber  e  discutir  o  homem as  outras  manifestações  de  pensamento. 

Colhe-se nesse sentido as lições de Carlos Roberto Siqueira Castro:

O  direito  à  informação,  que  compreende  de  modo  amplo  o  direito  a  ser 
informado  e  a  ter  acesso  às  informações  necessárias  ou  desejadas  para  a 
formação  do  conhecimento,  constitui  por certo,  juntamente  com o  direito  à 
vida,  a  mais  fundamental  das  prerrogativas  humanas,  na medida em que o 
saber determina o entendimento e as opções da consciência, o que distingue os 
seres  inteligentes  de todas as  demais  espécies  que exercitam o dom da vida. 
Trata-se,  também,  do  pré-requisito  mais  essencial  ao  regime  democrático, 
sabido que os indivíduos e sobretudo um povo desinformado e destituído da 
capacidade  de  crítica  para  avaliar  o  processo  social  e  político  acham-se 
proscritos  das  condições  da  cidadania  que  dão  impulso  aos  destinos  das 
nações.81 

 

É  certo  contudo  que  embora  a  manifestação  do  pensamento  e  a  expressão  se 

beneficiem  da  informação,  a  mesma  não  se  limita  à  mera  condição  instrumental, 

representando em verdade direito próprio e individualizável, na medida em que possibilita o 

acesso às informações para qualquer fim, como formar convicções políticas e ideológicas, 

postular o reconhecimento de direitos judicial e extrajudicialmente, entre outras finalidades, 

não sendo sequer necessário que, ante os dados colhidos, sejam veiculados pensamentos e 

expressões, mas apenas internalizados os conteúdos.

Os direitos em tela foram tratados separadamente pela Constituição Federal de 

81 CASTRO, Carlos Roberto S. A Constituição Aberta e os Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 
2005, p. 437/8.
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1988, a qual abrange de forma diferenciada os direitos à livre manifestação de pensamento, à 

expressão e à informação, nos termos do artigo 5º, incisos IV, IX e XIV, respectivamente. Da 

mesma forma o faz a Constituição da República Portuguesa, ao estabelecer o direito de todos 

“de  informar,  de  se  informar  e  de  ser  informados,  sem  impedimentos  nem 

discriminações”, em seu artigo 37º, 1. Acerca da distinção entre os direitos em tela, lecionam 

J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira:

Neste  artigo  estão  reconhecidos  dois  direitos  (ou  melhor:  dois  conjuntos  de 
direitos) distintos, embora concorrentes: o direito de expressão do pensamento 
e o direito de informação. Não é fácil traçar a fronteira entre ambos, sendo 
todavia evidente que ela assenta na distinção comum entre,  por um lado, a 
expressão de ideias ou opiniões e, por outro lado, a recolha ou transmissão de 
informações.  Sob  o  ponto  de  vista  jurídico-constitucional  o  seu  regime  é 
essencialmente idêntico.82 

O direito à informação assegura não apenas o direito de transmitir informações, 

mas  também o de  ter  acesso  às  mesmas.  Posto  tratar-se  de  um direito  fundamental,  seu 

exercício não poderá ser cerceado em razão de obstáculos formais que venham a ser impostos, 

mas apenas com base em restrições que tenham sido expressamente contempladas no próprio 

texto constitucional. 

A Constituição Federal de 1988 contempla restrição expressa ao direito em tela 

em seu artigo 5°, XXXIII, ao estabelecer que todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

“informações de seu interesse particular,  ou de interesse coletivo ou geral,  que serão 

prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Também possibilita  a  Carta  Magna a  imposição  de  limites  em se  tratando da 

proteção a outros direitos igualmente pela mesma tutelados, especialmente ante a necessidade 

de  resguardo  aos  direitos  da  personalidade,  que  se  projetam  na  honra,  intimidade,  vida 

privada,  honra  e  imagem,  nos  termos  preconizados  pelo  seu  artigo  5º,  X,  tratando-se  de 

restrições ao âmbito de proteção do direito.

Ao possibilitar o acesso à informação, a Carta Magna não apenas estabeleceu um 

direito autônomo, justificado em si mesmo, mas também viabilizou o exercício esclarecido 

das  liberdades  de  manifestação  de  pensamento  e  da  imprensa.  De fato,  não teria  sentido 

82 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital.Op. cit., p. 571.
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assegurar tais direitos, que se tornariam vazios, sem ao mesmo tempo possibilitar o acesso à 

informação, fonte de conteúdo para os discursos e produtos da imprensa posteriores. 

A respeito,  extrai-se  da  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  relevante 

acórdão em que, além de se reconhecer o caráter de instrumentalidade do direito à informação 

em relação aos direitos de livre manifestação e expressão, foi reconhecido como elemento 

indispensável à participação democrática, por ocasião de julgamento acerca de vedação legal 

à divulgação de pesquisas eleitorais, infra:

Ora, a liberdade de informação, como corolário da liberdade de expressão, vem 
sendo protegida desde os primórdios da era moderna, encontrando abrigo já na 
célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, na qual se 
podia ler que “a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos 
direitos mais preciosos do homem. […]
Cumpre notar que as restrições admissíveis à informação são estabelecidas na 
própria Carta Magna, e dizem respeito à proibição do anonimato, ao direito à 
indenização por dano material  ou moral,  à  proteção à privacidade,  honra e 
imagem da pessoa, ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e, 
finalmente, ao resguardo do sigilo da fonte, quando necessário. {…]
O que a Constituição protege, nesse aspecto, é exatamente, na precisão lição de 
José  Afonso  da  Silva,  'a  procura,  o  acesso,  o  recebimento  e  a  difusão  de 
informações  ou  ideias  por  qualquer  meio,  e  sem  dependência  de  censura, 
respondendo cada qual pelos abusos que cometer'. A liberdade de expressão do 
pensamento, portanto, completa-se no direito à informação, livre e plural, que 
constitui  um  valor  indissociável  da  ideia  de  democracia  no  mundo 
contemporâneo.
Trata-se de um direito tão importante para a cidadania que somente pode ser 
suspenso na vigência do Estado de Sítio,  a  teor do artigo 139,  II,  da Carta 
Magna, decretado nos casos de 'comoção grave de repercussão nacional'  ou, 
ainda, de 'declaração de guerra ou resposta a agressão armada' (art. 137, I e II).
Ademais, analisando-se a questão sob uma ótica pragmática, forçoso é concluir 
que  a  proibição  da  divulgação  de  pesquisas  eleitorais,  em  nossa  realidade, 
apenas contribuiria para  ensejar a circulação de boatos  ou dados apócrifos, 
dando azo a toda a sorte de manipulações indevidas, que acabariam por solapar 
a  confiança  do  povo  no  processo  eleitoral,  atingindo-o  no  que  ele  tem  de 
fundamental, que é exatamente a livre circulação de informações.83           

O direito em tela foi potencializado com o advento da internet. Nesse sentido, vê-

se existir um universo praticamente infinito de dados à disposição de todos que tenham acesso 

à mesma, cabendo ao poder público promover um mínimo de medidas que possibilitem a 

inclusão digital, notadamente através da distribuição de computadores em escolas públicas, 

criação de centros de inclusão públicos, etc. Confira-se das lições de George Marmelstein:

83 BRASIL.  Supremo Tribunal Federal. ADI nº 3741, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, j. 06.08.2006, DJe de 
23.02.2007.
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O acesso à informação, enquanto direito fundamental, certamente ganhou uma 
nova conotação e cresceu substancialmente de importância após o surgimento 
da Internet. De fato, nesta 'era da informação', onde 'conhecimento é poder' e 
'o que não está no Google não está no mundo', o simples acesso à infovia já seja 
talvez um direito tão essencial quanto a própria liberdade de expressão.84

Necessário atentar que o direito à informação não se limita à possibilidade de 

acesso  aos  dados  e  esclarecimentos  fáticos,  nem mesmo  ao  direito  de  prestar  e  levar  à 

coletividade tais informações e esclarecimentos. Abrange circunstâncias muito mais amplas, 

se referindo a doutrina em geral aos direitos de informar, se informar e ser informado, os 

quais, embora sejam assegurados a todos, buscam em princípio a proteção de interesses de 

titulares distintos. A respeito, confira-se sobre sua tripla dimensão:

O direito de informação integra três níveis: o direito de 'informar', o direito de 
'se informar' e o direito 'de ser informado'. O primeiro consiste, desde logo, na 
liberdade de transmitir ou comunicar informações a outrem, de as difundir sem 
impedimentos;  mas  pode  também  revestir  uma  forma  positiva,  enquanto 
direito  a  informar,  ou  seja,  direito  a  meios  para  informar.  O direito  de  se 
informar consiste, designadamene, na liberdade de recolha de informação, de 
procura de fontes de informação, isto é, no direito de não ser impedido de se 
informar, embora sejam admissíveis certas restrições à recolha de informações 
armazenadas  em  certos  arquivos  (ex:  arquivos  secretos  dos  serviços  de 
informação).  Finalmente,  o  direito  a  ser  informado  é  a  versão  positiva  do 
direito de se informar, consistindo num direito a ser mantido adequadamente e 
verdadeiramente informado, desde logo, pelos meios de comunicação...85

Analisando os direitos acima referidos sob a perspectiva de seus titulares, tem-se 

que o direito de informar, embora seja assegurado a todos os cidadãos, que poderão transmitir 

fatos  ou  notícias  segundo  lhes  seja  reputado  conveniente,  independentemente  de  prévias 

condicionantes  estatais,  terá  como  titular  prioritariamente  as  empresas  atuantes  na 

comunicação  social,  independentemente  da  mídia  utilizada  (rádio,  televisão,  jornal  ou 

internet).

Não  teria  sentido,  de  fato,  assegurar  a  determinados  grupos  a  liberdade  de 

constituir e fazer funcionar empresas dedicadas à comunicação social se às mesmas não se 

possibilitasse  divulgar  livremente,  a  partir  de  trabalhos  jornalísticos,  especialmente 

investigativos,  as  informações  e  dados  obtidos,  tornando  a  liberdade  de  constituição  das 

84 MARMELSTEIN, George. Op. cit., p. 137.
85 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital.Op. cit., p. 573.
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empresas uma garantia meramente formal. Sob essa ótica, evidenciado o caráter instrumental 

do direito em tela.

Caracteriza-se, para fins de tutela do direito, a necessidade de uma postura estatal 

omissiva,  que  possibilite  a  livre  obtenção  das  informações  que  serão  posteriormente 

divulgadas sem constrangimentos. O acesso à informação não poderá, pois, ser cerceado salvo 

com base  na proteção  a  outros  bens  que igualmente sejam objeto de proteção pelo texto 

constitucional, como os já acima mencionados.

Poderá o direito em tela exigir, porém, não uma postura omissiva estatal, própria 

de uma garantia eminentemente liberal, mas sim uma postura atuante, ativa, que promova esse 

direito do ponto de vista material, e não apenas formalmente. É o que ocorre,  e.g., com os 

casos de crimes cometidos contra jornalistas e profissionais da imprensa em geral, que não se 

confundam com a criminalidade  comum. Colhe-se dos  ensinamentos  do jurista  português 

Paulo Ferreira da Cunha:

A liberdade de informação poderá ser simultaneamente defendida pelo dever de 
abstenção  do  Estado  na  esfera  do  exercício  privado  não  perigoso  de  cada 
cidadão ou grupo 'ordeiro' de cidadãos, e pelo dever de protecção dos cidadãos 
e das suas pessoas morais (incluindo associações e empresas) nos casos em que a 
ordem  natural  da  rede  social  paritária  e  equitativa  seja  rompida, 
designadamente por fenómenos de massificação arregimentadora, trusts anti-
concorrência, violação de direitos fundamentais, etc., e, no limite, crime.86

Nesses  casos,  será  indispensável  e  urgente  a  atuação  positiva  do  Estado  para 

possibilitar  o  acesso  às  fontes  de  informações  como meio  para  o  direito  de  informar,  ao 

mesmo  tempo  que  se  protege,  em  última  análise,  o  direito  de  todos  à  obtenção  dessas 

informações  e  o  exercício  do  direito  de  se  informar,  por  meio  de  tutelas  preventivas  e 

repressivas.

Essa proteção também se mostra necessária no caso de grupos midiáticos que, se 

beneficiando de suas posições dominantes do ponto de vista econômico, venham a atuar de 

forma concertada para o  fim de restringir  ou mesmo paralisar  as  atividades  de  pequenos 

grupos  que  em  geral  se  apresentam  como  contra-hegemônicos  ou  críticos  às  próprias 

atividades da imprensa. Sobre a imprescindibilidade da atuação estatal para fins de resguardo 

86 CUNHA, Paulo Ferreira da. Direito à informação ou deveres de protecção coletiva do Estado?, in: Direitos 
Fundamentais, Informática e Comunicação. SARLET, Ingo W (org.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 177.



 97

desse direito veja-se:

Em suma, é obrigação do Estado agir para prevenir,  fazer cessar ou afastar 
definitivamente  todos os  óbices  ao  livre  exercício  da informação,  bem como 
fornecer ainda as  estruturas  necessárias  para  que o  direito  fundamental  de 
informar seja realmente desfrutado por todos os cidadãos, e assim não fique 
reduzido a  um mero enfeite  jurídico  ou  a  um alçapão verbal  judicialmente 
formulado.87

Como já assinalado, o direito de informar tem sido exercido basicamente como 

um  instrumental  para  a  liberdade  de  imprensa.  De  forma  a  potencializar  sua  eficácia  e 

alcance, contudo, faz-se indispensável viabilizar o acesso da população em geral aos meios de 

comunicação,  em  geral  restritos  a  grandes  grupos  econômicos  concentrados  mediante 

monopólios ou oligopólios.

Esse estímulo ao direito de informar pode ser promovido seja por meio do direito 

de antena, já referido, possibilitando sejam prestadas informações que passem além daquilo 

que seja  pré-selecionado pela  imprensa,  que poderá promover a omissão de determinados 

dados ou fatos segundo repute conveniente dos pontos de vista econômicos ou políticos, seja 

garantindo o acesso de todos à internet, meio mais amplo e por enquanto livre de controles 

estatais ou privados, seja fomentando a criação de empresas de comunicação alternativa. Não 

se pode, por essa razão, restringi-lo a um instrumento de trabalho da imprensa, mas sim como 

um direito de todos.

Na medida em que se assegura o direito a informar, também deve se assegurar, 

como meio para o primeiro, o direito de se informar, como expressamente reconhecido pela 

Constituição  da  República  Portuguesa.  De  fato,  em  se  possibilitando  a  livre  circulação, 

transmissão e prestação de informações, será indispensável que aos seus emitentes se assegure 

o acesso às fontes com base nas quais prestam as informações que serão divulgadas. Divulgar 

fatos e formar conclusões pressupõe assim o acesso prévio às informações.

Do mesmo modo, e ante a necessária observância ao princípio da publicidade e ao 

dever de transparência que deve reger a atuação estatal,  faz-se imprescindível viabilizar o 

acesso  de  todos  os  cidadãos,  e  não  apenas  de  profissionais  da  imprensa  organizada,  a 

informações  constantes  de bancos  de  dados  de  caráter  público,  tornando transparentes  os 

negócios estatais.

87 FARIAS, Edilsom. Op. cit., p. 87.
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Foi promulgada nos Estados Unidos da América norma denominada “Freedom of  

Information Act”, datada de 04 de julho de 1966 (5 USC § 552), a qual entrou em vigor em 

1967, possibilitando um acesso amplo ou controlado aos documentos estatais.  Do mesmo 

modo que a Constituição Federal de 1988, também ressalvou a possibilidade de manutenção 

de sigilo ante a necessidade de preservação do interesse nacional ou política externa. 

Muito importante nesse sentido para a realidade brasileira a superveniência da Lei 

nº  12.527,  de  18  de  novembro  de  2011,  popularmente  conhecida  como  “Lei  da 

Transparência”, estabelecendo em seu artigo 5º ser dever do Estado  “garantir o direito de 

acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 

forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. 

Trata-se de vertente relevante do acesso à informação, consagrando o direito de se 

informar em relação às informações estatais, conceituadas pelo artigo 4º, I, da norma como os 

“dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento,  contidos  em qualquer  meio,  suporte  ou  formato”,  representando  ainda 

importante  instrumento fiscalizatório  dos princípios de regência  da administração pública, 

notadamente os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Reconhece a norma em tela a relevância do acesso à informação como meio para 

a produção e transmissão do conhecimento,  assinalando-a como elemento instrumental  de 

outros  direitos,  embora,  como  já  apontado,  possa  se  revestir  de  caráter  autônomo, 

possibilitando o acesso aos  dados como elemento de exercício da cidadania por  qualquer 

interessado.

Ainda como decorrência do direito em tela, também guarda relevância a Lei nº 

12.528, sancionada na mesma data supra, a qual tem a finalidade de examinar e esclarecer as 

graves violações a direitos humanos durante o período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, 

com o propósito de “efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional”. 

De forma a garantir esse exercício e para estimulá-lo é que a Constituição Federal 

consagrou em seu artigo 5º, XIV, parte final, a garantia do sigilo da fonte, quando necessário 

ao  exercício  profissional,  a  qual  representa  importante  instrumento  especialmente  para  a 

atividade jornalística, viabilizando a livre obtenção de informações que possibilitará, em tese, 

o livre fluxo das mesmas. 
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A  garantia  em  tela,  expressamente  vinculada  ao  exercício  de  atividade 

profissional,  busca  evitar  eventuais  cerceamentos  que poderiam incidir  sobre os  trabalhos 

jornalísticos caso as fontes de informações obtidas viessem a ser amplamente divulgadas, o 

que poderia ensejar verdadeiramente um resfriamento na produção de matérias e informações 

de interesse público, diante do temor no caso de revelação da identidade da fonte.

Em razão dessa garantia,  não se poderá sequer pela via  judicial  constranger o 

profissional da comunicação a revelar sua fonte, à qual se encontra vinculado por um dever 

ético,  o  que  contribui  para  estimular  a  revelação  de  fatos  que,  sob outras  circunstâncias, 

poderiam permanecer  sob  acobertamento.  Trata-se  de  garantia  que  se  projeta  não  apenas 

externamente, mas também internamente, não podendo o jornalista sofrer qualquer retaliação 

por deixar de revelar suas fontes a editores ou quaisquer dirigentes da empresa em que atue. 

Extrai-se novamente de Pieroth e Schlink:

Verificam-se  ingerências  na  liberdade  de  informação,  quando  o  acesso  à 
informação é proibido em termos definitivos, ou também quando já é diferido 
no  tempo.  Também representam ingerência  o  apuramento  e  o  registro  pelo 
Estado da fonte de informação de que se servem os cidadãos. Todas as medidas 
deste gênero ainda não constituirão ingerência se se referirem a todas as fontes 
de acesso geral,  mas  já  a constituirão  se  se aplicarem a um única fonte  de 
informação. Neste sentido, o art. 5, n. 1, frase 1, componente 2, contém o direito 
à escolha entre várias fontes de informação disponíveis.88

Tornou-se mundialmente conhecido como exemplo de proteção ao sigilo da fonte 

fato relacionado ao escândalo Watergate, deflagrado nos Estados Unidos da América a partir 

de invasão da sede do escritório do Partido Democrata no edifício que acabou por dar nome 

ao  caso,  na  cidade  de  Washington,  em  medida  que  teria  sido  tramada  e  posteriormente 

acobertada pelo Presidente da República Richard Nixon e por assessores da Casa Branca e do 

Partido Republicano89.

 Conforme já amplamente relatado,  inclusive em sede de populares produções 

cinematográficas, especialmente no filme “Todos os homens do Presidente”, paralelamente 

às  investigações  realizadas  pelo  Congresso  norte-americano,  os  fatos  ganharam  enorme 

repercussão a partir de uma série de reportagens do jornal  The Washington Post, iniciadas 

88 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Op. cit., p. 279.
89 Um completo relato histórico sobre o fato se encontra disponibilizado no endereço eletrônico da Biblioteca e 

Museu Gerald R. Ford (http://www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/watergate_files/), bem como no 
site  do  jornal  “The  Washington  Post”  (http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/politics/special/watergate/part1.html).  

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/part1.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/part1.html
http://www.fordlibrarymuseum.gov/museum/exhibits/watergate_files/
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após a invasão, ocorrida no dia 18 de junho de 1972. 

As  matérias  jornalísticas  elaboradas  pelos  repórteres  do  citado  jornal,  Robert 

Woodward e Carl Bernstein, se utilizaram de diversas fontes, inclusive para viabilizar acesso 

aos trabalhas investigativos desenvolvidos pelos órgãos federais, notadamente junto ao FBI – 

Federal Bureau of Investigation, apelidando sua fonte principal, com a qual foram mantidos 

encontros furtivos em locais isolados, de “Garganta Profunda”, cuja identidade foi mantida 

em segredo da revelação dos fatos até decisão da própria fonte no ano de 2005, quase 33 

(trinta e três) anos após a eclosão dos fatos90.

O tema permanece atual, inclusive nos Estados Unidos da América, considerando 

notícias recentemente divulgadas no sentido de que o Departamento de Justiça daquele país 

teria apreendido milhares de registros telefônicos da agência de notícias Associated Press, a 

pretexto de promover investigações preventivas a atentados terroristas, o que teria causado 

temor nas fontes dos respectivos jornalistas no sentido de serem identificadas, medida que, 

segundo seu presidente, estaria prejudicando a captação de novas informações e a veiculação 

de novas notícias91. 

Visto sob outra perspectiva, agora do ponto de vista da pessoa a quem o mesmo se 

dirige,  tem-se como projeção do direito  à  informação o direito  de ser informado.  Aqui o 

direito já não se dirige apenas em face do Estado,  mas também perante os emitentes das 

mensagens, figurando como preponderante nas relações que se estabelecem os destinatários 

da atividade comunicativa. 

Enquanto  as  projeções  anteriormente  referidas  (direito  de  informar  e  de  se 

informar)  se  dirigem  prioritariamente  ao  resguardo  dos  profissionais  da  comunicação,  o 

direito de ser informado possibilita que os destinatários de seus trabalhos tenham acesso aos 

conteúdos veiculados sem quaisquer restrições ou constrangimentos, o que também permitirá, 

a depender dos conteúdos expostos, a formação de uma opinião pública consciente.

Sob essa ótica, não faria sentido viabilizar a constituição e o funcionamento de 

grupos de comunicação, aos quais se possibilitasse informar e, para tanto, se informarem e, ao 

mesmo  tempo,  olvidar  que  essas  mensagens  produzidas  apresentam  como  destinatária  a 

90 Sobre a relação fática mantida entre os jornalistas referidos e sua fonte, que veio a se revelar em 31 de maio 
de 2005, já aos 91 (noventa e um) anos de idade como o ex-diretor do FBI Mark Felt, v. WOODWARD, Bob. 
O Homem Secreto – a história do garganta profunda de Watergate. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.

91 Cf.  http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/inquerito-sobre-telefonemas-faz-fontes-relutarem-em-
falar-diz-ceo-da-ap,b823ac993f2be310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html, acesso em 20.05.2013.

http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/inquerito-sobre-telefonemas-faz-fontes-relutarem-em-falar-diz-ceo-da-ap,b823ac993f2be310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/estados-unidos/inquerito-sobre-telefonemas-faz-fontes-relutarem-em-falar-diz-ceo-da-ap,b823ac993f2be310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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coletividade em geral, não podendo deixar de se estabelecer uma liame entre essas partes, sob 

pena de tornar inúteis os trabalhos realizados sob essas duas primeiras vertentes.

Caberá ao Estado, notadamente em se tratando de serviços midiáticos postos à 

disposição da coletividade mediante concessão governamental, zelar para que as informações 

colhidas cheguem à disposição da coletividade,  mas também para que essa informação se 

apresente robustecida por um substrato fático idôneo, afigurando-se como verídica, deixando 

de gozar da proteção estatal no caso de falsidade. Reforçando a necessidade de um novo papel 

estatal, confira-se das lições de Castanho de Carvalho:

A liberdade de informar conquistou o seu devido lugar na categoria dos direitos 
fundamentais ao longo dos anos.
Mas  essa  liberdade,  por  si  só,  fica  diminuída  em  conteúdo  se  não  lhe  for 
acrescido um direito correspectivo. Não é suficiente que o Estado consagre e 
garanta a livre informação, porque a liberdade de informar não obriga a nada 
além  de  um  dever  de  abstenção,  consistente  em  não  impedir  que  ela  flua 
desembargadamente. […]
O postulado liberal da livre informação só garante que o informador noticie o 
que ele quiser noticiar, da maneira como quiser e no momento que entender 
oportuno. O componente social será o responsável pelo direito do informador 
de pesquisar e  pelo dever de o Poder Público  permitir ser pesquisado,  pelo 
direito  do  público  de  receber  informação,  pelo  direito  desse  público  de 
selecionar a informação que deseja receber e, talvez o mais importante, pelo 
direito do público à informação verdadeira. (…).
Abandona-se  o  postulado  negativo  da  livre  imprensa  para  um  positivo  do 
direito  de  informação.  O recebedor da  informação  deixa  de  ser um sujeito 
passivo  do  processo  informativo,  imitido  na  massificação  dos  órgãos  de 
comunicação, e recompõe-se como um sujeito ativo, sujeito de direitos, titular 
do direito de ser informado...e de ser bem informado.92

Não se  trata,  vale  salientar,  de  mera  garantia  formal,  que  se  contenta  com a 

postura meramente omissiva do Estado. É que caberá à referida entidade viabilizar o acesso às 

fontes de informação, democratizando-as ao máximo, mas igualmente consagrar um autêntico 

direito  subjetivo à  informação qualificada,  ou seja,  aquela  que passa por  um processo de 

depuração que demonstra sua verdade.

Ora, pressupondo a Constituição Federal de 1988 o direito de ser informado, não 

faria  sentido  considerar  que  o  mesmo  restaria  atendido  em  face  da  prestação  de  dados 

inverídicos ou que em nada contribuam para quaisquer fins políticos, sociais  ou culturais, 

olvidando dos fins consagrados na norma. Exige-se pois que a verdade se apresente como 

92 CARVALHO,  Luiz  Gustavo  G.  Castanho de.  Liberdade  de  informação  e  o  direito  difuso  à  informação 
verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 28.
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requisito mínimo que deverá ser atendido, sob pena de se tutelar o direito de ser informado 

com base em mentiras e manipulações estatais ou midiáticas. 

A informação inverídica resta, portanto, excluída do âmbito de proteção do direito 

de  informação,  em  qualquer  de  suas  espécies  (direito  de  informar,  se  informar  e  ser 

informado), consagrando o ordenamento jurídico um autêntico direito difuso à informação 

verdadeira, não sendo a afirmação inverídica merecedora de qualquer proteção pública ou 

privada, rendendo ensejo a punições cíveis, administrativas e criminais, como será analisado 

oportunamente. A respeito, confira-se:  

Atualmente, pode-se afirmar a existência de um direito de quarta geração que é 
o  correlacionado  com  o  de  informar  apenas  o  que  seja  verdadeiro, 
acompanhando a posição da doutrina. Não basta simplesmente divulgar, mas 
devem-se noticiar apenas fatos verdadeiros, atendendo, dessa forma, a função 
social da atividade informativa.
Trata-se de uma preocupação existente, inclusive, em diversos países europeus. 
Como ponderado por A Marinho e Pinto, analisando a questão no âmbito do 
ordenamento jurídico português, que 'o primeiro de todos os limites à liberdade 
de informação é a verdade. Tal limite estrutura-se no seguinte princípio: nem 
tudo o que é verdade pode ser divulgado, mas tudo o que se divulgar deve ser 
verdadeiro' […]
Atuando no exercício da liberdade de informação, o profissional, sem dúvida, 
está vinculado ao respeito pela verdade. Tal atuação abrange os fatos que, por 
óbvio, não têm de ser absolutamente incontroversos. Indispensável, contudo, é 
que  a  conduta  de  quem  exerce  o  direito  de  informar  seja  diligente  na 
averiguação dos fatos que envolvam a informação.93

Não se poderia exigir contudo, sob pena de paralisação total das atividades da 

imprensa diante do temor de responsabilizações posteriores, a prova da verdade fática em 

relação a cada fato noticiado, mas apenas que tenha o profissional responsável diligenciado 

adequadamente no sentido de apurar a veracidade da informação, mediante a oitiva de fontes, 

realização de diligências junto a órgãos públicos, etc.

Exatamente  em  razão  dessa  garantia,  e  considerando  o  dever  de  informar 

corretamente e o direito difuso ao recebimento de informação verdadeiras, é que se demanda 

dos veículos de imprensa a máxima cautela especialmente na apuração fática e na apreciação 

das  provas  dos  fatos  apontados,  notadamente  em  se  tratando  da  chamada  imprensa 

investigativa. No entender da doutrina, torna-se exigível que o que foi transmitido tenha “sido 

previamente confrontado com dados objetivos, ou seja, que tenham sido realizadas todas 

93 CHUEIRI, Miriam F. e GOMES Jr., Luiz Manoel. Direito de Imprensa e Liberdade de Expressão. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 123.
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as diligências necessárias ao estabelecimento daqueles fatos tidos como verdadeiros”.94 

Caso paradigmático a respeito do direito de ser informado com a verdade, e da 

responsabilidade jornalística  em se tratando de  informação inverídica  se  deu nos  Estados 

Unidos da América, por ocasião do julgamento de ação ajuizada pelo Secretário de Segurança 

Pública da cidade de Montgomery, Estado do Alabama L.B. Sullivan ante a publicação de 

anúncio no jornal New York Times pelo Comitê aara a Defesa de Martin Luther King e da Luta 

para a Liberdade no Sul. 

O anúncio em tela buscava arrecadar fundos que seriam utilizados para a defesa 

de Luther King, acusado em razão da suposta prática do crime de perjúrio. Além de veicular 

informações  sobre  as  atividades  desenvolvidas  pela  referida  liderança  dos  direitos  civis, 

teriam sido tecidas declarações caluniosas em detrimento das autoridades policiais da cidade 

referida, ainda que seus nomes não tenham sido sequer divulgados.

Conforme o anúncio,  a pretexto de combater protestos  pacíficos  de estudantes 

negros do sul do país em favor da liberdade e dignidade da pessoa humana, teria se verificado 

abuso por  parte  das  forças  policiais  da  cidade  de  Montgomery,  perante  o  Alabama State  

College  Campus,  acusando-se  os  mesmos  de  haverem  cercado  o  campus  munidos  de 

espingardas e gás lacrimogênio. O ponto central da controvérsia se relacionava ao seguinte 

trecho do anúncio, o qual, segundo Sullivan, seria inverídico:

Mais uma vez os violadores sulistas têm respondido aos protestos pacíficos do 
Dr.  King  com intimidação  e  violência.  Eles  bombardearam sua  casa,  quase 
matando sua esposa e filho. Eles têm agredido sua pessoa. Eles já o prenderam 
sete vezes – por excesso de velocidade, vadiagem e crimes semelhantes. E agora 
eles o acusaram de cometer perjúrio – um crime pelo qual eles podem levá-lo à 
prisão por dez anos.95 

Segundo o autor, ao se reportar o anúncio a forças policiais genericamente, o texto 

poderia ser lido como lhe atribuindo, na condição de liderança policial local, a prática das 

94 GOMES Jr., Luiz Manoel. O direito difuso à informação verdadeira e a sua proteção por meio das ações 
coletivas  –  a  função  social  da  informação,  disponível  em 
<http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/668/848>. Acesso em 17 de maio de 2013.

95 Na redação original,  “Again and again the Southern violators have answered Dr. King's peaceful protests  
with intimidation and violence. They have bombed his home almost killing his wife and child. They have [376 
U.S. 254, 258]  assaulted his person. They have arrested him seven times - for `speeding,' `loitering' and  
similar `offenses.' And now they have charged him with `perjury' - a felony under which they could imprison  
him  for  ten  years...”.  A  íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=376&invol=254, acesso em 17.05.2013.  

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=376&invol=254
http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/668/848
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violações que teriam ocorrido. Apontou igualmente para uma série de inconsistências factuais, 

notadamente o fato de não haver a polícia cercado o campus ou intimidade os estudantes em 

resposta a qualquer protesto que teriam levado a cabo. 

Igualmente não teria se verificado a prisão de Luther King por sete vezes, mas 

apenas em quatro ocasiões, sem que houvessem se verificado as demais agressões apontadas. 

Alegou  por  fim  que  algumas  das  prisões  teriam ocorrido  antes  mesmo  de  assumir  suas 

funções  como comissário  chefe  de  polícia,  e  que  várias  pessoas,  ao  lerem o  anúncio,  o 

relacionaram à sua figura, como autor das violações.

O caso veio a  ser  julgado pela  Suprema Corte  dos Estados  Unidos em 09 de 

março  de 1964,  tendo a  Corte,  por  unanimidade,  decidido  favoravelmente  ao  jornal  e  às 

lideranças religiosas que assinaram o anúncio, revertendo condenação no montante de US$ 

500,000.000 (quinhentos mil dólares americanos) em favor de Sullivan, consagrando a regra 

da  actual  malice,  levando a  Corte  em consideração ainda  o fato  do autor  ser  um agente 

público, naturalmente sujeito a críticas em face do exercício de suas funções.

Segundo a regra em tela, somente seria cabível, em relação aos agentes públicos, 

dada a vinculação aos deveres de publicidade e transparência, exigir indenizações por danos 

em face de informações falsas caso se evidenciasse houvessem as mesmas sido obtidas com o 

conhecimento  da  falsidade  ou  desconsiderando-se  completamente  sobre  a  veracidade  ou 

falsidade. Extrai-se do voto condutor, proferido pelo Juiz William J. Brennan:

Aqueles que conquistaram nossa independência acreditavam que a discussão 
pública seria um dever político, e que este deve ser um princípio fundamental 
do governo americano. Eles reconheciam os riscos a que todas as instituições 
humanas  estão  sujeitas.  Mas  eles  sabiam  que  a  ordem  não  poderia  ser 
assegurada através do medo de ser punido por uma infração, sendo perigoso 
desencorajar  o  pensamento,  esperança  e  imaginação;  que  o  medo  gera 
repressão;  que a  repressão  gera  ódio;  que o  ódio  ameaça  a  estabilidade  do 
governo; que o caminho para a segurança residiria na oportunidade de discutir 
livremente  reclamações  e  soluções;  e  que  o  remédio  adequado  para  maus 
conselhos são bons conselhos. Acreditando no poder da razão aplicada através 
de discussão pública, eles repeliram o silêncio coagido pela lei – argumento da 
força  em sua  pior forma.  Reconhecendo  as  tiranias  ocasionais  de  governos 
majoritários,  eles  emendaram  a  Constituição  para  que  se  garantissem  os 
direitos à liberdade de expressão e reunião.
Casos que impõem responsabilidade por reportagens equivocadas de conduta 
política  de  servidores  públicos  refletem  uma  doutrina  obsoleta  de  que  os 
governados não devem criticar seus governantes. O interesse público supera o 
interesse do apelante ou de qualquer outro indivíduo. A proteção do público 
requer não apenas discussão, mas informação.  Conduta política e  pontos de 
vista  que  algumas  pessoas  respeitáveis  aprovam,  e  outras  condenam,  são 
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constantemente imputados aos congressistas. Erros de fato, particularmente no 
que diz respeito ao estado e processos mentais de um homem, são inevitáveis. 
Tudo o que é adicionado ao campo da difamação é retirado ao campo do debate 
livre.
As garantias constitucionais exigem, pensamos, uma norma federal que proíba 
um funcionário público de ser indenizado por danos em razão de difamação a 
sua conduta profissional a menos que ele prove que a declaração foi feita com 
dolo – isto é, com conhecimento de que era falsa ou com desconsideração sobre 
se era falsa ou não.96 

Um dos primeiros casos a ser julgado sobre o tema pelo Tribunal Constitucional 

Federal da Alemanha, já sob a vigência da Carta Magna superveniente ao pós-guerra, e ainda 

sob o trauma do passado nazista, o chamado “Caso Lüth” evidencia projetar-se a liberdade de 

expressão para alcançar fins os mais diversos, indo desde a manifestação de conteúdo artístico 

até  para  fins  de protesto,  com isso  expressando-se as  ideias  daquele  que o  faz,  trazendo 

significativas  contribuições  à  jurisprudência  constitucional,  como a  aplicação  da  regra  da 

proporcionalidade,  a  eficácia  dos  direitos  fundamentais  nas  relações  privadas  e  a  eficácia 

objetiva dos direitos fundamentais.

A Constituição da Alemanha,  ao dispor em seu artigo 5º sobre a  liberdade de 

manifestação  do  pensamento,  informação,  imprensa,  radiodifusão  e  de  cinematografia, 

liberdade artística e científica, confere a todos o direito de livremente expressar o pensamento 

por palavra, escrito e imagem, bem como de informação a partir de fontes a todos acessíveis, 

estabelecendo ao final garantir a todos a liberdade de imprensa e de noticiar por radiodifusão 

e cinematografia.

96Na redação original,  "Those who won our independence believed . . . that public discussion is a political  
duty; and that this should be a fundamental principle of the American government. They recognized the risks to  
which all human institutions are subject. But they knew that order cannot be secured merely through fear of  
punishment for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and imagination; that fear breeds  
repression; that repression breeds hate; that hate menaces stable government; that the path of safety lies in the 
opportunity to discuss freely supposed grievances and proposed remedies; and that the fitting remedy for evil  
counsels is good ones. Believing in the power of reason as applied through public discussion, they eschewed  
silence  coerced  by law -  the argument  of  force in  its  worst  form.  Recognizing the occasional  tyrannies  of  
governing majorities, they amended the Constitution so that free speech and assembly should be guaranteed."  
[...]
"Cases which impose liability for erroneous reports of  the political  conduct of officials reflect  the obsolete  
doctrine that the governed must not criticize their governors. . . . The interest of the public here outweighs the  
interest of appellant or any other individual. The protection of the public requires not merely discussion, but  
information. Political  conduct and views which some respectable people approve,  and others condemn, are  
constantly  imputed  to  Congressmen.  Errors  of  fact,  particularly  in  regard  to  a  man's  mental  states  and 
processes, are inevitable. . . . Whatever is added to the field of libel is taken from the field of free debate. [...]
The constitutional guarantees require, we think, a federal rule that prohibits a public official from recovering  
damages for a defamatory falsehood relating to his official conduct unless he proves that the statement was  
made [376 U.S. 254, 280]   with "actual malice" - that is, with knowledge that it was false or with reckless  
disregard of whether it was false or not”.
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Conforme se extrai  dos autos,  o cineasta  Veit  Harlan lançou em 1950 o filme 

“Amada Imortal”. O cineasta em tela ganhara reputação como diretor de filmes nazistas, que 

serviram aos propósitos  de propaganda da superioridade da raça ariana e da inferioridade 

judaica por Hitler e seus asseclas, entre os quais o filme “Jew Sweet”, ou Judeu Gentil, no 

qual se retrata através do personagem fictício Joseph Sweet Oppenheimer a figura do judeu 

como um avarento e extorsivo cobrador de taxas.

Ao  final  do  filme,  financiado  pelo  governo  nazista  em  sua  produção  e 

distribuição,  condenado  o  judeu  à  morte  por,  entre  outros  fatos,  haver  mantido  relações 

sexuais com mulher não-judia,  e determinada a expulsão dos demais judeus residentes na 

cidade de Württemberg, é proferida a seguinte frase: “Que os cidadãos de outros países nunca 

esqueçam essa lição”.

Em face de seu passado, Eric Lüth, diretor do conselho e gerente do órgão de 

imprensa da cidade de Hamburgo, conclamou os distribuidores cinematográficos a promover 

uma condenação moral  de Harlam,  boicotando seu filme mais  recente  ante  o  passado de 

colaborabor nazista, na medida em que a reabilitação pública do cineasta iria “abrir feridas 

que ainda não puderam cicatrizar e provocar de novo uma terrível desconfiança que se 

reverterá em prejuízo da reconstrução da Alemanha”.  Lüth foi  proibido de persistir  e 

conclamar o boicote por força de decisão do Superior Tribunal Estadual de Hamburgo.

Lüth formulou então reclamação junto à Corte Constitucional, em que sustentou 

haver  conclamado  o  boicote  no  exercício  da  liberdade  de  expressão.  Analisaremos 

posteriormente questões relacionados à ponderação no caso em exame. São extremamente 

valiosas, contudo, as lições da Corte no que tange à liberdade em tela. Extrai-se do acórdão 

proferido:

A concepção segundo a qual a expressão de uma opinião é protegida pelo direito 
fundamental,  mas não o efeito pretendido sobre  as  outras  pessoas por meio 
dela,  tem que ser recusada. O sentido da expressão da opinião é justamente 
deixar  o  'efeito  intelectual  atuar  sobre  o  meio',  'mostrar-se  convincente  e 
formador de opinião frente à coletividade'. Por isso é que os juízos de valor, que 
sempre  têm  um  efeito  intelectual,  isto  é,  objetivam  o  convencimento  dos 
interlocutores,  são  protegidos  pelo  Art.  5  I  1  GG;  a  proteção  do  direito 
fundamental se baseia, em primeira linha, no posicionamento do falante que 
expressa um juízo de valor,  por meio do qual ele procura influenciar outras 
pessoas.  Uma separação entre expressão protegida e efeito não protegido da 
expressão não faria sentido.97

97 A íntegra do acórdão encontra-se disponível em http://www.mpf.gov.ar/docs/RepositorioB/Ebooks/qf655.pdf.
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2.6. A liberdade de expressão

Além de  se  manifestar  com o  seu  pensamento,  através  do  qual,  por  meio  de 

discursos, ações e omissões, pode o homem vir a expor suas ideias, também pode fazê-lo 

através de uma infinidade de formas, expondo suas ideias e concepções de vida por meio de 

produção artística, cultural e científica, o fazendo resguardado pela liberdade de expressão, a 

qual ultrapassa a mera veiculação do pensamento individual.

Nesse  sentido,  tem-se  não  se  restringir  o  discurso  humano  àquele  no  qual  se 

veiculam opiniões sobre quaisquer temas, mas igualmente se manifesta através de uma série 

de produtos culturais, com base nos quais o homem mostra a todos sua visão de mundo. Em 

cada trabalho intelectual, será possível detectar os pontos de vista aos quais se associa seu 

autor, as correntes ideológicas que segue e até mesmo suas convicções políticas.

Uma diferença essencial  entre a liberdade de manifestação de pensamento e  a 

liberdade de expressão é que na primeira o objeto da proteção constitucional e normativa recai 

sobre o pensamento, veiculado através do discurso em suas mais diversas formas, tendo forte 

cunho subjetivo; na liberdade de expressão, ao contrário, a tutela jurídica apresenta conteúdo 

acentuadamente objetivo, recaindo sobre o produto cultural da expressão do engenho humano, 

não necessariamente relacionado ao pensamento.

A Constituição Federal de 1988 trata esses dois direitos separadamente. Assim é 

que em seu artigo 5º, IV, consagra a liberdade de manifestação de pensamento, ao passo que 

no mesmo artigo,  inciso  IX,  estabelece  ser  “livre  a  expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”.  Trata-

se de uma dupla consagração à liberdade de pensamento.

Pela  primeira,  protege-se  basicamente  o  discurso,  assegurando  a  todos,  salvo 

situações excepcionalíssimas que serão oportunamente analisadas, a possibilidade de que as 

ideias  sobre  temas variados  sejam expostas,  tendo todos  os  homens o direito  de ter  suas 

opiniões analisadas e discutidas em cotejo com outras, no livre mercado de ideias, ensejando a 

constituição de um debate que será tanto mais proveitoso quanto mais plural.

Através da segunda tutela, proteger-se-á a atividade que o homem produz com 

suas  ideias,  trazendo  ao  mundo  contribuições  intelectuais,  artísticas  e  científicas, 
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comunicando-se com seus semelhantes por meio de sua produção cultural, transmitindo suas 

visões sobre aquilo que lhe parece belo, aceitável, repugnante, etc., sendo irrelevante se o faz 

com  ou  sem  propósitos  lucrativos,  de  forma  desorganizada  ou  através  de  veículos  de 

comunicação social, independentemente de modelos ou padrões estéticos impostos. 

Ante  o  direito  fundamental  à  liberdade  de  expressão,  não  poderá  o  Estado, 

também ressalvando situações excepcionais, restringir a exibição de determinadas produções 

culturais  humanas sob o fundamento de que se apresentam dissonantes àquilo que parece 

razoável  ou  correto  ao  homem médio,  vedando o que se  apresentar  agressivo,  imoral  ou 

simplesmente feio. A respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

A liberdade  de  expressão  –  que  não  traduz  concessão  do  Estado,  mas,  ao 
contrário, representa direito fundamental dos cidadãos – é condição inerente e 
indispensável à caracterização e à preservação de sociedades livres, organizadas 
sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático.98

Em razão da indispensável observância do pluralismo, que se projeta ao campo 

cultural,  não  poderá o Estado exigir  o  direcionamento  da produção cultural  apenas  a  um 

determinado rumo. Será exatamente a pluralidade de expressões que ensejará uma enorme 

riqueza no campo das artes, sem que se possibilite a qualquer homem ou entidade impedir a 

divulgação daquilo que outro homem considera ser arte. Essa proteção abrange a expressão 

realizada para fins meramente artísticos e igualmente para fins comerciais.

Torna-se  irrelevante  para  o  reconhecimento  da  tutela  normativa  e  do 

enquadramento da conduta ao âmbito de proteção da norma saber se aquilo que se expressa é 

ou não verdadeiro e imparcial. Nesse sentido, aqui não se comunicam fatos, mas sim visões 

de mundo sobre temáticas variadas, independentemente do meio escolhido, como a música, o 

teatro, a fotografia, o cinema, como demonstrações da criatividade e do engenho humano, 

independentemente da aceitação estatal ou popular. Colhe-se das lições dos professores J. J. 

Gomes Canotilho e Jônatas E. M. Machado:

O que está em causa é a protecção de condutas expressivas, independentemente 
da  qualidade,  realidade,  significado,  objectivo  ou  efeito  do  seu  conteúdo. 
Sublinhe-se  aina  que  o  direito  à  liberdade  de  expressão  em  sentido  amplo 
contém uma posição jurídico-subjectiva originária que protege a utilização de 

98 BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  AI  nº  675276,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  22.06.2010,  DJe  de 
13.04.2011.



 109

qualquer meio de comunicação.
Acresce que uma protecção constitucional robusta da liberdade de expressão no 
seio  de  uma  sociedade  democrática  não  assenta  no  postulado  de  que  a 
comunicação é sempre inócua e inofensiva, justificando-se, prima facie, mesmo 
em casos em que a mesma se reveste de um carácter socialmente provocatório, 
ofensivo e mesmo danoso.99

Não obstante  deixe de  se  revestir  a  expressão  individualmente considerada de 

qualquer dimensão política, o pluralismo cultural se projeta como elemento de exercício da 

cidadania, na medida em que se possibilita que a expressão individual de cada homem possa 

vir a ser ouvida por todos, independentemente da aceitação ulterior que essas ideias venham a 

ter, e por mais desagradáveis que pareçam à maioria.

Não se poderia falar em pluralismo na Constituição Federal de 1988, que não se 

restringe ao campo político, se o mesmo não se projetasse à liberdade de expressão. Diante de 

sua consagração, as mais variadas expressões do engenho humano deverão ter um minimo de 

espaço para que sejam levadas ao conhecimento de todos, não necessariamente para fomentar 

um debate de ideias verdadeiras ou falsas, mais ou menos acertadas, mas sim porque toda a 

produção intelectual humana deve ser conhecida e livremente apreciada, sem embaraços ou 

constrangimentos. Trata-se de direito resguardado, ademais, pela vedação à discriminação sob 

qualquer forma, consoante o artigo 3º, IV, da Carta Magna de 1988.

A capacidade de se expressar sob as formas as mais variadas representa uma das 

principais  características da razão,  idônea a diferenciar  o homem dos animais irracionais. 

Negar a possibilidade de expor as realizações de seu intelecto ensejaria deixar de reconhecer a 

superioridade do homem em relação aos demais seres, olvidando que a expressão intelectual 

de todos deve ser conhecida. Representa pois um instrumento para a projeção de todos os 

homens. Extrai-se da doutrina:

Isso  porque,  ao  permitir  que  o  indivíduo  exteriorize  'suas  sensações,  seus 
sentimentos ou sua criatividade', bem como suas emoções, ou que, ainda, capte 
experiências,  ideias  e  opiniões  emitidas por outrem, estar-se-á possibilitando 
que obtenha, que forme sua autonomia, que seja um ente único na coletividade, 
alcançando,  dessa  forma,  um  sentido   em  sua  vida,  o  que  perfaz, 
inexoravelmente, uma 'tarefa eminentemente pessoal' – em conformidade com 
a máxima protagórica de que o Homem, atomisticamente, é a medida de todas 
as coisas.100

99 CANOTILHO,  J.  J.  Gomes  e  MACHADO,  Jônatas  E.  M.  Machado.  “Relity  shows”  e  liberdade  de 
programação. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 15/16. 

100TAVARES, André Ramos. Op. Cit., p. 
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Interessante assinalar haver a Constituição Federal de 1988 assegurado uma dupla 

garantia à liberdade de expressão, conforme a mesma seja exercida individualmente ou numa 

atividade organizada do ponto de vista institucional. Por essa razão é que, além da previsão já 

referida no artigo 5º, IX, estabeleceu em seu artigo 220 que “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”.

Foi constituída assim uma garantia à liberdade de expressão coletiva, que deve ser 

manifestada  através  dos  meios  de  comunicação  social,  como  rádio,  televisão,  mídia  e 

impressa e internet. A norma constitucional acima representa um esforço da Carta Magna em 

relação à garantia individual de liberdade,  desta feita projetada em plano coletivo,  não se 

restringindo a tutela estatal à mera manifestação isolada.

Inegáveis, porém, as relações que se estabelecem entre as mesmas. Na lição de 

Jorge  Miranda,  A liberdade  de  expressão  apresentar-se-ia  essencialmente  sob  um prisma 

individual, ainda quando exercida sob formas institucionalizadas. A liberdade de comunicação 

social, por outro lado, seria uma liberdade institucional (visto que pressupõe organização, e 

organização de empresa), “ainda que o seu exercício dependa sempre, em maior ou menor 

medida,  de  actos  de  pessoas  individualmente  consideradas  (os  jornalistas,  os 

colaboradores, os leitores, os ouvintes, os telespectadores)”.101

A manifestação do pensamento humano, enquanto expressão do engenho humano, 

não  pode  ser  cerceada  sem que  valores  igualmente  relevantes  se  façam presentes.  Como 

leciona Miguel Reale, quando o homem se põe a estudar a cultura, “não faz senão estudar a 

si  mesmo,  na riqueza imprevisível  de suas  energias  criadoras,  como se o  espírito  se 

reencontrasse ou se reconhecesse espelhando-se nos feito da História102”.

O ato de se expressar resulta da necessidade de humana de comunicação com seus 

semelhantes. Ao fazê-lo, o homem exterioriza suas sensações e impressões, demonstrando a 

todos sua visão de mundo, cabendo aos receptores construir  suas próprias imagens acerca 

daquilo que é exposto. A expressão individual deve ser valorizada e em verdade encorajada, a 

fim de evitar se forme autêntica massificação do pensamento.

Um dos efeitos que tem provocado, decorrente da massificação e unificação de 

101MIRANDA, Jorge. Op. Cit., p. 400.
102REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 16. ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 131.
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conteúdo das mensagens divulgadas, vem a ser massificação comportamental humana, com o 

predomínio de um modelo de sociedade voltado para o consumismo, em que a mercadoria e o 

dinheiro se firmam como novas divindades, norteando condutas humanas as mais diversas, 

como relações de consumo, profissionais, familiares, entre outras.

Com a predominância do modelo de comunicação de massa, que por vezes tem se 

mostrado mais influente, do ponto de vista cultural, que as principais religiões, não apenas o 

imaginário  individual  tem  sido  transformado,  mas  também  o  próprio  imaginário  social, 

resultando no abalo de crenças solidamente assentadas, dando nova roupagem a determinados 

símbolos.  Assume  a  televisão,  especialmente,  a  condição  de  verdadeiro  oráculo  da  pós-

modernidade. Discorrendo acerca de sua influênca leciona Desidério:

A televisão  é  um espaço  em que a  imagem possui  uma força  importante  e 
também presença na intimidade das pessoas,  produzindo uma familiaridade 
doméstica.  A televisão  possibilita  que  várias  imagens  possam  fluir  da  sua 
'caixa', recuperando vários símbolos arcaicos e construindo outros. Ela pode se 
vincular ao imaginário do sagrado e passa a ser utilizada como uma espécie de 
altar  moderno  (ou  pós-moderno?),  operando  uma  relação  imaginária  e 
mediadora  dos  vários  imaginários  coletivos.  A televisão  consegue  realizar  a 
'dupla ligação' com um transcendente e também entre os homens, tornando-se 
um importante canal ou 'rio' do imaginário coletivo.103

Como será analisado quando da apreciação das restrições aos direitos em tela, 

ressalvando o acesso das  crianças  a  determinadas  formas e  conteúdos de expressão,  cada 

homem será o juiz exclusivo acerca da qualidade e relevância artísticas das expressões de 

terceiros as quais é exposto. Segundo Marmelstein, “é o indivíduo, plenamente consciente e 

eticamente responsável pelas suas escolhas, que deve exercer o juízo crítico e pessoal 

sobre aquilo que ele considera capaz de lhe engrandecer como ser humano”.104

Muito  importante  assinalar  que,  diante  da  perspectiva  plural,  não  se  pode 

estabelecer, ao contrário do que ocorre em relação à manifestação de pensamento, a qual se 

assenta  diretamente  sobre  fatos  e  opiniões,  hipóteses  a  priori  de  exclusão  do  âmbito  de 

proteção  da  norma  no  que  tange  a  aspectos  materiais.  É  que  um  mesmo  tema  que 

normalmente pode representar um forte tabu na sociedade, pode vir a ser abordado de forma 

que se enquadre ou deixe de se enquadrar no âmbito de proteção da liberdade de expressão 

103DESIDÉRIO, Plábio.  Mito e imaginário na telenovela,  in:  Mídia e imaginário. CASTRO, Gustavo de. 
(org)., p. 177/192. São Paulo: Anablumme, 2012.

104MARMELSTEIN, George. Op. cit., p. 133/134.
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artística.

É o que ocorre,  por exemplo,  com determinadas formas de expressão que por 

vezes podem se apresentar como grosseiras e atentatórias a determinados segmentos sociais, 

como o humor e a pornografia. Diante da multiplicidade de formas pelas quais a arte pode se 

expressar, seria possível concluir, aprioristicamente, sobre a exclusão de certas condutas do 

âmbito de proteção do direito em tela?

A  resposta  haverá  de  ser  negativa.  Cada  homem,  segundo  sua  formação 

intelectual, será o juiz do caráter artístico e do valor, para a sociedade, da expressão com a 

qual se defronta. A essa conclusão se pode chegar também levando-se em conta o caráter 

extremamente vago e impreciso dos conceitos com os quais se defronta na análise do tema, 

sendo indispensável  o recurso a  conceitos  indeterminados como obsceno,  honra,  imagem, 

privacidade e decoro.

É  que  aquilo  que  representa  para  um homem expressão  de  alta  relevância  e 

validade  artísticas  pode  representar  para  outro  verdadeiro  lixo  cultural,  diante  de  suas 

diferenças em termos de classes sociais, nível de instrução e orientação religiosa, entre outros 

aspectos. Logo, não seria razoável fosse o Estado o juiz da validade artística de determinada 

expressão cultural.

Entendimento nesse sentido daria  ensejo à formação de autêntico totalitarismo 

cultural,  pelo  qual  somente  determinadas  expressões  intelectuais,  artísticas  ou  científicas 

seriam aceitas, segundo o entendimento dos governantes que se encontrassem no exercício do 

poder, substituindo os padrões estéticos individuais por aqueles determinados pelo Estado ou 

pela coletividade.

Medida  nesse  sentido  implicaria  em  cerceamento  às  manifestações  culturais 

individuais, as quais devem se somar e não se excluir mutuamente, assistindo a todos o direito 

de  externalizar  suas  manifestações,  as  quais  serão  julgadas  pela  sociedade, 

independentemente  de  prévia  autorização  estatal,  o  que  poderia  ensejar  a  incidência  de 

censura administrativa, não tolerada pela Constituição Federal de 1988.

Não seria razoável assumisse o Estado, de fato, o papel de julgador da moralidade, 

da beleza ou da utilidade de determinadas formas de arte, expressão e ciência para a sociedade 

e  a  chamada  opinião  pública,  para  excluir  antecipadamente  certas  condutas  à  apreciação 

popular,  em substituição à visão das pessoas as quais se dirigiam as expressões artísticas, 
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intelectuais e científicas. A respeito, confiram-se as lições de Ronald Dworkin:

Os  advogados  e  juristas  constitucionais  propuseram  muitas  justificativas 
diferentes para o dispositivo da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 
A  maioria  delas,  porém,  se  enquadra  numa  ou  noutra  de  duas  grandes 
categorias.  Na  primeira  categoria,  a  liberdade  de  expressão  tem  uma 
importância instrumental, ou seja, não é importante porque as pessoas têm o 
direito  moral  intrínseco  de  dizer  o  que  bem  entenderem,  mas  porque  a 
permissão de que elas o digam produzirá efeitos benéficos para o conjunto da 
sociedade.  Diz-se  que  a  liberdade  de  expressão  é  importante,  por  exemplo, 
porque, como declarou Holmes no famoso parecer discordante do caso Abrams, 
há de ser mais fácil descobrir a verdade e a falsidade na política e optar-se por 
bons cursos de ação pública quando a discussão política for livre e desimpedida. 
Ou senão pela razão sublinhada por Madison: a liberdade de expressão ajuda a 
proteger o poder de autogoverno do povo. Alega-se ainda uma razão mais terra-
a-terra: o governo tende a se tornar menos corrupto quando não tem o poder de 
punir aqueles que o criticam. Segundo essas diversas concepções instrumentais, 
o compromisso especial dos Estados Unidos com a liberdade de expressão se 
baseia na adoção de uma estratégia especial por parte do país, uma espécie de 
aposta coletiva na ideia de que, a longo prazo, a liberdade de expressão nos fará 
mais bem do que mal. 
O segundo tipo de justificação da liberdade de expressão pressupõe que ela é 
importante  não só  pelas  consequências  que tem,  mas  porque o Estado deve 
tratar todos  os  cidadãos  adultos  (com exceção  dos  incapazes)  como agentes 
morais  responsáveis,  sendo  esse  um traço  essencial  ou  constitutivo  de  uma 
sociedade política justa. Essa exigência tem duas dimensões. Em primeiro lugar, 
as  pessoas  moralmente  responsáveis  fazem  questão  de  tomar  suas  próprias 
decisões acerca do que é bom ou mal na vida e na política e do que é verdadeiro 
ou  falso  na  justiça  ou  na  fé.  O  Estado  ofende  seus  cidadãos  e  nega  a 
responsabilidade moral deles quando decreta que eles não têm qualidade moral 
suficiente para ouvir opiniões que possam persuadi-los de convicções perigosas 
ou  desagradáveis.  Só  conservamos  nossa  dignidade  institucional  quando 
insistimos em que ninguém – nem o governante nem a maioria dos cidadãos – 
tem o  direito  de  nos  impedir  de  ouvir  uma  opinião  por  medo  de  que  não 
estejamos aptos a ouvi-la e ponderá-la.105 

Tudo aquilo que for elaborado a pretexto de exploração artística, seja ou não para 

fins comerciais, poderá ser exibido, atentando-se para restrições segundo o público a que se 

dirige, exigindo-se a observância ao princípio da dignidade da pessoa humana em atenção à 

unidade axiológica que o mesmo confere à Constituição Federal de 1988, a qual não consagra 

o direito à liberdade como hierarquicamente superior aos demais. 

Cabe  ressaltar  contudo  que,  diante  de  evidentes  violações  ao  princípio  da 

dignidade  da  pessoa  humana,  identificáveis  no  caso  concreto,  condutas  que  poderiam 

representar meras “brincadeiras” podem trazer em si grau tão intenso de violência que, em 

verdade, resulte em encobrir preconceitos e estereótipos, causando nos grupos atingidos forte 

105 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 320.
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sentimento de humilhação e inferioridade, fomentando preconceitos arraigados e que a muito 

custo se busca superar.

Como será analisado posteriormente, faz-se indispensável encontrar e definir um 

ponto  de  equilíbrio  entre  o  cerceamento  da  liberdade  de  expressão,  de  um  lado,  e 

reconhecimento desse direito como ostentando um caráter absoluto. Esse ponto de equilíbrio 

poderá  ser  encontrado  no  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  através  do  qual  se 

obstaculizem as expressões manifestamente atentatórias, tolhendo as condutas cuja simples 

expressão já demonstre uma grave violação a direitos fundamentais106.

Têm sido lançadas fortes críticas a movimentos recentes que buscam a vedação a 

determinadas  formas  de  humor,  caracterizando  a  adesão  ao  chamado  movimento  do 

politicamente  correto.  Somente  será  admissível  a  incidência  de  restrições  em  face  da 

quantidade  irrazoável  de  sarcasmo,  do  uso  da  arte  como  meio  de  humilhação,  sendo 

necessário  analisar  o  dolo  daquele  que  expressa  a  vontade,  fazendo  se  revoltar  uma 

coletividade ofendida.  

Não se poderá utilizar a alegação de humor “politicamente incorreto”, contudo, 

para  fomentar  ou  destilar  preconceitos,  em detrimento  de  minorias  estigmatizadas  e  que 

historicamente  têm  enfrentado  perseguições  fundamentadas  em  crenças,  etnias,  origens 

geográficas  ou  orientação  sexual.  Na  apreciação  fática,  contudo,  salvo  hipóteses 

manifestamente ofensivas, deverá o intérprete separar a mera brincadeira do preconceito. 

Muito importante, contudo, colocar-se o homem no lugar da vítima ou da pessoa 

que se julga ofendida pela expressão cultural alheira, posto que aquilo que soa “engraçado” a 

um determinado público pode se evidenciar extremamente ofensivo a outro. Nesse sentido, 

colhe-se da opinião a seguir exposta, a qual se apresenta precisa na separação da liberdade de 

se expressar da liberdade para ofender, infra:

No entanto,  é  bom lembrar que uma democracia sabe separar a opinião do 
preconceito. Uma opinião é aquilo que é, por definição, indiferente. Ela abre um 
espaço de indiferença a respeito de enunciados e discursos. Mas há enunciações 
que não podem ser recebidas em indiferença,  já  que trazem, atrás  de si,  as 
marcas da violência que produziram ao serem enunciados. Uma sociedade tem 
a obrigação moral de defender-se deles.107

106Assinala-se que, diante dos preceitos constitucionais, será cabível, em face do ordenamento jurídico pátrio, a 
restrição a determinadas expressões que possam se amoldar ao chamado discurso do ódio. 

107SAFATLE,  Vladimir.  Correto  demais,  in:  http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/1188086-
correto-demais.shtml, acesso em 21.05.2013

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/1188086-correto-demais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/1188086-correto-demais.shtml
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A recorrente defesa de artistas, no sentido de que fariam humor “politicamente 

incorreto”, os quais, em face de críticas recebidas por expressões no mínimo deselegantes não 

representa, contudo, autêntica garantia que lhes possibilite dizer qualquer coisa, já que suas 

manifestações não poderão ser de tal modo ofensivas que resultem em violações à dignidade 

de terceiros.

Será inviável admitir,  de fato,  a utilização da expressão cultural  para incitar  o 

ódio,  ou pregar  discursos de intolerância,  o que será objeto de nossa posterior  análise.  A 

simples prática de piadas, ou a repetição de velhos chavões, contudo, embora sejam condutas 

ofensivas, deve ser superada com um maior acesso à educação, e não mediante simples e 

direta proibição. A grosseria e o grotesco, pois, se diferenciam do ato ilícito, cível ou penal.

Somente se poderia admitir a imposição de penalidades em face de comédias ou 

produções artísticas em geral caso se apresentasse evidente o propósito de segregação a um 

determinado  grupo  social,  mediante  um  discurso  separatista  e  excludente,  atraindo  a 

incidência das disposições da Lei nº 7.716/89, o que não parece ser o caso da imensa maioria 

dos comediantes mais populares no Brasil. 

As piadas formuladas, embora eventualmente sejam chulas e muito certamente 

sem  graça,  não  se  confundem  contudo  com  o  discurso  do  ódio,  por  meio  do  qual  se 

propagaram preconceitos a pretexto de se fazer rir, o que demonstra a necessidade de uma 

análise ponderada segundo o caso concreto apresentado, para separar o  animus jocandi  que 

motiva a piada da intenção dolosa de ofender. Apontando os riscos dessa tendência, leciona 

Daniel Sarmento:

Portanto,  se  o  Estado fosse  censurar e  reprimir cada ato  comunicativo  que 
contivesse rastros de preconceito e intolerância contra grupos estigmatizados, 
não sobraria quase nada. O resultado seria uma sociedade amordaçada, com 
uma esfera pública empobrecida e sem espontaneidade, sobre a qual reinariam 
soberanos  os  censores  de  plantão,  sejam  eles  administradores  ou  juízes 
politicamente  corretos.  A  utopia  do  respeito  mútuo  no  discurso  público 
converter-se-ia  na  triste  distopia  de  uma  sociedade  conformista  e  sem 
vitalidade, cativa de ortodoxias morais inquestionáveis.108

A respeito,  tem-se notícia veiculada na imprensa nacional dando conta de que 

108 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, 
p. 258.
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teria  sido  instaurado inquérito  policial  para  apurar  a  possível  ocorrência  de crime ante  a 

veiculação de piadas com cidadãos portugueses pelo programa de televisão CQC, apresentado 

pela Rede Bandeirantes, a partir de representação formulada pelo Conselho da Comunidade 

Luso-Brasileira  do  Estado  de  São  Paulo  junto  à  Promotoria  de  Direitos  Humanos  do 

Ministério Público do Estado de São Paulo.

Conforme apontado nos autos, os comediantes, durante entrevistas realizadas na 

Polônia com cidadãos portugueses, por ocasião da Eurocopa 2012, formularam perguntas nas 

quais  procuravam evidenciar  a  suposta  “burrice”  dos  portugueses,  através  de  indagações 

como “Qual o nome da tia do primeiro homem a pisar na lua?”, ou “Qual o nome de batismo 

do  jogador  Capitão  da  Portuguesa?”.  Em  face  das  respostas  negativas,  eram produzidos 

símbolos gráficos lembrando orelhas de burro. 

Também  foi  sugerido  que  as  mulheres  portuguesas  seriam  “bigodudas”,  bem 

como a um jogador da República Theca, time que fora derrotado pela seleção portuguesa, que 

da  próxima  vez  que  enfrentasse  um  português  formulasse,  para  vencê-lo,  “questões  de 

matemática”,  “exercícios de lógica e perguntas inteligentes”.  O inquérito policial teve seu 

andamento suspenso por força de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo.109 

Não  se  pode  admitir,  assim,  se  restrinja  a  expressão  com  base  em  meras 

suposições de preconceito, de modo a ensejar a formação de uma cultura que leve à paranoia, 

o que poderia ensejar, da mesma forma como se verifica em relação ao pensamento, o efeito 

de congelar a produção cultural, temerosa ante a possibilidade de cerceamento ou sanções 

posteriores. A respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, infra:

Realçando ou expondo por outra forma o pensamento, o fato é que programas 
humorísticos, charges e modo caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, 

109 A inicial  do  habeas  corpus  que  ensejou  a  suspensão  do  inquérito  policial  encontra-se  disponível  em 
http://s.conjur.com.br/dl/inicial-cqc-trancamento-inquerito.pdf,  acesso  em  23.05.2013.  Assinalo  que 
representação em sentido idêntico fora formulada junto à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de 
São Paulo, vindo a ser arquivada nos autos do Procedimento n. 1.34.001.006158/2012-91, sob o fundamento 
de que “nada restou apurado acerca da conduta desrespeitosa e da injúria contra os portugueses, tendo em 
vista que, ao proferir as expressões acima destacadas, o humorista não teve a intenção de ofender ou de 
desrespeitar,  ficando  claro  e  visível  seu  animus  jocandi”.  Situação  em  sentido  semelhante  também foi 
enfrentada pelo jornalista José Simão, que teve proibida a divulgação de sua coluna veiculada no dia 22 de 
agosto de 2012 no site do jornal Folha de São Paulo por haver feito referência ao apelido usado por candidata 
em  sua  campanha  eleitoral,  qual  seja,  “Alzira  Kibe  Sfiha”,  conforme  notícia  veiculada  em 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1283303-juiza-ordena-retirada-de-coluna-de-simao-da-web-
folha-recorre.shtml, acesso em 23.05.2013.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1283303-juiza-ordena-retirada-de-coluna-de-simao-da-web-folha-recorre.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/05/1283303-juiza-ordena-retirada-de-coluna-de-simao-da-web-folha-recorre.shtml
http://s.conjur.com.br/dl/inicial-cqc-trancamento-inquerito.pdf
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frases e quadros espirituosos compõem as atividades de 'imprensa', sinônimo 
perfeito de 'informação jornalística' (§ 1º do artigo 220). Nessa medida, gozam 
da plenitude de liberdade que a ela, imprensa, é assegurada pela Constituição 
até por forma literal.  Dando-se que o exercício concreto dessa liberdade em 
plenitude  assegura  ao  jornalista  o  direito  de  expender  críticas  a  qualquer 
pessoa,  ainda  que  em  tom  áspero,  contundente,  sarcástico,  irônico  ou 
irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado.110

A ação direta de inconstitucionalidade acima referida tinha como causa de pedir a 

suposta ofensa à Carta Magna pelos artigos 45, II e III, segunda parte, e §§ 4º e 5º, da Lei nº 

9.504/97111, atinente à propaganda eleitoral no rádio e televisão. As normas em tela, contudo, a 

pretexto de assegurar um tratamento isonômico aos candidatos (obrigação que subsiste, nos 

termos do seu inciso IV, acabaram por limitar o direito à liberdade de expressão, na medida 

em que poderia inclusive restringir posturas críticas aos candidatos.

Apresentando como seu principal fundamento de existência a crítica de ordem 

política,  possibilitando  a  todos  os  homens  que  exponham  seus  pontos  de  vista  em  face 

daqueles que pretendem exercer cargos públicos, a liberdade de expressão não poderia ser 

compatibilizada, de fato, com críticas ou mesmo com a ridicularização de candidatos, sob 

pena de se restringir o debate. A observância da democracia norte-americana contribui para 

essa questão.

De  fato,  observa-se  nos  Estados  Unidos  da  América,  não  obstante  o  grande 

respeito  institucional  devotado  pelos  cidadãos  às  lideranças  políticas  e  à  Presidência  da 

República, que críticas extremamente ácidas e irônicas são lançadas aos ocupantes de tais 

cargos, em face de suas escolhas políticas, opções pessoais, etc., sendo as mesmas reputadas 

como inerentes  ao  processo  de  crítica  democrática  e  inerente  ao  desenvolvimento  dessas 

110 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4451-MC, Rel. Min. Carlos Ayres de Britto, j. 02.09.2010, DJe 
de 30.06.2011.

111 “Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua 
programação normal e noticiário:
II – usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, qualquer forma, 
degradem ou ridicularizem candidato,  partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse 
efeito;
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, 
a seus órgãos ou representantes;
§  4o Entende-se  por  trucagem  todo  e  qualquer  efeito  realizado  em  áudio  ou  vídeo  que  degradar  ou 
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar 
qualquer candidato, partido político ou coligação.  
§ 5o Entende-se por montagem toda e qualquer  junção de registros de áudio ou vídeo que degradar  ou 
ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar 
qualquer candidato, partido político ou coligação”.
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instituições, sem registros de intolerância às posições adotadas.

Essa  conclusão  se  projeta  também ao  segmento  da  publicidade.  Salvo  lesões 

graves à dignidade da pessoa humana, às meras brincadeiras se deve responder com o debate, 

e não com a proibição ou imposição de sanções cíveis ou penais, sob pena de se acabar por 

sujeitar aquele que pretende se expressar publicamente à obtenção de autorização estatal ou 

coletiva (obtida junto aos grupos pretensamente ofendidos), ensejando a imposição de uma 

censura prévia, medida vedada pela Constituição Federal de 1988.

Exemplo  da  proteção  à  publicidade  pode  ser  mencionado,  no  caso  brasileiro, 

através da apreciação de pleito estatal, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, de 

suspensão  à  veiculação  de  propaganda  de  linha  de  lingerie  denominada  “Hope  Ensina”, 

trazendo imagens da modelo Gisele Bundchen, informando as maneiras “certa” e “errada” de 

transmitir más notícias. No primeiro caso, a mulher deveria vestir apenas lingerie sensual para 

fazê-lo; no segundo, se utilizaria de roupas normais.

Conforme  o  órgão  acima  referido,  “a  propaganda  promove  o  reforço  do 

estereótipo equivocado da mulher como objeto sexual de seu marido e ignora os grandes 

avanços  que  temos  alcançado  para  desconstruir  práticas  e  pensamentos  sexista”. 

Entendemos contudo que, no caso de se reputar a propaganda como ofensiva às mulheres, e 

especialmente por  se  tratar  de  produto destinado ao  público  feminino,  caberia  ao mesmo 

deixar  de  consumir  o  produto  por  considerar  o  meio  publicitário  inadequado,  e  não 

simplesmente proibir sua divulgação.112

Tornaram-se  mundialmente  conhecidos  embates  envolvendo  campanhas 

publicitárias veiculadas pela empresa fabricante de roupas Benetton, sediada na Itália, a qual, 

para  fins  de  venda  de  seus  produtos,  promoveu  uma  série  de  campanhas  em  que  eram 

abordados temas polêmicos através de imagens geralmente chocantes, relativas a temáticas 

como danos ambientais,  combate ao vírus  da AIDS e racismo,  entre  outras,  por meio de 

fotografias produzidas pelo fotógrafo Oliviero Toscani, suscitando enormes polêmicas.

Os  anúncios  tiveram  suas  divulgações  proibidas  em  vários  países,  mais 

recentemente no caso de imagens que mostravam fotografias simulando beijo do Papa Bento 

XVI no líder religioso islâmico Ahmed Mohamed El Tayeb, entre outras imagens de líderes 

mundiais que vieram a ser consideradas desrespeitosas, promovidas a pretexto de superação 

112http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/982211-governo-pede-suspensao-de-comercial-de-lingerie-com-
gisele-bundchen.shtml.
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do ódio existente entre países e religiões.113 Algumas das fotografias vieram a ser objeto de 

censura na China, como a que retrata um beijo entre o Presidente dos Estados Unidos, Barack 

Obama, e o Presidente da Chiana Hu Jintao.

Na Alemanha, a Corte Federal de Justiça proibira a empresa Benetton de divulgar 

três campanhas publicitárias veiculando imagens chocantes: a primeira, de um pato coberto 

por óleo derramado; a segunda, de nádega contendo a inscrição “HIV Positivo”, e a terceira, 

de crianças em situação de trabalho degradante, sob o fundamento de que não promoveriam 

competição justa em relação às demais empresas atuantes no segmento de comercialização de 

roupas, ensejando concorrência desleal diante da violação aos bons costumes.

Analisando recursos interpostos pela empresa em face das decisões, contudo, o 

Tribunal  Constitucional  Federal,  em decisão  proferida  em 12 de  dezembro de  2000,  deu 

provimento aos mesmos para permitir a veiculação das imagens sob o fundamento de que 

teria sido violada a liberdade de expressão, na medida em que as propagandas contribuiriam 

para fomentar o debate acerca de temas extremamente relevantes ao interesse social e para a 

formação da opinião pública.

Assentou a Corte que  “a liberdade de imprensa de uma editora de revistas 

pode restar violada quando lhe for proibida a publicação de anúncios publicitários sobre 

os  quais  o  anunciante  goza da proteção da liberdade de expressão do pensamento”. 

Colhe-se do inteiro teor do acórdão:

Desde  que  numa  foto  venha  à  tona  uma  expressão  do  pensamento  –  uma 
posição, um juízo de valor ou uma certa ideologia –, também esta fará parte da 
área de proteção do Art. 5 I 1 GG (cf. BVerfGE 30, 336 [352]; 71, 162 [175]).
Todas as três fotos publicitárias polêmicas fazem jus a tais pré-requisitos. Elas 
mostram mazelas gerais (poluição ambiental, trabalho infantil, marginalização 
de infectados pelo H.I.V.) e contêm, com isso,  ao mesmo tempo um juízo de 
valor  [negativo]  sobre  questões  sociais  e  políticas  relevantes.  Trata-se  de 
imagens  vivas  com  conteúdos  formadores  de  opinião.  Mesmo  as  decisões 
atacadas  o  reconhecem  quando  nelas  se  lê  que  os  anúncios  se  ocupam  da 
miséria  do  mundo.  Expressões  do  pensamento  que  persigam tal  escopo  [de 
mostrar a miséria do mundo] e com isso direcionam a atenção do cidadão para 
mazelas gerais, gozam de maneira especial da proteção do Art. 5 I 1 GG (cf. 
BVerfGE 28, 191 [202]). Tal reconhecimento não é desautorizado pelo fato de a 
firma  Benetton  tratar  dos  temas  aludidos  no  contexto  de  uma  publicidade 
institucional  pura,  desistindo  de  qualquer  comentário,  subscrevendo-a 
simplesmente com seu logotipo.114

113http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1007939-vaticano-entra-com-acao-legal-contra-propaganda-da-
benetton.shtml.

114 A íntegra o acórdão encontra-se disponível em http://www.mpf.gov.ar/docs/RepositorioB/Ebooks/qf655.pdf, 
acesso em 23.05.2013.

http://www.mpf.gov.ar/docs/RepositorioB/Ebooks/qf655.pdf
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O combate às piadas e  publicidade infames deve ser promovido no plano dos 

debates,  reservando-se  as  sanções  cíveis  e  penais  aos  casos  mais  graves.  Situação  nesse 

sentido  ocorreu  em face  de  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Federal, 

através da Procuradoria da República no Município de Uberlândia-MG, em face de sentido 

atribuído  ao  termo  “cigano”  pelo  tradicional  Dicionário  Houaiss,  editado  pelo  Instituto 

Antônio Houaiss e pela Editora Objetiva, a partir de representação formulada por cigano, o 

qual se sentia ofendido e vítima de preconceito em face de um dos significados atribuídos ao 

termo.  Na  referida  ação,  que  ainda  se  encontra  em curso115,  postula  o  parquet  federal  a 

imediata retirada de circulação, suspensão de tiragem, venda e distribuição das edições.

Conforme noticiado116,  cidadão de origem cigana teria  reportado ser vítima de 

preconceito em face de dicionários de língua portuguesa contra sua etnia. Aponta a inicial que 

os fatos poderiam caracterizar, em tese, o crime de racismo, tipificado no artigo 20 da Lei nº 

7.716/89, na medida em que, entre os significados associados à palavra “cigano” estariam 

“que ou aquele que trapaceia, velhaco, burlador”.117  

Na inicial, o Ministério Público Federal apontou que a publicação faria semear 

naqueles que a consultassem a prática da intolerância, especificamente da intolerância étnica, 

em  afronta  aos  artigos  3º  e  5º  da  Constituição  Federal  de  1988,  assumindo  um caráter 

discriminatório,  embora  registrando  tratar-se  de  linguagem  pejorativa  ou  de  acepções 

xenófobas e preconceituosas. Colhe-se ainda da exordial:

O preconceito  tende  a  desconsiderar a  individualidade,  atribuindo,  a priori, 
características,  em  geral  grosseiras,  aos  membros  de  determinado  grupo. 
Portanto,  o  que o  Dicionário  Houaiss  faz  é  um juízo  antecipado,  de  índole 
extremamente  negativa,  acerca  da  nação  cigana,  igualando  todos  os  seus 
membros. […] Ora, trata-se de um dicionário. As pessoas consultam-no para 
saber o significado de uma palavra. Ninguém duvida da veracidade do que ali 
encontra.  Sequer  questiona.  Pelo  contrário.  Aquele  sentido,  extremamente 
pejorativo, será internalizado, levando à formação de uma postura interna pré-
concebida em relação a uma etnia que deveria, por força de lei, ser respeitada. 

115 Ação Civil Pública nº 001657-29.2012.4.01.3803, em curso perante o juízo da 19ª Vara da Seção Judiciária 
de Minas Gerais.

116Cf.  http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-mg-vai-a-justica-
para-mudar-verbete-do-dicionario-houaiss, acesso em 20.05.2013.

117Cf.  http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=cigano,  acesso  em  20.05.2013.  Importante  assinalar  que  as 
edições  mais  recentes  da  obra  têm  vindo  acompanhadas  de  observação  acerca  do  uso  das  referidas 
expressões, referindo que seriam “provenientes de antiga tradição europeia, pejorativa e xenófoba por basear-
se  em ideias  errôneas  e  preconcebidas  sobre as  características  deste  povo que,  no passado,  levava uma 
existência nômade”.

http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=cigano
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-mg-vai-a-justica-para-mudar-verbete-do-dicionario-houaiss
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/mpf-mg-vai-a-justica-para-mudar-verbete-do-dicionario-houaiss
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[…]  ao  invés  de  disseminar preconceitos,  os  dicionários,  como instrumentos 
reveladores  do  conhecimento,  deveriam fornecer informações  que  pudessem 
justamente acabar com esses preconceitos. 

Em sua defesa, sustentou o Instituto Antônio Houaiss, relativamente ao mérito, 

haver se limitado a, na condição de dicionário, registrar a acepção pejorativa da palavra que 

teria  sido  conferida  ao  longo  do  tempo,  com  base  em  crenças  antigas  e  xenófobas, 

esclarecendo a seus leitores tratar-se de acepção pejorativa, sem se confundir essa providência 

com o  estímulo  ao  uso.  A respeito,  extrai-se  de  nota  à  imprensa  divulgada  pela  referida 

entidade:

Nenhum dicionário deve ocultar empregos preconceituosos de palavras quando 
se vê diante deles. Registramos precisamente o que encontramos, tanto dentro 
do  padrão culto  da  língua como no informal.  Os  dicionários  não inventam 
palavras nem acepções. Nesse espelho em que nos constituímos refletem-se a 
realidade da língua e os sentimentos dos seus falantes, ora com sua beleza e 
simpatia, ora com sua crueldade.118

Impende salientar, contudo, que a procedência do pedido formulado ensejaria a 

imposição de patrulhamento ideológico incompatível com o regime de pluralismo inerente à 

liberdade  de  expressão  consagrado  na  Constituição  Federal  de  1988.  Não  promovia  o 

dicionário,  em realidade,  o  ódio  em  face  dos  ciganos,  mas  apenas  mencionava  acepção 

preconceituosa infelizmente conferida à palavra pela sociedade, que também o faz em relação 

a termos como “baiano”, “cabeça chata”, “paraíba”, “judeu”, etc.

Trata-se de situação totalmente distinta em relação àquela em que se promove o 

discurso do ódio. Ora, no caso tratado, e especialmente por se tratar de um dicionário, apenas 

se  registra  uma acepção conferida pelo  uso à  palavra,  sem que  esse fato  represente  uma 

tomada de posição do próprio dicionário ou da empresa que o edita, e muito menos que se 

acredite na veracidade de tal uso ou acepção.

 O dicionário questionado se limitou a registrar um uso preconceituoso da palavra, 

que  deve  ser  combatido  através  de  melhor  conhecimento  sobre  a  realidade  fática,  e  não 

mediante a proibição a que se divulgasse a existência desse mau uso. Não se tratava sequer de 

obra  literária,  cujo  autor  houvesse  afirmado  serem os  ciganos  traiçoeiros  ou  velhacos,  o 

fazendo com o dolo de fomentar o discurso do ódio. 
118 Cf.  http://oglobo.globo.com/pais/editora-instituto-contestam-acao-do-mpf-contra-dicionario-houaiss-

4094356, acesso em 20.05.2013.

http://oglobo.globo.com/pais/editora-instituto-contestam-acao-do-mpf-contra-dicionario-houaiss-4094356
http://oglobo.globo.com/pais/editora-instituto-contestam-acao-do-mpf-contra-dicionario-houaiss-4094356
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A informação ali  prestada deveria  ser revista,  contudo,  pela  difusão cultural  e 

educacional, mas não pela própria exigência à retirada da expressão mediante o veto à obra. A 

própria  evolução  da  sociedade  e  difusão  da  informação  deveriam  levar  à  superação  de 

concepções preconceituosas, rejeitando a sociedade o uso dessas expressões naturalmente, e 

não mediante a imposição da força estatal.

Situação fática nesse sentido foi levada ao Poder Judiciário, nos autos de ação 

civil pública promovida pela Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em face de 

ofensas que teriam sido proferidas contra  nordestinos e cuiabanos,  por parte  do jornalista 

Diogo  Mainardi,  na  revista  Veja  e  no  programa  televisivo  Manhattan  Connection.  Na 

televisão, afirmou o jornalista ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva um oportunista, 

posto que, após conceder áreas públicas para exploração de madeira, teria criado uma reserva 

florestal grande como os estados de Sergipe ou Alagoas, ou “...por essas bandas de onde eles 

vêm”.

Na revista,  afirmou,  relativamente ao ex-senador  José Eduardo Dutra,  haver  o 

mesmo feito  carreira  como sindicalista  da  CUT e  Senador  da  República  pelo  Estado  de 

Sergipe, não sabendo o que seria pior. Por fim, em coluna relativa ao município de Cuiabá-

MT,  sustentou  que  sua  maior  ambição  seria  jamais  colocar  os  pés  na  cidade,  além  de 

mencionar a falta  de notícias locais,  sendo que a maior  notícia  seriam as críticas por ele 

lançadas em face da cidade.

Na ação civil pública, o Ministério Público Federal apontou que tais afirmações 

seriam preconceituosas e discriminatórias contra os nordestinos, além de causar danos morais 

aos nascidos em Cuiabá, pleiteando-se ao final indenização por danos morais coletivos no 

valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos 

Difusos.  Salientou  ademais  que  a  liberdade  de  expressão  não  poderia  ser  utilizada  para 

fomentar  o  preconceito  em razão  da  origem  dos  cidadãos,  estando  caracterizada  prática 

discriminatória.

Conforme apontado na exordial,  “a liberdade de expressão é princípio basilar 

da democracia e do Estado de Direito, mas a ordem jurídica lhe impõe limites no sentido 

de impedir que venha a atentar contra outros direitos igualmente caros à Constituição e 

às leis”. Figuravam no pólo passivo, além do próprio jornalista, as empresas Editora Abril, 

Globosat Programadora e Globo Comunicação e Participações.   
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O pedido foi julgado improcedente, conforme sentença proferida pelo Juiz da 1ª 

Vara Federal  de Sergipe,  sob o fundamento de que a liberdade de expressão representaria 

elemento indispensável ao exercício da democracia, apontando o julgador que “entre tolerar 

pequenas ofensas e limitar a liberdade de expressão, prefiro a tolerância em nome da 

liberdade,  mormente  quando  se  verifica  que  o  dano  inexistiu”.  Extrai-se  ainda  da 

sentença:

O  articulista,  às  vezes,  é  ambíguo  quando  afirmou  que  “Não  gosto  de  me 
vangloriar. Creio, porém, que fui a notícia mais excitante de Cuiabá nos últimos 
20 anos”. O que parece desprezo, não deixa de ser uma deferência, posto que 
demonstra vangloriar-se de estar às turras com o povo cuiabano. Na verdade, 
os  cuiabanos  parecem  ser,  realmente,  muito  importantes  para  o  jornalista 
Diogo Mainardi.
Quanto às afirmações que fez sobre ser o Rio de Janeiro e São Paulo duas 
“porcarias” e o  povo carioca “inconsistente”,  de fato revela que se trata de 
estilo próprio dos seus escritos, ácido, duro, contundente, sendo razoável crer, 
por isso mesmo, que não tenha pretendido ofender os sergipanos, em que pese 
haver demonstrado, em alguns momentos, uma ponta de preconceito ainda que 
inofensivo. 
De toda sorte, entre a liberdade de expressão e pequenas ofensas, fico com a 
primeira, base maior da democracia, que dá muito trabalho para administrar, 
mas vale a pena.119

O grande risco que se abriria em casos como o acima narrado seria obstaculizar a 

liberdade  de  expressão  diante  da  multiplicidade  de  pessoas  que  podem  se  considerar 

ofendidas  com quaisquer  considerações,  por  mais  que  sejam proferidas  num contexto  de 

predominante escracho, sem revelar diretamente o preconceito daqueles que as expressam. 

Importante, desse modo, não dar margem ao cerceamento da liberdade sem que fortes razões 

fundamentem medidas  restritivas,  sob  pena  de  se  admitir  a  imposição  de  uma  autêntica 

mordaça à sociedade.

Há que se ter  o cuidado de separar,  pois,  a brincadeira,  o  animus jocandi,  da 

ofensa ilícita, que, como veremos, estará caracterizada no caso de se constatar o preconceito 

racial, étnico ou de orientação sexual, condutas reveladas não pela crítica, salutar e inerente ao 

processo democrático, mas sim pela intolerância e pela pregação da eliminação e exclusão do 

outro, buscando tornar inadmissíveis determinados pontos de vista.

Também suscitou enorme controvérsia fática discussão acerca da obra do escritor 

119 A  íntegra  da  sentença  encontra-se  disponível  em 
http://www.jfse.gov.br/noticiasbusca/noticias_2007/Junho/decdiogo.pdf, acesso em 24.05.2013.

http://www.jfse.gov.br/noticiasbusca/noticias_2007/Junho/decdiogo.pdf
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Monteiro Lobato. Segundo apontado, algumas de suas obras conteriam manifestações racistas, 

sendo gravemente ofensivas a negros, razão pela qual não se poderia admitir a distribuição 

gratuita de suas obras em escolas  públicas.  Como pano de fundo, formou-se controvérsia 

acerca  do  posicionamento  pessoal  do  escritor  acerca  da  eugenia120.  Não  cabe  analisar, 

contudo, sua visão acerca do racismo, mas sim se a distribuição gratuita de suas obras nas 

escolas da rede pública deveria ou não ser proibida.

Conforme apontado nos autos do Mandado de Segurança nº 30952, ajuizado pelo 

Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA e pelo cidadão Antônio Gomes da Costa 

Neto,  o  Ministério  da  Educação  teria,  através  do  Conselho  Nacional  de  Educação, 

inicialmente proibido a distribuição na rede pública do livro “Caçadas de Pedrinho”121, por 

apresentar conteúdo racista e, posteriormente, revisto tal proibição mediante novo parecer, 

desta feita  o fazendo de forma associada à formação dos professores para a educação de 

relacionamento  inter-étnico  e  recomendando  o  acompanhamento  de  notas  explicativas  de 

contextualização da obra.

120 Ainda  que  os  debates  sobre  o  tema  tenham  sido  bastante  inflamados,  ensejando  discussão  entre  os 
defensores da liberdade de expressão, de um lado, e,  do outro,  os defensores  de minorias que têm sido 
denominados, por vezes de forma pejorativa, como defensores do “politicamente correto”, a análise de uma 
série de correspondências trocadas entre o escritor Monteiro Lobato e os cientistas Artur Neiva e Renato Khel 
evidencia  uma  série  de  críticas  endereçadas  pelo  mesmo  à  “mestiçagem”  que  caracterizaria  o  Brasil, 
especialmente o Estado da Bahia, evidenciando a leitura de tais cartas, entre outras afirmações, as seguintes: 
“País de mestiços, onde brancos não têm forças para organizar uma Klux-Klan é país perdido para altos 
destinos”; “Dizem que a mestiçagem liquefaz essa cristalização racial que é o caráter e dá uns produtos 
instáveis. Isso no moral – e no físico, que feiúra! Num desfile, à tarde, pela horrível Rua Marechal Floriano, 
da gente que volta para os subúrbios, que perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má-formas 
humanas – todas, menos a normal. Os negros da África, caçados a tiro e trazidos à força para a escravidão, 
vingaram-se do português de maneira mais terrível – amulatando-o e liquefazendo-o, dando aquela coisa 
residual  que  vem dos  subúrbios  pela  manhã e  reflui  para  os  subúrbios  à  tarde.  E vão  apinhados  como 
sardinhas e há um desastre por dia, metade não tem braço ou não tem perna, ou falta-lhes um dedo, ou 
mostram uma terrível cicatriz na cara. “Que foi?” “Desastre na Central.” Como consertar essa gente? Como 
sermos gente, no concerto dos povos? Que problema terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua 
inconsciente vingança!”; “Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu dedicar meu Choque, grito 
de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropeado amigo. 
(…) Precisamos lançar,  vulgarizar estas idéias.  A humanidade precisa de uma coisa só: póda. É como a 
vinha”; “Nos EUA surgiu a eugenia negativa – aliança entre as teorias eugênicas européias e o racismo já 
existente naquele país -, que consiste na eliminação das futuras gerações de incapazes (doentes, de raças 
indesejadas e empobrecidos) através da proibição de casamento,  esterilização coercitiva e eutanásia”.  As 
cartas em tela acham-se parcialmente transcritas em http://bravonline.abril.com.br/materia/monteiro-lobato-e-
o-racismo e http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=3187, acessados em 22.05.2013. 

121 Entre  outras  expressões,  a  principal  menção  reputada  racista  consiste  na  referência  à  personagem Tia 
Nastácia: “Sim, era o único jeito – e Tia Nastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que 
nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito 
outra coisa na vida senão trepar em mastros”, e “Pois cá comigo - disse Emília- só aturo estas histórias como 
estudos da ignorância e burrice do povo. Prazer não sinto nenhum. Não são engraçadas, não têm humorismo. 
Parecem-me muito grosseiras e até bárbaras - coisa mesmo de negra beiçuda, como Tia Nastácia. Não gosto, 
não gosto, e não gosto”. 

http://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/?p=3187
http://bravonline.abril.com.br/materia/monteiro-lobato-e-o-racismo
http://bravonline.abril.com.br/materia/monteiro-lobato-e-o-racismo
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As providências determinadas pelo Ministério da Educação, contudo, ao ver do 

impetrante, deveriam ser implementadas antes da distribuição das obras, evitando fossem as 

mesmas interpretadas sem os esclarecimentos necessários. Do parecer questionado podem ser 

destacados os seguintes trechos:

É responsabilidade dos sistemas de ensino e das escolas identificar a incidência 
de estereótipos e preconceitos garantindo aos estudantes e a comunidade uma 
leitura  crítica  destes  de  modo  a  se  contrapor  ao  impacto  do  racismo  na 
educação  escolar.  É  também  dever  do  poder  público  garantir  o  direito  à 
informação sobre os contextos  históricos,  políticos e  ideológicos de produção 
das obras literárias utilizadas nas escolas, por meio da contextualização crítica 
destas e de seus autores.
Uma sociedade democrática deve proteger o direito de liberdade de expressão e, 
nesse sentido, não cabe veto à circulação de nenhuma obra literária e artística. 
Porém, essa mesma sociedade deve garantir o direito à não discriminação, nos 
termos  constitucionais  e  legais,  e  de  acordo  com os  tratados  internacionais 
ratificados pelo Brasil.122

Não  obstante  as  convicções  pessoais  do  escritor,  suas  obras  devem  ser 

interpretadas uniformemente, e não tomando-se as expressões isoladamente. É que em várias 

passagens  são  tecidas  considerações  elogiosas  à  própria  Tia  Nastácia,  destacando-se  sua 

sabedoria, e ao personagem Tio Barnabé, inclusive por suas histórias da mata e seus conselhos 

ao personagem Pedrinho, sem que os mesmos sejam tratados com desprezo pelos personagens 

humanos, salvo pela boneca Emília.

O caso  é  diferente,  por  exemplo,  do  já  referido  filme  nazista  Jew  Sweet,  do 

cineasta  Veit  Harlam, vez  que  o  mesmo buscava  tão  somente  se  prestar  ao  propósito  de 

propaganda nazista,  fomentando o ódio aos judeus através da criação de personagem que 

reuniria uma série de defeitos odiosos, buscando promover uma generalização que criasse no 

povo alemão o ódio à comunidade judáica como um todo.

A solução  adotada  pelo  Ministério  da  Educação  se  apresenta  evidentemente 

razoável,  resultando  de  um esforço  de  conciliação  dos  dois  interesses  conflitantes,  quais 

sejam, a liberdade de expressão, de um lado, e a dignidade da pessoa humana, violada no caso 

de se tratar de obra racista, atendendo ao princípio da ponderação de interesses, buscando 

evitar a simples proibição da obra. 

Nesse sentido, tem-se que o acompanhamento da obra por uma nota explicativa, 

122 Íntegra  do  parecer  encontra-se  disponível  em  http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&task=doc, acesso em 22.05.2013.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc
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que esclareça eventuais questionamentos que possam surgir nos leitores, além da capacitação 

dos professores para o tratamento da questão,  especialmente com base na educação inter-

étnica e na criação de políticas públicas interraciais representa medida suficientemente apta a 

conciliar as pretensões opostas. O tema encontra-se pendente de julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 30952.

Diante dos debates que normalmente se formam em temas polêmicos e atualmente 

bastante controversos, como a vedação ou permissão ao casamento entre homossexuais, há 

que  se  fomentar  a  criação  de  um  espaço  público  de  discussão  o  mais  amplo  possível, 

inclusive, se for o caso, estimulando o exercício do direito de antena e viabilizando o acesso 

facilitado à internet pelos interessados em divulgar suas posições.

Pode-se protestar em face da opinião alheia discordante, diante da liberdade de 

expressão  e  do  direito  a  todos  assegurado  de  promover  a  crítica  em  face  daquilo  que 

considerar injusto. Não se pode, contudo, sob pena de intolerância, buscar calar a voz daquele 

que  discorda  do  seu  ponto  de  vista,  muito  embora  os  fundamentos  de  seu  discurso  se 

apresentem manifestamente equivocados.

A liberdade  de  expressão  existe  para  proteger  precisamente  a  opinião  contra-

majoritária, daquele que, discordante em relação à opinião da maioria, se põe a nadar contra a 

corrente, cuja voz deve se fazer ouvir, sob pena de se admitir que, superado um quadro de 

opressão estatal à liberdade de discurso, motivado por questões políticas ou religiosas, se crie 

um quadro de opressão privada,  que impeça sejam ouvidos aqueles  que não se amoldam 

àquelas concepções que se apresentem dominantes em certo tempo e espaço.

Têm sido noticiadas recentemente manifestações em face de lideranças políticas 

ou religiosas em face de seus posicionamentos contrários ao casamento entre homossexuais. 

Embora  se  trate  de  entendimento  em face  do  qual  discordamos,  especialmente  diante  do 

necessário reconhecimento da laicidade estatal, não se pode cercear o direito de expressão de 

posicionamentos contrário, salvo se o mesmo estimular violência e o ódio em face dos grupos 

tradicionalmente discriminados.

São  em  tudo  distintas  as  condutas  praticadas  pelos  chamados  skinheads, 

desequilibrados  que  pregam,  e  praticam,  a  violência  física  contra  negros,  judeus, 

homossexuais e nordestinos, entre outros grupos discriminados, em geral seguindo preceitos 

nazistas e de eugenia, e as condutas daqueles que criticam esses grupos com base em piadas 
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ou discursos sérios, que não representam intolerância, mas sim oposição no plano das ideias, 

criando um debate público que à oposição violenta se afigura intolerante.

Deve a sociedade tomar o cuidado de diferenciar a oposição no plano das ideias e 

a  oposição  que  prega  a  destruição:  a  primeira  se  encontra  amplamente  legitimada  pelas 

disposições constitucionais da liberdade de expressão e pluralismo, estando suas condutas 

incluídas  no  âmbito  de  proteção  das  normas  já  referidas;  a  segunda,  por  ultrapassar 

(pretendendo  fazê-lo,  ou  instigando  a  fazê-lo)  a  mera  difusão  de  ideias,  pregando  a 

intolerância, não pode ser tolerada, estando fora do âmbito de proteção normativo. 

Atualmente,  muito se tem discutido acerca de declarações prestadas por grupo 

sociais mais conservadores, especialmente por lideranças católicas ou evangélicas, em razão 

de seus posicionamentos sobre temas como o casamento gay e a adoção de crianças por casais 

homossexuais, assim como, pelo menos até a década de 80, esses debates se dirigiam em face 

de questões como o divórcio e o uso de métodos contraceptivos.

A oposição que se dá no plano das ideias, contudo, não pode em momento algum 

ser tolhida, sob pena de se utilizar a liberdade de expressão para a dominação através de um 

discurso  que,  embora  tenha  sido  anteriormente  excluído,  pode  vir  a  se  tornar  totalitário, 

invertendo  a  perspectiva  de  análise  do  discurso,  o  que  em  nada  agrega  aos  fins  da 

Constituição Federal de 1988, de construir uma sociedade livre e plural.

Da mesma forma que não se pode admitir, por exemplo, um rolo compressor de 

ideias  pregadas  por heterossexuais ou lideranças  religiosas,  o inverso não poderá ocorrer: 

esses grupos não poderão tolher a expressão das ideias defendidas pelo grupo que propõe um 

discurso oposto. Sendo o homem um produto do seu tempo, o pensamento também o será, 

apresentando pois constantes transformações.

Essas controvérsias evidenciam o muito que precisamos evoluir no que tange à 

implementação dos direitos fundamentais. Ora, existindo tais direitos para todos, o que muitas 

vezes se observa é não haver o homem superado a perspectiva meramente individualista, mas 

sim pretender a imposição de suas ideias em detrimento de quaisquer outras, deixando de 

tolerar sejam as mesmas sequer discutidas e expostas.

Tradicional  concepção  norte-americana  vem  sustentando  que  maus  conselhos 

devem ser combatidos com bons conselhos. Há que se respeitar a opinião contrária, embora 

não se verifique concordância quanto a seus fundamentos, simplesmente porque também se 
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postula o respeito à própria expressão, sendo esse respeito manifestado pela admissão do tema 

ao debate. Colhe-se das lições de Norberto Bobbio:

Para além das razões de método, pode-se aduzir em favor da tolerância uma 
razão moral: o respeito à pessoa alheia. Também nesse caso, a tolerância não se 
baseia  na  renúncia  à  própria  verdade,  ou  na  indiferença  frente  a  qualquer 
forma de verdade. Creio firmemente em minha verdade, mas penso que devo 
obedecer a um princípio moral absoluto: o respeito à pessoa alheia.123

Cabe assim diferenciar o discurso crítico ou irônico, que enseja a formação de 

uma debate no plano das ideias, que deve ser combatido de fato com as ideias consagradas 

pelo discurso oposto, para que, após, possam vir a ser superadas, e o discurso de intolerância, 

que pode inclusive representar ilícito penal, diante da gravidade da lesão aos bens jurídicos 

como a honra e a dignidade da pessoa humana, entre outros, com os quais pode se chocar. 

A intolerância com a oposição de ideias no plano de discurso gera intransigência 

social e fomenta a discórdia, indo de encontro ao propósito de pluralismo buscado pela Carta 

Magna, já que se impede sejam ouvidas as vozes discordantes dos pontos de vista dominantes, 

especialmente  aqueles  que  detém  maior  acesso  aos  meios  de  comunicação  e  ao  poder 

econômico, motivando o abuso de poder.

Esse  quadro  mostra  o  quanto  ainda  precisamos  evoluir,  enquanto  sociedade  e 

estado,  na  observância  aos  direitos  fundamentais.  É  que  se  constata  não  buscarem  os 

segmentos  conflitantes  em  expressão  o  consenso  a  partir  da  pluralidade,  mas  sim  a 

substituição  das  ideias  que  reputam  equivocadas  por  outras,  sem  que  as  mesmas  sejam 

debatidas  para  se  chegar  a  definir  quais  seriam mais  úteis  à  sociedade  ou  um ponto  de 

consenso. Veja-se trecho de artigo jornalístico:

 

Essas e outras noções vêm sendo testadas nos discursos que envolvem o grande 
contrassenso político e cultural da atualidade, a nomeação do deputado federal 
Marco Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara – e  que tem como um dos suplentes o deputado Jair Bolsonaro. 
Ambos  ostentam  um  embaraçoso  histórico  de  afirmações  homofóbicas, 
compartilhando  com  o  País  sua  desinformação  e  preconceito  ao  relacionar 
homoafetividade com criminalidade,  doença e promiscuidade,  empregando a 
religião ou o conceito de família patriarcal como álibis.
O episódio incita questões  nada simples.  A liberdade de expressão,  utilizada 
cinicamente  como instrumento  de  violência,  mesmo que simbólica,  pode ser 
questionada? Eles devem se calar?

123 BOBBIO, Norberto. Op. cit., p. 199.
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Evidentemente, desprezo todas as teses deste grupo, mas é preciso admitir que o 
incômodo despertado por suas declarações é bem vindo, quando não incitam o 
desrespeito, a discriminação ou cometam o crime de racismo. Discussões sobre 
homoafetividade,  o  significado  dos  direitos  humanos  ou  a  influência  das 
religiões na política passam a fazer parte, pouco a pouco, do repertório de mais 
pessoas.  A sociedade  tem a  ganhar.  Para  alguns,  pode  ser  tentador desejar 
silenciar vozes contrárias, mas lidar com as divergências, embora seja bastante 
desgastante,  é um pequeno ônus assumido por quem defende a liberdade de 
expressão e acredita na sua potência transformadora.124 

Sob essa perspectiva, cabe indagar se a pornografia se amolda ao conceito de arte, 

para efeitos de tutela no âmbito de proteção do direito à liberdade de expressão. Em visto do 

quanto  exposto  até  essa  oportunidade,  pode-se  considerar  que  o  direito  em tela  tem seu 

nascedouro voltado especialmente à proteção do debate político, se projetando nos campos 

culturais, artísticos e científicos. O conceito de arte, contudo, se apresenta bastante amplo, 

sendo fortemente influenciado pela visão individual de mundo.

Aquilo que para um homem representa música de alta qualidade, pode representar, 

para outro, verdadeiro lixo e mera poluição sonora. Existindo o direito para todos, porém, 

aquilo que para um representa grave imoralidade, que deveria se apresentar como intolerável 

à sociedade, para outro representa manifestação artística como qualquer outra, devendo ser 

protegida sem restrições, embora, lógico, se apresentasse como razoável o estabelecimento de 

condicionantes em razão de aspectos como faixa etária do público a que se destinam.

O  critério  que  tem  sido  comumente  empregado  para  a  resolução  dessa 

problemática consiste em tomar como parâmetro a média dos destinatários da mensagem, 

excluindo-se aquelas  pessoas extremamente suscetíveis  a  quaisquer mensagens  ou aquelas 

que se apresentem, por outro lado, totalmente indiferentes, adotando-se a figura do homem 

médio, inclusive para efeitos de tutela penal. 

Cria-se pois uma medida que, embora fictícia, norteará a interpretação e aplicação 

da lei, seguindo os padrões do seu tempo, os quais, logicamente, se apresentam em contínua 

transformação, segundo aspectos de comportamento educacional, moral, religioso e sexual, 

que necessariamente deverão ser levados em conta pelo intérprete no momento da aplicação 

da norma, evitando autêntico congelamento cultural e artístico. 

Uma das primeiras ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se deparou com 

o assunto se deu no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 18.354, julgado em 

124 ANDRADE, Luciana. Estamos prontos para a liberdade de expressão? In: Jornal O Povo, edição do dia 
12 de abril de 2013, p. 6.
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1º de outubro de 1968, em que figuravam como partes a Editora Abril Ltda., de um lado, e de 

outro o Juiz de Direito da Vara de Menores da Capital – Estado de São Paulo, em que se 

discutia acerca da possibilidade de apreensão de exemplares da revista Realidade, na qual 

teriam sido divulgadas matérias reputadas como obscenas ao juízo da autoridade impetrada. 

Determinada a mesma a apreensão dos referidos exemplares sob o fundamento de 

que trariam material obsceno, representando por reportagens intituladas “Confissões de uma 

môça livre”, “Sexo não tem nada de indecência”, “Felicidade é possível sem o casamento”, 

“Devemos ser independentes a  qualquer  custo” e “Sou mãe solteira e  me orgulho disso”. 

Embora abordando temas que atualmente se apresentam objeto de ampla discussão, como o 

uso  de  contraceptivos,  o  divórcio  e  o  sexo  fora  do  casamento,  à  época  essas  questões 

suscitavam debates exacerbados.

Após o voto do relator,  confirmando a apreensão de 230 mil  exemplares pela 

autoridade impetrada, sob o fundamento da obscenidade dos textos, causadora de riscos de 

corrupção  moral  às  “jovens  e  crianças”,  Ministro  Themistocles  Cavalcanti,  o  Ministro 

Aliomar Baleeiro proferiu voto brilhante, em que destacou a possibilidade de distribuição da 

revista, ressalvando a possibilidade de restrições a serem impostas com base na proteção dos 

interesses dos menores. Veja-se a ementa do acórdão:

Obscenidade e pornografia. O direito constitucional de livre manifestação do 
pensamento  não exclui  a  punição  penal,  nem a  repressão  administrativa  de 
material  impresso,  fotografado,  irradiado  ou  divulgado  por  qualquer  meio, 
para divulgação pornográfica ou obscena, nos termos e forma da lei. À falta de 
conceito legal do que é pornográfico, obsceno ou contrário aos bons costumes, a 
autoridade deverá guiar-se pela consciência de homem médio de seu tempo, 
perscrutando os  propósitos  dos autores  do material  suspeito,  notadamente  a 
ausência, neles, de qualquer valor literário, artístico, educacional ou científico 
que o redima de seus aspectos mais crus e chocantes. A apreensão de periódicos 
obscenos cometida ao Juíz de Menores pela Lei de Imprensa visa à proteção de 
crianças  e  adolescentes  contra  o  que  é  impróprio  à  sua  formação  moral  e 
psicológica, o que não importa em vedação absoluta do acesso de adultos que os 
queiram  ler.  Nesse  sentido,  o  Juiz  poderá  adotar  medidas  razoáveis  que 
impeçam a venda aos menores até o limite de idade que julgar conveniente, 
desses materiais, ou a consulta dos mesmos por parte deles.125

Como se verá adiante, o Supremo Tribunal Federal seguiu concepção engendrada 

nos Estados Unidos da América acerca da distribuição de material pornográfico. Após tecer 

uma série de considerações sobre a evolução dos costumes ao longo do tempo, inclusive sobre 

125 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RMS nº 18354, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, j. 01.10.1968, Ementário, 
v. 751, p. 1156.



 131

o uso do bikini (“duas peças”) no Rio de Janeiro, prática que reputa seria inconcebível no 

mundo ocidental trinta anos antes do acórdão, o relator destaca a inexistência de uma perfeita 

linha demarcatória entre o obsceno e o não-obsceno. 

O relator ainda destaca a controvérsia firmada na jurisprudência norte-americana, 

a qual oscilaria entre o extremo liberalismo em relação à obscenidade até o extremo oposto de 

asfixia da manifestação do pensamento, acabando por firmar a Suprema Corte dos EUA um 

meio  termo,  levando-se  em  consideração,  para  permiti-la,  a  total  ausência  de  méritos 

científicos,  artísticos,  educacionais  ou literários  que as  redimissem de seus  aspectos  mais 

“crus”, diferenciando o tratamento do problema, contudo, em relação a adultos, de um lado, e 

crianças, do outro.

Colhe-se  do  inteiro  teor  do  voto  defesa  da  liberdade  de  expressão,  sob  o 

fundamento de que o homem poderia se posicionar sobre os temas que se apresentassem os 

mais controversos, concluindo ao final por julgar o feito como homem do seu tempo e lugar, 

dispensado-se  por  isso  quaisquer  exames  periciais  sobre  o  conteúdo  da  obra.  A respeito, 

confira-se:

Entendo  que  há  direito  líquido  e  certo  de  alguém  expor  e  defender  seu 
pensamento, respondendo pelos abusos que cometer.  O cidadão pode dizer e 
publicar o que pensa sobre o nudismo, a igualdade de sexos, a defesa jurídica e 
social  da  mãe  solteira,  a  educação  sexual,  o  divórcio,  o  comunismo,  o 
anarquismo,  a  existência  de  Deus,  a  historicidade  do  Cristo,  a  pílula 
anticoncepcional  e  não sei  quantos  temas  de  nosso  tempo,  alguns  dos  quais 
foram de todos os tempos.
Concordo que, no exercício do poder de polícia, a autoridade e, no caso, o juiz 
de menores, pode apreender a publicação evidentemente pornográfica, obscena 
ou contrária aos bons costumes, como tal a que visa excitar inequivocamente a 
lascívia depravada e fere os padrões de decoro da comunidade, sem nenhum 
propósito de divulgação científica, artística, educacional ou literária. Sobretudo 
a que ostensivamente manifesta seu propósito perverso ou corrompido.126

Sobre essa temática, importante destacar recente acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal  Federal  quando da apreciação de habeas  corpus impetrado pelo diretor  de teatro 

Gerald Thomas Sievers, em face da denegação, pela Turma Recursal do Estado do Rio de 

Janeiro, de outro writ no qual se postulava o trancamento de ação penal em razão da apontada 

prática de crime tipificado no artigo 233 do Código Penal (“Ato Obsceno)”.

126 O  inteiro  teor  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=115155.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=115155
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=115155
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Conforme apontado no HC nº 83.996-7, ao término de apresentação teatral, e em 

face  de  críticas  e  vaias  endereçadas  pelo  público,  o  citado  diretor  teria  simulado  ato  de 

masturbação,  além  de  haver  baixado  suas  calças  e  exibido  as  nádegas  aos  presentes, 

motivando o oferecimento de denúncia ante a prática do crime em tela. O relator, Min. Carlos 

Velloso, apontou que, não sendo a conduta atípica, não seria cabível o trancamento da ação 

em  sede  de  habeas  corpus,  apresentando-se  necessário  exame  aprofundado  do  dolo  do 

paciente.

O voto vencedor, contudo, proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, apontou haver 

o ato  sido praticado num contexto que não evidenciava seu caráter  obsceno,  não estando 

demonstrada sua prática com o escopo de obtenção de prazer sexual, mas sim como produto 

da liberdade de expressão do autor teatral em face das críticas que lhe foram dirigidas, embora 

tenha sido exercida de forma deselegante e deseducada. Colhe-se do seu inteiro teor:

Não quer me parecer que, na hipótese, esteja configurado o crime de que cuida 
a denúncia.
No caso em apreço, ainda que se cuide, talvez, de manifestação deseducada e de 
extremo  mau  gosto,  tudo  está  a  indicar  um  protesto  ou  uma  reação  – 
provavelmente grosseira – contra o público. […]
Com  efeito,  não  se  pode  olvidar  o  contexto  no  qual  se  verificou  o  ato 
incriminado.
O roteiro da peça,  ressalte-se,  envolveu até uma simulação de masturbação. 
Estava-se diante de um público adulto, às duas horas da manhã, no Estado do 
Rio de Janeiro. 
Difícil, pois, nesse contexto admitir que a conduta do paciente tivesse atingido o 
pudor público.
A rigor,  um exame  objetivo  da  querela  há  de  indicar que  a  discussão  está 
integralmente  inserida  no  contexto  da  liberdade  de  expressão,  ainda  que 
inadequada ou deseducada.
De resto, observe-se que a sociedade moderna dispõe de mecanismos próprios e 
adequados a esse tipo de situação, como a própria crítica, sendo dispensável, 
por isso, o enquadramento penal.127

A concepção  de  “homem médio”  acima  referida,  seguindo os  padrões  de  seu 

tempo, foi desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos a partir da apreciação do 

caso “Roth v. United States”, apreciando-se a expressão segundo o valor social da obra como 

um todo, excluindo-se do âmbito de proteção do direito aquela que manifestasse interesse 

meramente lascivo.

127  BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  HC nº  83.996,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  j.  17.08.2004,  DJ  de 
26.08.2005, Ementário 2202-2.



 133

Segundo se extrai do inteiro teor do julgamento, que se deu em 24 de junho de 

1957, o livreiro Samuel Roth procedia em suas atividades comerciais ao envio de livros e 

revistas veiculando pornografia pelos Correios, medida considerada como ilegal. Importante 

assinalar que, até o advento desse caso, a concepção dominante se baseava em precedente 

britânico,  o  qual  considerava  como  não  protegido  pela  liberdade  de  expressão  qualquer 

manifestação  reputada  como  obscena,  que  pudesse  depravar  ou  corromper  mentes, 

independentemente de qualquer consideração sobre seu valor artístico.

Assentou-se  em  Roth  que  o  material  reputado  como  pornografia  não  estaria 

protegido no âmbito de proteção da 1ª Emenda, a qual teria como escopo, segundo a vontade 

dos pais  fundadores, o estímulo e a proteções às discussões políticas e sociais,  visando a 

formação de uma verdade a partir do consenso. 

A pornografia, por ofensiva à moral, não contaria com a proteção estatal, inclusive 

por  representar  a  sexualidade  assunto  de  esfera  íntima,  que  não  precisaria  ser  exposto  à 

sociedade.  Colhe-se  do  voto  vencedor,  proferido  pelo  Juiz  William Brennan,  Jr.,  que  “a 

proteção  conferida  à  liberdade  de  discurso  e  imprensa  foi  moldada  para  assegurar 

irrestrito  intercâmbio  de  ideias  para  fazer  emergir  mudanças  políticas  e  sociais 

desejadas pelo povo”.128

Com o advento desse caso, assentou-se ao contrário que em determinados casos, 

nos  quais  se  verificasse  a  presença  de algum valor  literário,  artístico  ou  científico.  Seria 

obsceno o material que, não estando imbuído desses valores, apresentasse temática voltada 

predominantemente ao sexo, bem assim se viesse a ser o mesmo descrito de forma a ofender o 

homem médio, segundo os valores contemporâneos.

Trata-se contudo de concepção extremamente aberta, que acaba por estimular o 

afastamento da proteção estatal  a determinadas  obras por vezes com base nas convicções 

pessoais  do  julgador,  não  trazendo  parâmetros  seguros  que  permitam  um  tratamento 

razoavelmente isonômico,  podendo levar,  como assentado em votos vencidos,  à proibição 

inclusive de obras clássicas da literatura mundial, como “Ulisses”, de James Joyce.

Foi criado o chamado “Teste Roth”, pelo qual se analisaria o valor literária ou 

artístico  de  uma  determinada  obra  como  elemento  imprescindível  para  verificar  se  sua 

128 Em sua  redação  original,  “the  protection  given  speech  and  press  was  fashioned  to  assure  unfettered  
interchange of ideas for the bringing about of political and social changes desired by the people.” A íntegra 
do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?
court=US&vol=354&invol=476, acesso em 29.05.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=354&invol=476
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=354&invol=476
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publicação poderia ou não ser obstaculizada, caso se amoldasse ou não ao âmbito de proteção 

da Primeira Emenda, segundo se apresentasse como voltada ao interesse lascivo, sem valor 

social, a juízo do homem médio do seu tempo e lugar.

Muito  importante  nesse  sentido,  em  defesa  da  liberdade  de  expressão,  voto 

proferido pelo Juiz William O. Douglas, segundo o qual a interferência estatal promovida em 

face do material considerado obsceno representaria grande perda à sociedade, que não seria 

motivada por meros discursos, que podem ser entendidos como manifestações artísticas, mas 

sim por ações concretas, não provocadas por tais discursos.

Caberia segundo Douglas ao próprio homem, e não ao Estado, decidir sobre a 

conveniência de selecionar os conteúdos que reputasse como obscenos segundo seus próprios 

juízos, inclusive se fundamentando em estudos que apontavam não existirem evidências de 

que a criminalidade entre os jovens pudesse ser causada pela leitura de obras consideradas 

como impuras. Colhe-se de seu voto:

Quando nós sustentamos essas  convicções,  nós fazemos a legalidade de uma 
publicação se converter na pureza de pensamentos que um livro ou tratado 
instila na mente dos leitores. Eu não acredito que podemos aprovar essa ideia e 
ser fiéis ao comando da Primeira Emenda, por cujos termos isso é vedado ao 
Congresso e que pela Décima Quarta é vedado aos Estados.
O teste de obscenidade que a Corte legitima hoje dá ao censor livre autonomia 
sobre vários domínios. Permitir ao Estado se imiscuir e punir o mero discurso 
ou publicação que o juiz ou júri considere tenha um indesejável impacto em 
pensamentos mas que não seja parte de uma ação totalmente ilegal é contornar 
drasticamente a Primeira Emenda. Como recentemente declarado por duas das 
mais importantes autoridades em obscenidade, 'O perigo de influenciar uma 
mudança nos padrões morais atuais da comunidade, ou de chocar ou ofender 
leitores, ou de estimular pensamentos ou desejos sexuais distintos de condutas 
objetivas,  não  pode  nunca  justificar  as  perdas  que  a  sociedade  teria  como 
resultado da interferência com a liberdade literária.
Se  nós  estivéssemos  certos  que  os  pensamentos  sexuais  impuros  viriam  a 
impelir  a  ações,  nós  estaríamos  em  terrenos  menos  perigoso  ao  punir  os 
distribuidores de literatura sexual. Mas não está por qualquer meio provado 
que  a  literatura  obscena,  assim  definida,  seja  um  fator  significativo  em 
influenciar desvios significativos dos padrões da comunidade.129

129 Em sua redação original, “When we sustain these convictions, we make the legality of a publication turn on  
the purity of thought which a book or tract instills in the mind of the reader. I do not think we can approve that  
standard and be faithful to the command of the First Amendment, which by its terms is a restraint on Congress  
and which by the Fourteenth is a restraint on the States. […] 
The test of obscenity the Court endorses today gives the censor free range over a vast domain. To allow the State  
to step in and punish mere speech or publication that the judge or the jury thinks has an undesirable impact on  
thoughts but that is not shown to be a part of unlawful action is drastically to curtail the First Amendment. As  
recently stated by two of our outstanding authorities on obscenity, "The danger of influencing a change in the 
current moral standards of the community, or of shocking [354 U.S. 476, 510]   or offending readers, or of  
stimulating sex thoughts or desires apart from objective conduct, can never justify the losses to society that  
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O acórdão em tela, contudo, embora tenha se apresentado menos restritivo em 

relação aos precedentes anteriores, acabou por manter um espaço de subjetividade bastante 

significativo, já que se apresenta recheado de termos imprecisos, e especialmente em face da 

consagração  da  figura  do  homem  médio,  representada  através  do  senso  comum  de 

obscenidade, associado à necessidade de delimitar se o material exposto teria ou não interesse 

predominantemente lascivo e ao senso comum da comunidade.

A análise  dos  votos  vencedores  evidencia  que  o  Juízes  da  Corte  Suprema se 

basearam  muito  mais  em  visões  morais  individualizadas  acerca  da  sexualidade  do  que 

propriamente em considerações sobre o âmbito de proteção da Primeira Emenda, vez que não 

se poderia afastar, a partir das posições assumidas, da visão individual de cada um acerca 

daquilo que se reputa obsceno ou irrazoável em relação ao tema sexo.

Sob outra perspectiva, e com base em opiniões de especialistas à Corte, veio a ser 

julgado em 21 de março de 1966 o caso Memoirs v. Massachusetts, no qual se discutia acerca 

da comercialização e distribuição do livro  “Memoirs of a Woman of Pleasure”, do escritor 

John Cleland,  datado de  1750.  Embora  se  utilizando do  mencionado  teste  Roth,  a  Corte 

acabou  por  reconhecer  a  proteção  da  Primeira  Emenda  à  obra,  visto  que  não  afastada  a 

existência de um mínimo de valor social e literário, em julgamento por seis votos a três.

A partir da opinião de especialistas consultados (tendo figurado nos autos diversas 

entidades como amici curiae), apontou-se que o livro, que consistia em narrativa acerca do 

abandono da marido por sua esposa, que viria a assumir atitude de liberdade sexual na cidade 

de  Londres,  apresentaria  um  mínimo  de  valor  social,  não  tendo  a  Promotoria  de 

Massachusetts demonstrado a total ausência de preenchimento a esse requisito.

Interessante  no  voto  do  Ministro  William Douglas  o  fato  de  haver  o  mesmo 

assentado  não  serem os  juízes  experts  literários,  historiadores  ou  filósofos,  não  tendo  os 

julgadores a capacidade de fazer esse julgamento como magistrados, mas sim como cidadãos 

privados.  Assentando ser  a  Primeira  Emenda um direito  assegurado em termos absolutos, 

destacou Douglas, infra:

result from interference with literary freedom. […]
If we were certain that impurity of sexual thoughts impelled to action, we would be on less dangerous ground in  
punishing the distributors of this sex literature. But it is by no means clear that obscene literature, as so defined,  
is a significant factor in influencing substantial deviations from the community standard”.
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Cada vez que um caso de obscenidade está para ser julgado aqui, meu gabinete 
é inundado com cartas e cartões postais me instando a proteger a comunidade 
ou  a  Nação  através  da  derrubada  das  publicações.  As  mensagens  são 
frequentemente  idênticas  em  vírgulas  e  pontos  e  vírgulas.  A  conclusão 
inarredável  é  que eles  foram copiados de quadro negro de escola  ou igreja. 
Dúzias de cartões postais frequentemente foram postados da mesma unidade. 
Os movimentos são incessantes e as pressões são grandes. Felizmente nós não 
nos  curvamos  a  eles.  Menciono  isso  apenas  para  enfatizar  a  falta  de 
entendimento  popular  sobre  nosso  sistema  constitucional.  Publicações  e 
declarações  foram  deixadas  imunes  ao  controle  da  maioria  pela  Primeira 
Emenda, aplicável aos Estados em razão da Décima Quarta. Nenhuma exceção 
foi feita, nem mesmo para a obscenidade. A conclusão contrária da Corte em 
Roth, onde a obscenidade foi considerada como excluída da Primeira Emenda, 
não tem justificação.
O censor é sempre rápido para justificar sua função no sentido de que ela é 
protetiva da sociedade.  Mas a Primeira Emenda, escrita em termos que são 
absolutos, suprime o Estado de qualquer poder de apreciar o valor, a correção, 
ou a moralidade de uma expressão particular.130

Curioso evidenciar no caso o voto divergente do Juiz Tom C. Clark, no qual o 

mesmo salientou que, não obstante não seja reconhecido como um purista, aquela obra seria 

demais até para sua pessoa, o que demonstra a impossibilidade de afastar-se o julgador de 

suas convicções morais sobre o tema, votando pela proibição da obra que, a seu ver, limitar-

se-ia a narrar uma série de encontros sexuais os mais variados da personagem Fanny Hill, 

atendendo apenas ao interesse lascivo.

A parcial superação do teste Roth se deu, por fim, quando do julgamento do caso 

Miller  v.  California,  datado de 21 de junho de 1973, cujo julgamento levou em conta os 

padrões vigentes na comunidade da Califórnia, resultando na criação do chamado teste Miller, 

elemento  para  apreciação  daquilo  que  poderia  ser  considerado  obscenidade  e  que,  nessa 

condição, estaria excluído do âmbito de proteção da Primeira Emenda.

Conforme se extrai do processo, Marvin Miller, produtor especializado em livros 
130 Em sua redação original, “Every time an obscenity case is to be argued here, my office is flooded with letters  

and postal cards urging me [383 U.S. 413, 428]   to protect the community or the Nation by striking down the  
publication.  The  messages  are  often  identical  even  down  to  commas  and  semicolons.  The  inference  is  
irresistible that they were all copied from a school or church blackboard. Dozens of postal cards often are 
mailed from the same precinct. The drives are incessant and the pressures are great. Happily we do not bow  
to them. I mention them only to emphasize the lack of popular understanding of our constitutional system.  
Publications  and  utterances  were  made  immune  from  majoritarian  control  by  the  First  Amendment,  
applicable to the States by reason of the Fourteenth. No exceptions were made, not even for obscenity. The  
Court's contrary conclusion in Roth, where obscenity was found to be "outside" the First Amendment, is  
without justification […]
The censor is  always quick to  justify  his  function in  terms that  are  protective  of  society.  But  the First  
Amendment, written in terms that are absolute, deprives the States of any power to pass on the value, the  
propriety,  or  the  morality  of  a  particular  expression”.  A íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em 
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=383&invol=413, acesso em 31.05.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=383&invol=413
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e filmes pornográficos, distribuiu pelos correios folhetos divulgando seus produtos, os quais 

continham imagens de representações sexuais contidas nas obras, vindo a ser condenado pela 

prática  do crime de  distribuição de material  obsceno,  em decisão posteriormente  mantida 

pelos tribunais superiores.

Embora  tenha reafirmado seu posicionamento  acerca da ausência  de proteção, 

pela Primeira Emenda, ao conteúdo reputado como obsceno, em Miller se manteve o inseguro 

e impreciso padrão do homem médio, assentando contudo, em diferencial em relação a Roth, 

que um dos elementos para a  proibição da obra estaria na descrição ofensiva da conduta 

sexual, deixando de reconhecer a proteção no caso por reputar tratar-se de pornografia pesada. 

Colhe-se do voto condutor:

Nós  enfatizamos  não  ser  nossa  função  propor  marcos  regulatórios  para  os 
Estados.  Isso  deve  aguardar seus  esforços  legislativos  concretos.  É  possível, 
contudo, dar alguns poucos exemplos do que um estatuto normativo poderia 
definir como regulação do padrão anunciado no presente voto, supra:
(a)  Representações  patentemente  ofensivas  ou  descrições  de  atos  sexuais 
definitivos, normais ou pervertidos, reais ou simulados.
(b) Representações patentemente ofensivas de masturbação, funções excretoras 
ou e exposição lasciva dos órgãos genitais.
Sexo e  nudez não devem ser explorados  sem limites  por filmes  ou  imagens 
vendidos ou exibidos em locais de acomodação pública mais do que o sexo real e 
a nudez podem ser exibidos ou vendidos sem limitações em espaços públicos. No 
mínimo, a descrição lasciva e patentemente ofensiva da conduta sexual deve ter 
sério valor artístico, literário ou científico para merecer a proteção da Primeira 
Emenda .131

Importante assinalar não existir, não obstante o teste Miller, um parâmetro seguro 

para o julgamento desses casos, já tendo o Juiz Potter Stewart, por exemplo, no julgamento do 

caso Jacobels v. Ohio, assentado que, não obstante a impossibilidade de conceituar aquilo que 

seria  pornografia  pesada,  e  portanto  vedada  pelo  ordenamento,  saberia  quando  reputar 
131 Na redação original, “We emphasize that it is not our function to propose regulatory schemes for the States.  

That must await their concrete legislative efforts. It is possible, however, to give a few plain examples of what  
a state statute could define for regulation under part (b) of the standard announced in this opinion, supra:
(a) Patently offensive representations or descriptions of ultimate sexual acts, normal or perverted, actual or  
simulated.
(b)  Patently  offensive  representations  or  descriptions  of  masturbation,  excretory  functions,  and  lewd 
exhibition of the genitals.
Sex and nudity may not be exploited without limit by films or pictures exhibited or sold in places of public  
accommodation any more than live sex and nudity can [413 U.S. 15, 26]   be exhibited or sold without limit  
in such public places. 8 At a minimum, prurient, patently offensive depiction or description of sexual conduct  
must have serious literary, artistic, political, or scientific value to merit First Amendment protection”.  O 
inteiro  teor  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?
court=us&vol=413&invol=15, acesso em 31.05.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=413&invol=15
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=413&invol=15
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determinada  produção  como afastada  do  âmbito  de  proteção  do  direito  estabelecido  pela 

Primeira Emenda, a partir daquilo que estivesse vendo.

As controvérsias acerca da pornografia têm se mantido nos Estados Unidos e na 

Europa,  especialmente em razão de movimentos organizados por grupos feministas,  como 

instrumento de combate ao que apontam ser uma discriminação de gênero, posto que a imensa 

maioria  das  produções  trataria  a  mulher  de  forma  estereotipada,  buscando  com  isso  a 

prevenção no surgimento de diferenças sociais, sendo pleiteada a proibição da exibição de 

pornografia nos meios de comunicação. Resumindo esse quadro em relação aos EUA, leciona 

Dworkin:

No passado, as pessoas defendiam a liberdade de expressão para proteger os 
direitos  de agitadores que protestavam contra o governo, de dissidentes que 
resistiam a uma igreja estabelecida ou de radicais que faziam campanha por 
causas  políticas  pouco  populares.  Evidentemente,  valia  a  pena  lutar  pela 
liberdade de expressão, e isso ainda acontece em muitas partes do mundo, onde 
esses direitos praticamente não existem. Mas, nos Estados Unidos de hoje em 
dia, os partidários da liberdade de expressão vêem-se defendendo racistas que 
gritam 'Crioulo', nazistas que desfilam com suástica ou – na maioria das vezes 
– marmanjos que se dedicam a olhar as fotografias de mulheres nuas com as 
pernas abertas.132

Após registrar a necessidade de um tratamento diferenciado ao tema no que tange 

à  pornografia  infantil,  diante  da  impossibilidade  de  livre  consentimento  das  crianças  em 

relação à sexualidade, Dworkin salienta que a proteção conferida pela Primeira Emenda não 

seria restrita à expressão política, sob pena de se admitir, no caso de predominarem as ideias 

de igualdade entre os gêneros, como pretendido, o “despotismo da polícia do pensamento”, 

defendendo o descrédito dessas ideias ante a repugnância,  a indignação e o desprezo que 

provocam. 

Na  Europa,  o  Parlamento  Europeu  vem  discutindo  acerca  da  redução  da 

desigualdade  de  gênero  através  da Comissão  dos  Direitos  da  Mulher  e  da  Igualdade  dos 

Gêneros, em que se destacam, entre outros aspectos, a necessidade de promover mudanças na 

percepção cultural de que as mulheres seriam inferiores aos homens e submissas aos mesmos, 

apontando,  relativamente  aos  meios  de  comunicação,  seu  tratamento  como  mero  objeto 

sexual.

Em  seus  fundamentos,  apontou  a  comissão  que  os  meios  de  comunicação 

132 DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 363.
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(programas televisivos, jogos de computador e videoclipes musicais) estariam a apresentar 

tendência  crescente,  em  parte  para  fins  comerciais,  para  mostrar  mulheres  vestidas  com 

roupas provocantes e em poses sexuais, o que contribuiria para reforçar os estereótipos de 

gênero, bem como que as letras das canções voltadas para o público jovem apresentariam 

conteúdos sugestivos do ponto de vista sexual, que frequentemente promoveriam a violência 

contra  mulheres133,  apontando-se  a  necessidade  de  afastar  quadro  de  banalização  da 

pornografia entre jovens e adultos.

2.7. A liberdade de comunicação social

A Constituição Federal de 1988 consagra uma série de normas que buscam tutelar 

e garantir a liberdade de expressão em suas diversas modalidades. Ao se referir a tal direito 

em  seu  artigo  5º,  IX,  estabelece  ser  livre  a  expressão  da  atividade  de  comunicação, 

independentemente de cesura ou licença. Representaria garantia oca, nesse sentido, consagrar 

a  liberdade  de  expressão  sem  que  se  possibilitasse,  ao  mesmo  tempo,  ser  a  mesma 

devidamente manifestada a todos.

A troca de informações, através da comunicação, não se verifica apenas de pessoa 

a  pessoa  ou  pessoas  determinadas,  mas  sim  a  sujeitos  indeterminados,  através  de  uma 

dimensão coletiva, por meio da qual ideias diversificadas são passíveis de exposição a todos, 

por  meio  de  um  conjunto  de  instrumentos  midiáticos,  cujo  acesso  deve  a  ser  a  todos 

estimulado e facilitado.

De forma  a  potencializar  a  liberdade  de  expressão,  a  mesma não é  protegida 

apenas sob uma perspectiva individual, mas sim, diante do reconhecimento de sua dimensão 

coletiva, que se projeta para além da comunicação individualizada, ganha específica tutela no 

ordenamento jurídico  a  partir  do que estabelece  a  Constituição Federal  de  1988 em seus 

artigos 220 a 224, em capítulo dedicado à “Comunicação Social”.

A Carta Magna apenas se utiliza da expressão liberdade de imprensa em seu artigo 

139,  II,  parte  final,  no  qual,  dispondo  acerca  do  estado  de  sítio,  estabelece  que  seriam 

admissíveis  restrições  “relativas  à  inviolabilidade  da  correspondência,  ao  sigilo  das 

comunicações,  à prestação de informações e à liberdade de imprensa,  radiodifusão e 

133 A íntegra do relatório em tela encontra-se disponível em  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
type=REPORT&reference=A7-2012-0401&format=XML&language=PT. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0401&format=XML&language=PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0401&format=XML&language=PT
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televisão, na forma da lei”.

O caráter instrumental da comunicação social é revelado pelo artigo 220,  caput, 

da Carta Magna, segundo o qual “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”.  Trata-se  de  norma  que  busca  proteger  os 

instrumentos pelos quais são manifestadas as expressões, individual ou coletivamente.

Representa a norma esforço de proteção constitucional redundante, em reforço à 

liberdade individualmente considerada, na medida em que se assegura o resguardo do direito 

a todas as formas, processos ou veículos de comunicação, independentemente da forma que 

observem  (eletrônica,  impressa,  etc.),  observando-se  as  condicionantes  estabelecidas  na 

própria Carta Magna ou que na mesma encontrem fundamento. 

A inter-relação que se estabelece entre esses direitos resta claramente evidenciada 

a partir da leitura do artigo 220, § 1º, parte final, pelo qual se faz expressão remissão ao artigo 

5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV, todos voltados à liberdade de manifestação de pensamento e 

às  condicionantes  que  se  relacionam à mesma,  como o resguardo da  intimidade,  honra e 

privacidade.

A comunicação de massa protegida pelo texto constitucional é aquela se exerce 

através de instrumentos os mais variados, como rádio, televisão, jornais, revistas, cinema e, 

mais  recentemente e  especialmente,  por meio da internet,  atualmente o  mais  democrático 

instrumento a potencializar a liberdade de expressão individualizada, notadamente por não 

demandar  maior  organização  empresarial,  sendo um espaço de certa  forma positivamente 

anárquico.

Trata-se de garantia inerente ao regime democrático; sem democracia, de fato, não 

haverá  liberdade  de  imprensa,  sendo  o  inverso  verdadeiro.  Um regime  que  pretenda  ser 

reputado como democrático não pode prescindir da convivência e da tolerância em face das 

críticas que lhe sejam direcionadas, possibilitando simultaneamente uma ampla divulgação ao 

povo acerca da gestão governamental.  Colhe-se acerca da forte relação entre liberdade de 

imprensa e democracia:

Na  perspectiva  do  Estado  Democrático,  a  imprensa  se  apresenta  como 
detentora do papel fundamental de servir como meio de informar ao povo o que 
os seus representantes estão deliberando em seu nome e até mesmo o alcance e 
significado  das  decisões  tomadas,  minimizando,  assim,  os  riscos  de 
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desmoralização do regime democrático.134

Não haveria como se falar em democracia sem a livre circulação de ideias, que é 

(ou pode vir a ser) multiplicada quando exercida através dos meios de comunicação de massa. 

Inegável o benefício que pode emergir quando a troca de ideias e a discussão acerca de temas 

os mais variados é promovida por meio de jornais, rádio ou televisão e, mais recentemente, 

através da internet, já que o alcance das mensagens é bastante ampliado. 

Muito importante destacar que o papel informativo da imprensa, muito mais que o 

de difusão cultural, pode contribuir para a tomada de posicionamento dos cidadãos com base 

nas  informações  que  lhes  sejam  transmitidas,  especialmente  as  relativas  às  condutas 

governamentais e ações em geral desenvolvidas pelos homens públicos, o que se associa aos 

princípios da publicidade e transparência.

A liberdade em tela constitui aquilo que Paulo Bonavides, com base na doutrina 

de Carl Schmitt, chama de “garantia institucional”, distinta das garantias individuais, voltadas 

à  proteção  de  interesses  subjetivos,  próprias  de  uma  concepção  jurídica  eminentemente 

liberal,  como  instituições  protegidas  pelo  ordenamento  jurídico,  cuja  tutela  apenas 

indiretamente se expande à proteção aos direitos individuais.

Nesse sentido, pode-se afirmar representar a proteção conferida à imprensa uma 

garantia institucional, na medida em que à imprensa se dedicou especial proteção no texto 

constuticional,  que  vai  além daquela  conferida  às  manifestações  isoladas  dos  indivíduos. 

Paulo Bonavides ressalta contudo que no Estado Social essas diferenças são minimizadas, na 

medida em que se formam vínculos entre as próprias instituições e os direitos fundamentais. 

Sobre essa temática, colhe-se de suas lições, infra:

O  Estado  social  produziu  porém  vínculos  entre  as  instituições  e  os  novos 
direitos fundamentais mediante a renovação doutrinária, que fez semelhantes 
direitos  gravitarem  quase  todos  na  órbita  social.  E  a  teoria  das  garantias 
institucionais  não  pôde  desfazer-se  dos  laços  que  a  prendem  aos  direitos 
fundamentais, sem embargo de todo o empenho havido em separar direitos e 
garantias.135

Pode-se assim afirmar  que  em relação  à  liberdade  de  imprensa,  por  exemplo, 

134 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Controle judicial dos limites constitucionais à liberdade de imprensa. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 89.

135BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 543.
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vislumbra-se  uma  correlação  entre  a  garantia  institucional,  conferida  à  imprensa, 

independentemente de sua forma organizacional, e o direito à liberdade de imprensa. Assim é 

que embora aos particulares se assegure o direito à liberdade de expressão, à imprensa é que 

se possibilita agir para a proteção à sua liberdade.

Logo, muito embora ao indivíduo não se assegure, inicialmente, o direito ao uso 

de  instrumentos  visando  o  resguardo  da  liberdade  de  imprensa,  por  se  tratar  de  garantia 

concebida em benefício de uma instituição, se beneficia o mesmo de uma imprensa livre e 

plural,  evidenciando que  no ordenamento  jurídico  pátrio  devem ser  somadas  as  garantias 

individuais e as garantias indivuduais.

As  informações  não  circulam  apenas  de  forma  restrita,  através  de  contatos 

pessoais entre indivíduos determinados, mas sim ostentam maior alcance segundo o meio pelo 

qual sejam levadas ao conhecimento de todos, aí se situando a área de atuação da imprensa, 

que o faz, de acordo com os meios tecnológicos disponíveis, de forma a propiciar a máxima 

divulgação de fatos, notícias e opiniões. Colhe-se dos ensinamentos do professor Owen Fiss:

Democracia é um exercício de autogovernança coletiva, requerendo que oficiais 
governamentais sejam escolhidos pelo povo e que o Estado seja responsivo aos 
desejos e interesses do povo. No exercício desta prerrogativa soberana, cidadãos 
dependem de várias instituições para informá-los sobre as posições dos vários 
candidatos  a  cargos  governamentais  e  para  relatar  e  avaliar  políticas  em 
andamento  e  as  práticas  do  governo.  Na  sociedade  moderna,  a  imprensa 
organizada,  incluindo  a  televisão,  talvez  seja  a  instituição  principal  que 
desenvolve esta função, e, para cumprir essas responsabilidades democráticas, a 
imprensa necessita de um certo grau de autonomia em relação ao Estado.136

Buscou o constituinte, desse modo, superar o modelo até vigente, como produto 

do período ditatorial,  em que  se  destacava,  além das  normas constitucionais  previstas  na 

Constituição de 1967, a Lei nº 5.250, promulgada em 09 de fevereiro de 1967, em plena 

ditadura militar, popularmente conhecida pelo Lei de Imprensa, a qual regulava a liberdade de 

manifestação do pensamento e da informação.

A norma  em  tela  consagrava  uma  série  de  dispositivos  que,  a  pretexto  de 

promover  a  mera  regulamentação  das  liberdades  referidas,  contemplando  a  liberdade  de 

imprensa, o que seria perfeitamente admissível, em verdade as restringiam sem fundamento 

na proteção de outros bens igualmente relevantes, explícita ou implicitamente contemplados 

136 FISS, Owen.  A ironia da liberdade de expressão – Estado, Regulação e Diversidade na Esfera Pública. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 99.
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no texto constitucional, como se verifica em relação à Carta Magna de 1988.

As restrições que se buscava impor na preservação do interesse da sociedade ou 

de terceiros, mas sim em benefício político do próprio Estado e do regime ditatorial vigente, 

evitando  com  isso  a  divulgação,  através  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  como  a 

imprensa, rádio e televisão, de notícias desfavoráveis ao regime, que poderiam levar ao seu 

questionamento e evetual derrubada.

Muito importante assinalar que embora o artigo 1º da lei em nada se apresentasse 

incompatível com o texto da novel Constituição de 1988, ao dispor ser livre a manifestação do 

pensamento  e  a  “procura,  o  recebimento  e  a  difusão  de  informações  ou  idéias,  por 

qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos têrmos da lei, 

pelos abusos que cometer”, uma série de outras normas, ao instituirem a censura prévia, se 

apresentavam  totalmente  incompatíveis  e  não  recepcionadas  pela  nova  ordem  jurídica 

posterior à redemocratização. 

Diante do quase que permanente estado de sítio, ademais, aplicava-se o disposto 

no artigo 1º, § 2º, parte final, nos termos do qual se poderia exercer a censura sobre os jornais 

ou periódicos e  “emprêsas de radiodifusão e agências noticiosas nas matérias atinentes 

aos  motivos  que o  determinaram,  como também em relação aos  executores  daquela 

medida”.

Do mesmo modo, se utilizando de conceitos jurídicos indeterminados, que abrem 

larga margem de apreciação do intérprete e aplicador das normas, o artigo 2º estabeleceu ser 

livre a publicação e circulação de livros, jornais e outros periódicos, ressalvando aqueles que 

fossem reputados como “clandestinos” (assim entendidos como aqueles não registrados em 

cartório de registro civil de pessoas jurídicas) ou que atentassem contra “a moral e os bons 

costumes”.

Nada mais vago, nesse sentido, do que afirmar, ao mesmo tempo em que se afasta 

a  censura,  que  poderiam passar  por  esse  procedimento  de  análise  prévia  as  publicações 

atentatórias à moral e aos bons costumes. Segundo as lições de Marcus Vinicius Filgueiras 

Dias, “a vagueza pode ser conceituada como a propriedade de uma expressão linguística 

cujo significado não se sabe ao certo onde termina o seu campo de aplicação”.137

No dizer de Germana de Oliveira Moraes, “os conceitos indeterminados serão 

137FILGUEIRAS  Jr.  Marcus  Vinicius.  Conceitos  jurídicos  indeterminados  e  discricionariedade 
administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 117.
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discricionários  quando,  além  de  compreenderem  a  complementação  do  tipo  aberto, 

encerrarem  um  conflito  axiológico,  uma  ponderação  valorativa  dos  interesses 

concorrentes, à luz do interesse público privilegiado pela norma jurídica”138. O juízo de 

ponderação  próprio  da  discricionariedade  abre  diversos  caminhos  ao  administrador,  todos 

legais,  ao contrário do que se verifica  em se tratando da aplicação de conceitos jurídicos 

indeterminados, nos quais se abre ao administrador uma única opção legítima. 

A norma  dava  margem,  mediante  uma  série  de  conceitos  como  aqueles  já 

mencionados, além de outros como “subversão da ordem política e social”, “perturbação da 

ordem pública ou alarma social”, entre outros, a uma atuação estatal fortemente arbitrária, na 

medida em que possibilitava aos censores aplicar penalidades por posicionamentos políticos 

que reputassem inconvenientes ao regime, ainda que expressos mediante manifestações de 

cunho meramente artístico e cultural.

Afigurava-se impossível, de fato, a compatibilização de várias dessas normas com 

o ordenamento jurídico superveniente, já sob a égide de um regime de democracia plena, 

embora, em relação a várias outras, como as que disciplinavam o cometimento de crimes, a 

propriedade dos meios de comunicação e a concessão de direito de resposta, evitando com 

isso o surgimento de autêntico vácuo legislativo,  fosse possível  a  interpretação da norma 

anterior  em  consonância  com  o  estabelecido  pela  Constituição  Federal  de  1988, 

obstaculizando desnecessária declaração de inconstitucionalidade da norma.

Em  face  desse  quadro  normativo,  foi  promovida  pelo  Partido  Democrático 

Trabalhista  a  Arguição  por  Descumprimento  de Preceito  Fundamental  nº 130,  na  qual  se 

postulava  se  declarassem não  recepcionadas  pela  Carta  Magna  de  1988  diversas  normas 

contempladas na Lei de Imprensa, além de assentar a impossibilidade de conferir a outras 

qualquer exegese compatível com o texto magno.

Foi pleiteado o reconhecimento da total  inconstitucionalidade da norma, sob o 

fundemanto  de  que  não  seria  compatível  com  o  texto  da  Lex  Magna,  sendo  pleiteada, 

alternativamente, a declaração de inconstitucionalidade, por ausência de recepção, das normas 

constantes do artigo 1º, § 2º, parte inicial; artigo 2º, § 2º; artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 20, 21, 22, 23, 

51 e 52; parte final do artigo 56; artigo 57, § 3º e 6º; artigo 60, §§ 1º e 2º e artigos 61 a 65.

Postulou ainda a fosse conferida interpretação conforme ao disposto nos artigos 

138MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo, Dialética, 
1999, p. 48
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1º,  §  1º;  artigo  2º,  caput,  parte  final;  artigo  14;  artigo  16,  I,  e  artigo  17,  tudo isso  para 

assegurar que tais normas não fossem interpretadas no sentido de admitir  a incidência de 

censura de natureza política, ideológica ou artística, ou que viessem a constituir embaraço às 

liberdades de manifestação de pensamento e de expressão jornalística.139

A título de medida cautelar, que veio a ser deferida em 21 de fevereiro de 2008, o 

partido representante postulou fosse determinada a todos os juízes e tribunais a suspensão de 

processos e dos efeitos de decisões judiciais envolvendo a aplicação e incidência da norma 

139 É o seguinte o teor das normas em tela:
Art. 1º, § 2º, parte inicial: “a espetáculos e diversões públicas, que ficarão sujeitos à censura...”
Art. 2º, § 2º: “É livre a exploração de emprêsas que tenham por objeto o agenciamento de notícias, desde que 
registadas nos têrmos do art. 8º”.
Art. 3º: “É vedada a propriedade de emprêsas jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente noticiosas, a 
estrangeiros e a sociedade por ações ao portador”.
Art.  4º:  “Caberá  exclusivamente  a  brasileiros  natos  a  responsabilidade  e  a  orientação  intelectual  e 
administrativa dos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas, transmitidos pelas 
emprêsas de radiodifusão”.
Art. 5º: “As proibições a que se referem o § 2º do art. 3º e o § 1º do artigo 4º não se aplicam aos casos de 
contrato  de  assistência  técnica,  com  emprêsa  ou  organização  estrangeira,  não  superior  a  seis  meses  e 
exclusivamente  referente  à  fase  de  instalação  e  início  de  funcionamento  de  equipamento,  máquinas  e 
aparelhamento técnicos”.
Art. 6º: “Depende de prévia aprovação do CONTEL qualquer contrato que uma emprêsa de radiodifusão 
pretenda fazer com emprêsa ou organização estrangeira, que possa, de qualquer forma, ferir o espírito das 
disposições dos artigos 3º e 4º, sendo também proibidas quaisquer modalidades contratuais que de maneira 
direta  ou indireta  assegurem a emprêsas  ou  organizações  estrangeiras  participação  nos lucros  brutos  ou 
líquidos das emprêsas jornalísticas ou de radiodifusão”.
Art. 20: “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena: Detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos da região”.
Art. 21: “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena: Detenção, de 3 (três) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2 (dois) a 10 (dez) salários-mínimos da região”.
Art. 22: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decôro:
Pena: Detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa de 1 (um) a 10 (dez) salários-mínimos da região”.
Art  .  23.  “As  penas  cominadas  dos arts.  20 a  22  aumentam-se  de um têrço,  se  qualquer  dos  crimes  é 
cometido:
I - contra o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Chefe de Estado ou Govêrno estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções;
III - contra órgão ou autoridade que exerça função de autoridade pública”.
Art  .  51.  “A responsabilidade  civil  do jornalista  profissional  que concorre para o  dano  por negligência, 
imperícia ou imprudência, é limitada, em cada escrito, transmissão ou notícia:
I - a 2 salários-mínimos da região, no caso de publicação ou transmissão de notícia falsa, ou divulgação de 
fato verdadeiro truncado ou deturpado (art. 16, ns. II e IV).
II - a cinco salários-mínimos da região, nos casos de publicação ou transmissão que ofenda a dignidade ou 
decôro de alguém;
III - a 10 salários-mínimos da região, nos casos de imputação de fato ofensivo à reputação de alguém;
IV - a 20 salários-mínimos da região, nos casos de falsa imputação de crime a alguém, ou de imputação de 
crime verdadeiro, nos casos em que a lei não admite a exceção da verdade (art. 49, § 1º).
Parágrafo único. Consideram-se jornalistas profissionais, para os efeitos dêste artigo:
a) os jornalistas que mantêm relações de emprêgo com a emprêsa que explora o meio de informação ou 
divulgação ou que produz programas de radiodifusão;
b) os que, embora sem relação de emprêgo, produzem regularmente artigos ou programas publicados ou 
transmitidos;
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou periódico, a editor ou produtor de programa e o diretor 
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questionada, sob o fundamento de que tramitariam diversas ações em que veio a ser imposta 

autêntica  censura  judicial  à  liberdade  de  imprensa,  não  tolerada  pela  Carta  Magna 

superveniente.

Em  parecer  lançado  nos  autos,  o  Ministério  Público  Federal,  através  do 

Procurador-Geral da República, apontou que as liberdades de expressão e imprensa teriam 

como pressuposto repensar os padrões de democracia existentes e aqueles que se pretende 

construir e, inexoravelmente, o papel dos direitos fundamentais como “instrumentos capazes 

referido na letra b , nº III, do artigo 9º, do permissionário ou concessionário de serviço de radiodifusão; e o 
gerente e o diretor da agência noticiosa”.
Art . 52. “A responsabilidade civil da emprêsa que explora o meio de informação ou divulgação é limitada a 
dez vêzes as importâncias referidas no artigo anterior,  se resulta de ato culposo de algumas das pessoas 
referidas no art. 50”.
Art. 56, parte final: “...e sob pena de decadência deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação 
ou transmissão que lhe der causa”.
Art. 57, § 3º: “Na contestação, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, o réu exercerá a exceção da verdade, 
se fôr o caso, indicará as provas e diligências que julgar necessárias e arrolará as testemunhas. A contestação 
será acompanhada da prova documental que pretende produzir”.
Art. 57, § 6º: “Da sentença do Juiz caberá apelação, a qual somente será admitida mediante comprovação do 
depósito, pela apelante, de quantia igual à importância total da condenação. Com a petição de interposição do 
recurso o apelante pedirá expedição de guia para o depósito, sendo a apelação julgada deserta se, no prazo de 
sua interposição, não for comprovado o depósito”.
Art. 60, § 1º: “O disposto neste artigo não se aplica aos impressos que contiverem algumas das infrações 
previstas nos arts. 15 e 16, os quais poderão ter a sua entrada proibida no País, por período de até dois anos, 
mediante portaria do Juiz de Direito ou do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, aplicando-se neste caso 
os parágrafos do art. 63”.
§ 2º: “Aquêle que vender, expuser à venda ou distribuir jornais periódicos, livros ou impressos cuja entrada 
no País tenha sido proibida na forma do parágrafo anterior, além da perda dos mesmos, incorrerá em multa de 
até  Cr$10.000  por  exemplar  apreendido,  a  qual  será  imposta  pelo  juiz  competente,  à  vista  do  auto  de 
apreensão. Antes da decisão, ouvirá o juiz o acusado, no prazo de 48 horas”.
Art. 61: “Estão sujeitos à apreensão os impressos que:
I - contiverem propaganda de guerra ou de preconceitos de raça ou de classe, bem como os que promoverem 
incitamento à subversão da ordem política e social.
II -ofenderem a moral pública e os bons costumes”.
Art. 62: “No caso de reincidência da infração prevista no art. 61, inciso II, praticada pelo mesmo jornal ou 
periódico, pela mesma emprêsa, ou por periódicos ou emprêsas diferentes, mas que tenham o mesmo diretor 
responsável, o juiz, além da apreensão regulada no art. 61, poderá determinar a suspensão da impressão, 
circulação ou distribuição do jornal ou periódico”.
Art. 63: “Nos casos dos incisos I e II do art. 61, quando a situação reclamar urgência, a apreensão poderá ser 
determinada, independentemente de mandado judicial, pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores”.
Art.  64:  “Poderá  a  autoridade  judicial  competente,  dependendo  da  natureza  do  exemplar  apreendido, 
determinar a sua destruição”.
Art. 65: “As emprêsas estrangeiras autorizadas a funcionar no País não poderão distribuir notícias nacionais 
em qualquer parte do território brasileiro, sob pena de cancelamento da autorização por ato do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores”.
Art. 1º, § 1º: “Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem política e social 
ou de preconceitos de raça ou classe”.
Art.  2º,  caput,  parte final:  “salvo se clandestinos (art.  11)  ou quando atentem contra a  moral  e os bons 
costumes”.
Art  .  14.  “Fazer  propaganda  de  guerra,  de  processos  para  subversão  da  ordem política  e  social  ou  de 
preconceitos de raça ou classe:
Pena: de 1 a 4 anos de detenção”.
Art . 16. “Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem:
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de conferir legitimidade ao poder”. 

Ao  final,  após  análise  acerca  de  cada  uma  das  normas  impugnadas,  e  se 

manifestado pela parcial procedência do pedido, no sentido de apontar a inconstitucionalidade 

de algumas normas que não teriam sido recepcionadas pelo ordenamento jurídico pós-1988, 

por atentarem em face da liberdade de expressão, concluiu o representante Ministério Público 

Federal, infra:

Expurgar a norma impugnada do ordenamento jurídico brasileiro, por si só, 
resolve o problema do direito de liberdade de expressão, mas cria outro tão 
danoso  quanto  o  anterior,  pois  gera  grave  insegurança  jurídica  devido  ao 
constante estado de ameaça à intimidade e dignidade da pessoas.140

O fundamento básico do voto do relator, Min. Carlos Ayres de Britto, é que não 

seria possível conciliar norma hierarquicamente inferior que contivesse uma série de normas 

incompatíveis com norma constitucional. Assentou o relator, ademais, a existência de suposta 

superioridade  hierárquica  da  liberdade  de  imprensa  em  relação  aos  demais  direitos 

constitucionais, tema a cuja análise retornaremos quando do exame do abuso no exercício de 

direitos fundamentais e da regra da ponderação. 

Uma série de equívocos também pode ser constatada a partir da própria ementa do 

acórdão respectivo,  que aponta para a impossibilidade de censura prévia através do Poder 

Judiciário, olvidando do direito de todos os afetados em seus direitos por ato da imprensa a 

buscar a tutela jurisdicional, preventiva ou repressiva. A respeito, veja-se a citada ementa:

EMENTA:  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO 
FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. 
REGIME  CONSTITUCIONAL  DA  "LIBERDADE  DE  INFORMAÇÃO 
JORNALÍSTICA",  EXPRESSÃO  SINÔNIMA  DE  LIBERDADE  DE 
IMPRENSA.  A  "PLENA"  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  COMO 
CATEGORIA  JURÍDICA  PROIBITIVA  DE  QUALQUER  TIPO  DE 
CENSURA  PRÉVIA.  A  PLENITUDE  DA  LIBERDADE  DE  IMPRENSA 
COMO  REFORÇO  OU  SOBRETUTELA  DAS  LIBERDADES  DE 
MANIFESTAÇÃO  DO  PENSAMENTO,  DE  INFORMAÇÃO  E  DE 
EXPRESSÃO  ARTÍSTICA,  CIENTÍFICA,  INTELECTUAL  E 

I - perturbação da ordem pública ou alarma social”.
Art. 17: “Ofender a moral pública e os bons costumes:

Pena: Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 20 (vinte) salários-mínimos da região”.

140 Íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=AC&docID=605411, acesso em 06.06.2013.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
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COMUNICACIONAL.  LIBERDADES  QUE  DÃO  CONTEÚDO  ÀS 
RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS 
DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.  O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL 
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS 
LIBERDADES  DE  MANIFESTAÇÃO  DO  PENSAMENTO,  DE 
INFORMAÇÃO  E  DE  EXPRESSÃO  ARTÍSTICA,  CIENTÍFICA, 
INTELECTUAL  E  COMUNICACIONAL.  TRANSPASSE  DA 
FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO 
PROLONGADOR.  PONDERAÇÃO  DIRETAMENTE  CONSTITUCIONAL 
ENTRE  BLOCOS  DE  BENS  DE  PERSONALIDADE:  O  BLOCO  DOS 
DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O 
BLOCO  DOS  DIREITOS  À  IMAGEM,  HONRA,  INTIMIDADE  E  VIDA 
PRIVADA.  PRECEDÊNCIA  DO  PRIMEIRO  BLOCO.  INCIDÊNCIA  A 
POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE 
ASSEGURAR  O  DIREITO  DE  RESPOSTA  E  ASSENTAR 
RESPONSABILIDADES  PENAL,  CIVIL  E  ADMINISTRATIVA,  ENTRE 
OUTRAS  CONSEQUÊNCIAS  DO  PLENO  GOZO  DA  LIBERDADE  DE 
IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO 
A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, 
ATUA  SOBRE  AS  CAUSAS  PARA  INIBIR  ABUSOS  POR  PARTE  DA 
IMPRENSA.  PROPORCIONALIDADE  ENTRE  LIBERDADE  DE 
IMPRENSA  E  RESPONSABILIDADE  CIVIL  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS  A  TERCEIROS.  RELAÇÃO  DE  MÚTUA  CAUSALIDADE 
ENTRE LIBERDADE DE  IMPRENSA E  DEMOCRACIA.  RELAÇÃO  DE 
INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO  CRÍTICO  E  IMPRENSA LIVRE.  A 
IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO 
PÚBLICA E  COMO  ALTERNATIVA À  VERSÃO  OFICIAL DOS  FATOS. 
PROIBIÇÃO  DE  MONOPOLIZAR  OU  OLIGOPOLIZAR  ÓRGÃOS  DE 
IMPRENSA COMO  NOVO  E  AUTÔNOMO  FATOR  DE  INIBIÇÃO  DE 
ABUSOS.  NÚCLEO  DA  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  E  MATÉRIAS 
APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA.  AUTORREGULAÇÃO  E 
REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO 
EM  BLOCO  DA  LEI  Nº  5.250/1967  PELA  NOVA  ORDEM 
CONSTITUCIONAL.  EFEITOS  JURÍDICOS  DA  DECISÃO. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.  ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO 
DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de 
constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. 
Situação  de  concreta  ambiência  jurisdicional  timbrada  por  decisões 
conflitantes.  Atendimento  das  condições  da  ação.  2.  REGIME 
CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO 
DAS  LIBERDADES  DE  MANIFESTAÇÃO  DO  PENSAMENTO,  DE 
INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO 
A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, 
CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL.  A Constituição  reservou à imprensa 
todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" 
(capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" 
ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa 
de  per  se  e  até  mesmo  formar  o  que  se  convencionou  chamar  de  opinião 
pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e 
revelar  as  coisas  respeitantes  à  vida  do  Estado  e  da  própria  sociedade.  A 
imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal  de tudo que possa 
repercutir  no  seio  da  sociedade  e  como  garantido  espaço  de  irrupção  do 
pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por 
pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência 
das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo 
normativo  da  Constituição  brasileira  sinonimiza  liberdade  de  informação 
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jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a 
um  direito  que  é  signo  e  penhor  da  mais  encarecida  dignidade  da  pessoa 
humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO 
CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO  SOCIAL COMO  SEGMENTO 
PROLONGADOR  DE  SUPERIORES  BENS  DE  PERSONALIDADE  QUE 
SÃO  A  MAIS  DIRETA  EMANAÇÃO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA 
HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO 
À  INFORMAÇÃO  E  À  EXPRESSÃO  ARTÍSTICA,  CIENTÍFICA, 
INTELECTUAL E  COMUNICACIONAL.  TRANSPASSE  DA NATUREZA 
JURÍDICA  DOS  DIREITOS  PROLONGADOS  AO  CAPÍTULO 
CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL.  O  art.  220  da 
Constituição radicaliza  e  alarga o regime de plena liberdade de atuação da 
imprensa,  porquanto  fala:  a)  que  os  mencionados  direitos  de  personalidade 
(liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de 
qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico 
de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que 
não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação 
jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de 
liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa 
são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no 
limite,  as  relações  de  imprensa  e  as  relações  de  intimidade,  vida  privada, 
imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 
antecipam,  no  tempo,  às  segundas;  ou  seja,  antes  de  tudo  prevalecem  as 
relações  de  imprensa  como  superiores  bens  jurídicos  e  natural  forma  de 
controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como 
eventual  responsabilização  ou  consequência  do  pleno  gozo  das  primeiras.  A 
expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final 
do art.  220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares  de outros bens de 
personalidade,  é  certo,  mas  como  consequência  ou  responsabilização  pelo 
desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1º do mesmo art. 
220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob 
as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena 
de  se  resvalar  para  o  espaço  inconstitucional  da  prestidigitação  jurídica. 
Silenciando  a  Constituição  quanto  ao  regime  da  internet  (rede  mundial  de 
computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual 
livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que 
signifique plenitude de comunicação.  4.  MECANISMO CONSTITUCIONAL 
DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância 
quanto  ao  desfrute  das  liberdades  de  pensamento,  criação,  expressão  e 
informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação 
social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da 
mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); 
do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou 
moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); 
livre  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as 
qualificações  profissionais  que  a  lei  estabelecer  (inciso  XIII);  direito  ao 
resguardo do sigilo  da  fonte  de  informação,  quando necessário  ao  exercício 
profissional  (inciso  XIV).  Lógica  diretamente  constitucional  de  calibração 
temporal  ou  cronológica  na  empírica  incidência  desses  dois  blocos  de 
dispositivos  constitucionais  (o  art.  220  e  os  mencionados  incisos  do  art.  5º). 
Noutros  termos,  primeiramente,  assegura-se  o  gozo  dos  sobredireitos  de 
personalidade  em  que  se  traduz  a  "livre"  e  "plena"  manifestação  do 
pensamento,  da  criação  e  da  informação.  Somente  depois  é  que se  passa  a 
cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a 
direitos  constitucionais  alheios,  ainda  que  também  densificadores  da 
personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia 
à  inviolabilidade  de  certas  categorias  de  direitos  subjetivos  fundamentais, 
porquanto  a  cabeça  do  art.  220  da  Constituição  veda  qualquer  cerceio  ou 
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restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem 
assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a 
informação, seja qual for a forma,  o processo,  ou o veículo de comunicação 
social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e 
civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como 
das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e 
todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de 
resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as 
causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. 
PROPORCIONALIDADE  ENTRE  LIBERDADE  DE  IMPRENSA  E 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem 
embargo,  a  excessividade  indenizatória  é,  em  si  mesma,  poderoso  fator  de 
inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da 
proporcionalidade.  A relação  de  proporcionalidade  entre  o  dano  moral  ou 
material  sofrido  por alguém e  a  indenização que lhe  caiba  receber (quanto 
maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade 
da  ofensa  e  da  concreta  situação  do  ofendido.  Nada  tendo  a  ver  com  essa 
equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, 
porque,  senão,  a  liberdade  de  informação  jornalística  deixaria  de  ser  um 
elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão 
lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. 
Em se tratando de agente público,  ainda que injustamente ofendido em sua 
honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. 
Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E 
quando o agente  estatal  não prima por todas as  aparências  de legalidade e 
legitimidade
 no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento 
antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA 
CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A 
plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial  que corresponde ao 
mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu 
reconhecido condão de vitalizar por muitos  modos a Constituição,  tirando-a 
mais  vezes  do papel,  a  Imprensa passa a manter com a democracia a mais 
entranhada  relação  de  mútua  dependência  ou  retroalimentação.  Assim 
visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a 
desfrutar  de  uma  liberdade  de  atuação  ainda  maior  que  a  liberdade  de 
pensamento,  de  informação  e  de  expressão  dos  indivíduos  em  si  mesmos 
considerados. O § 5º do art.  220 apresenta-se como norma constitucional de 
concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento 
das  sociedades  autenticamente  democráticas;  isto  é,  o  pluralismo  como  a 
virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre 
é,  ela  mesma,  plural,  devido  a  que  são  constitucionalmente  proibidas  a 
oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição 
do monopólio e  do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de 
abusos  do  chamado  "poder  social  da  imprensa".  7.  RELAÇÃO  DE 
INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO  CRÍTICO  E  IMPRENSA LIVRE.  A 
IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO 
PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O 
pensamento  crítico  é  parte  integrante  da  informação  plena  e  fidedigna.  O 
possível  conteúdo  socialmente  útil  da  obra  compensa  eventuais  excessos  de 
estilo  e  da  própria  verve  do  autor.  O  exercício  concreto  da  liberdade  de 
imprensa  assegura  ao  jornalista  o  direito  de  expender  críticas  a  qualquer 
pessoa,  ainda  que  em  tom  áspero  ou  contundente,  especialmente  contra  as 
autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de 
inerência  com  o  interesse  público,  não  é  aprioristicamente  suscetível  de 
censura,  mesmo  que  legislativa  ou  judicialmente  intentada.  O  próprio  das 
atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço 
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natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial  dos fatos" 
( Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade 
que  já  era  "livre"  (incisos  IV  e  IX  do  art.  5º),  a  Constituição  Federal 
acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, 
repelente  de  qualquer  censura  prévia,  diz  respeito  à  essência  mesma  do 
jornalismo  (o  chamado  "núcleo  duro"  da  atividade).  Assim  entendidas  as 
coordenadas  de  tempo  e  de  conteúdo  da  manifestação  do  pensamento,  da 
informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado 
trânsito  das  ideias  e  opiniões,  tanto  quanto  da  informação  e  da  criação. 
Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no 
tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de 
sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições 
que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art.  139),  o 
Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de 
imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o 
direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer 
dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por 
indivíduos  e  jornalistas.  As  matérias  reflexamente  de  imprensa,  suscetíveis, 
portanto,  de  conformação  legislativa,  são  as  indicadas  pela  própria 
Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao 
agravo;  proteção  do  sigilo  da  fonte  ("quando  necessário  ao  exercício 
profissional");  responsabilidade  penal  por  calúnia,  injúria  e  difamação; 
diversões  e  espetáculos  públicos;  estabelecimento  dos  "meios  legais  que 
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas 
ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 
bem como da  propaganda  de  produtos,  práticas  e  serviços  que  possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art.  220 da CF); 
independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como 
elementos  de  sua  própria  qualificação  técnica  (inciso  XIII  do  art.  5º); 
participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do 
art.  222 da CF);  composição e funcionamento do Conselho de Comunicação 
Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo 
no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas 
de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar 
fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais 
descomedimentos  da  imprensa  (justa  preocupação  do  Ministro  Gilmar 
Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo 
a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, 
nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada 
de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do 
poder  público".  9.  AUTORREGULAÇÃO  E  REGULAÇÃO  SOCIAL  DA 
ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição 
de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste 
de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de 
seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não 
cessa  de  aprimorar  contra  os  abusos  e  desvios  jornalísticos.  Do  dever  de 
irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao 
público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da 
imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso 
de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o 
rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 
5.250  PELA  NOVA  ORDEM  CONSTITUCIONAL.  10.1.  Óbice  lógico  à 
confecção de uma lei  de imprensa que se orne de compleição estatutária ou 
orgânica.  A própria  Constituição,  quando  o  quis,  convocou  o  legislador de 
segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos 
(art.  29,  art.  93  e  §  5º  do  art.  128).  São  irregulamentáveis  os  bens  de 
personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade 
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de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria 
interdição  da  prévia  interferência  do  Estado  o  seu  modo  natural,  cabal  e 
ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de 
imprensa,  surge  e  se  exaure  no  próprio  texto  da  Lei  Suprema.  10.2. 
Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição 
de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de 
substância  (vertical),  contamina  toda  a  Lei  de  Imprensa:  a)  quanto  ao  seu 
entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada 
regra  geral  afirmativa  da  liberdade  é  aberto  um  leque  de  exceções  que 
praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível  efeito prático de ir 
além de  um simples  projeto  de  governo  para  alcançar a  realização  de  um 
projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento 
crítico  no  País.  10.3  São  de  todo  imprestáveis  as  tentativas  de  conciliação 
hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro 
e  simples  de  destacados  dispositivos  da  lei,  seja  mediante  o  emprego  dessa 
refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de 
"interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme 
não  pode  artificializar  ou  forçar  a  descontaminação  da  parte  restante  do 
diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete 
em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de 
viés  semântico  (linhas  e  entrelinhas)  do  texto  interpretado.  Caso-limite  de 
interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a 
pré-excluir  do  intérprete/aplicador  do  Direito  qualquer  possibilidade  da 
declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei 
sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem 
significado  autônomo.  Não  se  muda,  a  golpes  de  interpretação,  nem  a 
inextrincabilidade  de  comandos  nem  as  finalidades  da  norma  interpretada. 
Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a 
coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi 
ideologicamente  concebida  e  normativamente  apetrechada  para  operar  em 
bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. 
Aplicam-se  as  normas  da legislação  comum,  notadamente  o  Código Civil,  o 
Código Penal,  o  Código de  Processo  Civil  e  o  Código de  Processo Penal  às 
causas  decorrentes  das  relações  de  imprensa.  O  direito  de  resposta,  que  se 
manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável 
por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, 
conforme estampado no inciso V do art.  5º da Constituição Federal. Norma, 
essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de 
José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso 
Ribeiro  Bastos  e  Carlos  Ayres  Britto,  em  obra  doutrinária  conjunta.  12. 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  Total  procedência  da  ADPF,  para  o  efeito  de 
declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 
dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.141

Um dos  graves  efeitos  provocados  pelo  julgamento  da  ADPF  acima  referida 

consistiu  na  total  falta  de  regulamentação  do  direito  de  resposta,  importante  limitação  à 

atividade da imprensa, reputada pelo relator como diretamente emanada do artigo 5º, V, da 

Constituição Federal de 1988, e que também representa um direito fundamental,  inclusive 

reconhecido  em  tratados  internacionais,  tema  que  será  objeto  de  nossa  reflexão 

oportunamente.
141 Brasil. Supremo Tribunal Federal. ADPF n. 130, Rel. Min. Carlos Ayres de Britto, j. 30.04.2009, DJe 208, de 

05.11.2009.
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Interessante  mencionar,  a  respeito,  o  voto  divergente  proferido  pelo  Ministro 

Marco  Aurélio  de  Mello,  o  qual,  julgando  pela  improcedência  total  da  arguição  de 

inconstitucionalidade por violação a preceito fundamental, apontou para a criação de autêntica 

babel ante o vácuo legislativo, salientando a plenitude do exercício da liberdade de imprensa 

desde a redemocratização nacional. Extrai-se de seu voto:

Começo por perguntar a mim mesmo: a quem interessa o vácuo normativo? A 
jornais?  A  jornalistas?  Aos  cidadãos  em  geral,  destinatários  da  vida 
organizada? Diz-se que amanhã passaremos, depois da decisão do Supremo, a 
ter liberdade? Penso que não, Presidente. Passaremos a ter a babel; passaremos 
a ter, nos conflitos de interesse, o critério de plantão estabelecido pelo julgador, 
a partir de um ato de vontade – o ato interpretativo do arcabouço da ordem 
jurídica.

Num  quadro  democrático,  com  empresas  de  comunicação  numericamente 

significativas,  que  se  comportam  inclusive  como  partidos  políticos  com  orientações 

diferenciadas,  por  vezes  confundindo  suas  notícias  com editoriais,  não  se  pode  falar  em 

cerceamento estatal à liberdade de imprensa, sendo esse cerceamento promovido, em verdade, 

muitas vezes pelas próprias empresas de comunicação, como será adiante examinado.

Esse é um dos fundamentos pelos quais a liberdade de imprensa tem se deslocado 

cada vez mais dos entidades organizadas para o espaço da internet, especialmente através de 

blogs com conteúdos os mais variados, passando por distintas orientações políticas, religiosas, 

sexuais, etc., estando aí consagrado autêntico pluralismo. 

A desregulamentação  da  imprensa  organizada  acabou  por  se  revelar,  contudo, 

medida que não contribui para o alcance do pluralismo político e de ideias, fins supremos 

estabelecidos pela Carta Magna. Nesse sentido, veja-se trecho de parecer elaborado pelo Prof. 

René Ariel Dotti:

Por outro lado, a insensata afirmação de que a liberdade de informação deve 
ficar  à  margem  de  controle  de  um  Estado  Democrático  de  Direito  é  um 
poderoso  incentivo  para  a  formação  e  o  progresso  de  núcleos  de  terror  no 
jornalismo marrom e a licença para os sicários da dignidade humana atentarem 
impunemente contra valores, bens e interesses fundamentais da sociedade e dos 
cidadãos como a paz pública, a defesa da privacidade e da honra e a proteção 
dos Direitos Humanos.142

142 DOTTI, René Ariel.  O controle democrático da liberdade de informação. <http://www.dotti.adv.br/Lei
%20de%20imprensa%20Site.pdf>. Acesso em 07.06.2013.

http://www.dotti.adv.br/Lei%20de%20imprensa%20Site.pdf
http://www.dotti.adv.br/Lei%20de%20imprensa%20Site.pdf
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Essa  organização  voltada  à  comunicação  social,  especialmente  tutelada  pela 

Constituição  Federal  de  1988,  poderá  ou não  se  apresentar  organizada  do  ponto  de vista 

empresarial.  O bem protegido será assim o produto fornecido (a  notícia,  a  informação,  o 

entretenimento, etc.), e não a atividade empresarial em si, mas apenas no que toca à livre 

circulação de expressões, notícias e informações. 

Pela  atividade  de  comunicação  social,  as  expressões  culturais  que  somente 

poderiam obter alcance limitado, segundo os meios que viessem a ser utilizados para suas 

exposições,  podem  se  beneficiar  com a  maximização  de  seus  horizontes,  já  que  podem 

alcançar um número quase infinito de destinatários, o que, em tese, poderá contribuir para 

uma difusão da cultura a todos os povos.

A difusão da cultura poderá trazer inúmeros benefícios culturais, educacionais e 

sociais  a  todos  os  povos,  os  quais,  adaptando  os  direitos  a  suas  peculiaridades,  devem 

possibilitar  a formação de espaços públicos de comunicação,  debate  e livre  circulação de 

ideias,  ultrapassando  a  perspectiva  do  diálogo  entre  dois  sujeitos  determinados  para  a 

perspectiva  de  um  diálogo  múltiplo,  caracterizando  a  formação  de  um  universo  da 

comunicação social. A respeito, extrai-se do entendimento doutrinário:

Assim,  a  comunicação  social,  expressão  cunhada pelo  Vaticano,  na  ótica  do 
presente trabalho, é objeto de uma garantia institucional conferida aos meios de 
comunicação  de  massa  para  fazerem  circular,  por  toda  a  coletividade,  os 
pensamentos, as ideias, as opiniões, as crenças, os juízos de valor, os fatos, as 
informações  e  as  notícias  de  transcendência  pública.  Em outras  palavras,  a 
liberdade  de  comunicação  social  resume-se  no  exercício  da  liberdade  de 
expressão e comunicação por meio dos órgãos de comunicação de massa.143

 

Muito importante assinalar se utilizar a Constituição Federal de 1988 de uma série 

de conceitos distintos, os quais podem ser contudo remetidos à ideia de comunicação social, 

que  denomina  inclusive  o  capítulo  no  qual  se  encontram  esses  direitos  consagrados. 

Necessário  esclarecer,  portanto,  para  fins  de  diferenciá-los,  os  conceitos  de  liberdade  de 

imprensa, comunicação social e informação jornalística.

Como acima mencionado, a Carta Magna somente se utiliza do termo “liberdade 

de imprensa” ao se referir às limitações que podem ser impostas durante o regime de exceção 

do estado de sitio, possibilitando na mesma norma sejam estabelecidas restrições à liberdade 

143 FARIAS, Edilsom. Op. cit., p. 102.
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de radiodifusão  e  comunicação.  Diferenciou  o  legislador  máximo,  dessa  forma,  os  meios 

através do qual são transmitidos os conteúdos.

É que usualmente o termo imprensa, pela própria acepção da palavra, se referia à 

mídia  escrita,  produzida  através  da  prensa  mecânica.  A invenção  de  Gutemberg,  de  fato, 

possibilitou uma extraordinária difusão dos conhecimentos e informações até então obtidos, 

coincidindo com o surgimento da Idade Moderna, na medida em que a prensa móvel facilitou 

a impressão de livros e jornais.

De fato, até então, o processo de elaboração de livros e jornais se apresentava 

bastante  rudimentar,  o  que,  associado  ao  forte  controle  eminentemente  religioso  sobre  a 

impressão  de  documentos,  dificultava  a  livre  produção  e  circulação  das  informações 

necessárias  à  formação  dos  cidadãos,  ao  mesmo  tempo  em  que  tornava  praticamente 

impossível ampliar a alfabetização a todos.

O uso da prensa móvel facilitou sobremaneira esse processo, já que se viabilizou a 

impressão de materiais que passaram a circular por locais os mais diversos, inclusive os mais 

remotos, ante a viabilização da produção em massa. Sintomático ainda, como a revelar a forte 

influência eclesiástica, que o primeiro livro impresso por Gutemberg tenha sido uma edição 

da Bíblia.

A partir  daí,  passou a  se  denominar  por  “imprensa”  as  entidades  dedicadas  à 

comunicação e  circulação  de informações,  tendo o termo se associado mais  fortemente à 

mídia escrita, sendo que, posteriormente, com o surgimento de novos meios de comunicação, 

a partir de outras mídias como o rádio e a televisão, passaram a ser utilizadas as expressões 

radiodifusão e comunicação.

Os principais fundamentos da liberdade de expressão se assentam na tentativa de 

possibilitar a todos a livre impressão de escritos de qualquer natureza independentemente de 

prévia autorização estatal, como pleiteado por John Milton em Areopagítica. Por esse sistema, 

somente poderia ser impresso qualquer material caso o Estado o autorizasse, em processo cujo 

prazo era indeterminado, obstaculizando-se, de fato, a livre circulação de ideias, associada ao 

regime democrático. Veja-se o entendimento doutrinário:

É supérfluo insistir, tão evidente ela é, na importância da imprensa, no sentido 
estrito  e  no  sentido  amplo,  nas  sociedades  contemporâneas.  O impresso  em 
geral e o jornal em especial continuam, apesar da importância adquirida pelo 
rádio e pela televisão, elementos essenciais para a difusão das ideias e para a 
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criação  do  meio  intelectual  e  psicológico  no  qual  está  imerso  o  homem, 
Contribuem  para  determinar  o  tipo  humano  no  qual  se  encarna  uma 
civilização.
Do ponto de vista político, a imprensa é a um só tempo um meio de expressão e 
um  meio  de  formação  de  opinião.  Os  governos  autoritários  o  sabem:  seu 
primeiro cuidado é sujeitar totalmente a imprensa, tanto escrita quanto falada. 
As democracias o sabem também: o voto popular só tem sentido se o eleitor tem 
condições  de  conhecer  e  de  julgar,  o  que  pressupõe  ao  mesmo  tempo  uma 
informação precisa e a livre expressão das tendências entre as quais ele deverá 
escolher. A liberdade de imprensa é, portanto, característica, a um só tempo, de 
um regime político e, de modo mais geral, de uma sociedade. […]
É  contra  a  regulamentação  estrita  da  profissão  de  impressor  e,  sobretudo 
contra a censura régia que se exercia sobre os escritos, completada por sanções 
penais  severas,  que os  liberais,  no século XVIII,  reivindicam a liberdade de 
imprensa, menos para uma imprensa periódica ainda quase inexistente do que 
para  o  livro,  cuja  difusão  dependia  do  humor  liberal  ou  conservador  do 
censor.144

Derrubado  esse  sistema  de  censura  estatal,  e  superada  a  censura  religiosa, 

paralelamente  a  um  processo  de  consolidação  de  estados  que  deveriam  ser 

predominantemente  omissos,  de  forma  a  viabilizar  a  formação  de  um amplo  espaço  de 

liberdades,  desenvolveram-se  inúmeros  jornais  e  periódicos  com  orientações  políticas  e 

culturais  as  mais  diversas,  orientando-se  especialmente  para  os  fins  de  sustentação  ou 

oposição ao poder político estatal. 

Dissertando acerca  da  liberdade  de  imprensa,  embora  em contexto  econômico 

totalmente  distinto  daquele  que  se  verifica  atualmente,  Karl  Marx  assim  se  pronunciou, 

representando  a  íntima  relação  estabelecida  entre  a  imprensa  e  o  exercício  da  cidadania, 

mediante a fiscalização do poder estatal, infra:

A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do 
povo nele  mesmo,  o  vínculo articulado que une o indivíduo ao Estado e ao 
mundo,  a  cultura  incorporada  que  transforma  lutas  materiais  em  lutas 
intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É  a franca confissão do povo a si 
mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre é o 
espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira 
confissão de sabedoria.145

A Constituição Federal de 1988, atenta a essa realidade, consagrou em seu artigo 

220, § 6º, que “a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de 

autoridade”. Não dependendo assim de qualquer concessão estatal, ao contrário do que se 

144 Op. cit., p. 555/556.
145 MARX, Karl. A liberdade de imprensa. Porto Alegre: LPM, 2009, p. 42.
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verifica em relação à televisão e ao rádio, por razões de ordem técnica e política, será livre aos 

interessados imprimir e tornar público veículo de comunicação como lhe aprouver.

A liberdade seria obstaculizada, de fato, se para cada ideia que se pretendesse 

divulgar  e  posteriormente  discutir  através  dos  meios  de  comunicação  de  massa  fosse 

necessário submetê-la previamente ao Estado, o que, além de excluir do livre mercado de 

ideias a circulação de notícias e informações que considerasse inconvenientes, submeteria a 

soberania popular ao poder político então dominante.

Esse processo resultou em paulatina transformação dos órgãos de imprensa em 

grandes empresas de notícias, que têm como matéria-prima de trabalho a informação, levando 

ou  afirmando  levar  ao  conhecimento  do  público  fatos  que  podem  ser  utilizados  para 

finalidades as mais diversas, como a educação, cultura, entretenimento e formação político-

cidadã.

Cabível  distinguir,  inclusive  para  viabilizar  a  crítica  adequada  aos  ilícitos 

cometidos,  as  liberdades  de  imprensa  ou  comunicação social,  especialmente  resguardadas 

pela Carta Magna, da liberdade de empresa, objeto de tutela pela legislação ordinária, e que 

goza  de  especial  proteção  por  norma  hierarquicamente  superior  apenas  com o  propósito 

instrumental de resguardo da primeira liberdade acima referida.

O que ocorreu no caso brasileiro,  contudo, foi situação totalmente distinta. Ao 

invés do reconhecimento do direito à liberdade de imprensa como instrumento da liberdade de 

expressão,  numa relação de contido/continente,  formou-se uma relação em sentido oposto 

(continente/contido), pela qual os próprios grupos empresariais passaram a ser reconhecidos 

como os titulares do direito principal, mãe de todos os outros.

Tal situação se agrava em face do flagrante estado de concentração da propriedade 

dos meios de comunicação social146, inclusive daqueles que dependem de concessão estatal, 

nas mãos de grandes grupos empresariais ou políticos, pertencentes aos mesmos e restritos 

grupos  familiares,  em autênticos  monopólios  ou  oligopólios,  tão  danosos  à  liberdade  de 

expressão como as restrições de um estado arbitrário. Colhe-se dos ensinamentos de Venício 

146 As situações de monopólio ou oligopólio, embora patentemente vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio, 
nos moldes do artigo 220, § 5º, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “os meios de comunicação 
social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”, nunca foram enfrentadas 
por meio de legislação ordinária, o que evidencia o imenso poder inibitório ao debate por parte dos próprios 
grupos  midiáticos,  como  será  oportunamente  analisado,  demonstrando  de  forma  ainda  mais  intensa  o 
afastamento entre os conceitos de liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
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A. de Lima:

Em resumo:  liberdade de  expressão  e  liberdade de  imprensa  são  liberdades 
distintas.  Já  eram  distintas  no  tempo  de  Milton,  que  defendia  o  direito 
individual de imprimir (printing) sem a necessidade de uma licença prévia da 
igreja e  do Estado.  Com muito mais razão,  o são hoje quando liberdade de 
imprensa  (press)  não  se  refere  mais  à  liberdade  individual  de  imprimir 
(printing),  mas  sim  à  liberdade  de  empresas  cujos  objetivos  são  conferir 
lucratividade aos seus controladores e viabilizar sua própria permanência no 
mercado.147

A liberdade empresarial dos grupos atuantes no segmento da comunicação social 

representa,  dessa forma,  um instrumento que deve estar  voltado à  promoção das diversas 

liberdades de expressão (manifestação do pensamento, informação e expressão em sentido 

estrito), que ganham maior alcance e têm potencializados seus papéis transformadores quando 

e na medida em que se projetam a uma dimensão coletiva.

Como  se  verá  adiante,  o  reflexo  da  transformação  da  imprensa  em  grandes 

empresas, ensejando a formação de grandes conglomerados industriais com alcance mundial, 

modificou  progressivamente  seu  eixo  de  atuação  principal.  A informação  e  a  difusão  de 

notícia deixaram de ser vistas como fins em si mesmas, mas sim como instrumentos para a 

obtenção de lucros, o que também deve levar o jurista a adotar um posicionamento crítico, 

deixando de se apegar a um quadro utópico e há muito superado. 

Especialmente em estados democráticos, nos quais não há qualquer possibilidade 

de censura estatal, como no caso brasileiro, tendo em vista o quanto prescrito no próprio texto 

constitucional,  muitas  vezes  percebe-se  partir  a  censura  da  própria  imprensa.  Colhe-se 

novamento de Venício de Lima:

Desde quando a imprensa se transforma em instituição, ou melhor, em empresa 
capitalista, sua relação direta com a liberdade de expressão individual deixa de 
existir. Ela não guarda qualquer relação com o que se pretende por liberdade 
da  imprensa  dos  grandes  conglomerados  globais  de  comunicação  e 
entretenimento  no  mundo  contemporâneo,  muitos  deles,  com  orçamentos 
superiores àqueles da maioria dos Estados membros das Nações Unidas.148

Ainda  que  a  titularidade  do  direito  à  liberdade  de  imprensa  recaia  sobre  as 

147 LIMA,  Venício  A de.  Liberdade  de  expressão  x  liberdade  de  imprensa:  Direito  à  comunicação  e 
democracia. 2. ed. São Paulo: Publisher Brasil, 2012, p. 208.

148 LIMA, Venício A de. Op. cit., p. 35/36.
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empresas  que  editam  jornais  e  revistas,  recaindo  o  âmbito  de  proteção  sobre  a  livre 

possibilidade de, independentemente de autorização ou censura estatais prévias, imprimirem o 

que reputarem adequado, respondendo se for o caso pelos abusos, inegável buscar esse direito 

assegurar seja a população bem informada.

Ora, representando a liberdade de imprensa um instrumento para a formação da 

cidadania, especialmente por lhe caber noticiar ilicitudes cometidas por agentes públicos, bem 

como prestar  informações  de  interesse  da  coletividade,  além do propósito  de  meramente 

promover o entretenimento, cabível diferenciar o interesse empresarial, que se situa fora do 

âmbito  de  proteção  do  direito,  do  interesse  na  livre  circulação  de  informações 

independentemente de autorização estatal. 

Nesse sentido, tem-se famosa frase do Juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos 

da  América  Felix  Frankfurter,  o  qual,  a  propósito  da  titularidade  do  direito  em tela,  por 

ocasião de julgamento de limitações incidentes, assinalou que “a liberdade de imprensa não 

é um fim si mesma, mas um meio para a obtenção de uma sociedade livre”.

A  plenitude  da  liberdade  de  imprensa  estará  verificada  quando,  além  da 

inexistência  de restrições estatais  estabelecidas direta  ou indiretamente sobre os  meios de 

comunicação de massa, especialmente em face dos conteúdos divulgados, aos próprios órgãos 

midiáticos se reconhecer a obrigatoriedade de publicação de notícias, ocultando-se aquelas 

que se revelaram inconvenientes aos seus interesses empresariais e comerciais.

Essa  realidade  se  apresenta  ainda mais  evidenciada  em face  das  significativas 

transformações  que  vem  apresentando  o  papel  do  Estado,  e  que  se  espelham  na 

implementação histórica e sucessiva dos direitos fundamentais, passando de uma perspectiva 

eminentemente liberal, que demandava o máximo de absenteísmo, à perspectiva de um estado 

social.

Na primeira, se via o ente estatal como o garantidor de um espaço de liberdades o 

mais amplo possível, delimitado pela lei, norma que deveria ser aprovada pelo povo através 

de  seus  representantes,  o  que  contribuía  para  assegurar  a  preservação  dos  interesses  da 

burguesia,  a  qual  demandava um espaço o  mais  amplo  possível  para,  a  partir  daí,  poder 

desenvolver livremente seus negócios. 

Sob tal ótica, à imprensa caberia basicamente denunciar os desmandos e abusos 

estatais,  no  exercício  de  função  que  logicamente  ainda  se  mantém,  embora  tenha  sido 
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progressiva e sucessivamente ampliada. Representaria a mesma, assim, um instrumento de 

oposição  ao  poder  constituído,  através  do  qual  se  poderia  ouvir  a  voz  da  sociedade,  no 

exercício de sua participação política.

Na segunda, a partir da observação de que a omissão estatal poderia levar a um 

quadro  de  total  injustiça  social,  posto  que,  a  par  de  assegurar,  com  a  liberdade,  o 

enriquecimento  da  burguesia,  teria  se  olvidado  uma série  de  direitos  mínimos  às  classes 

desfavorecidas,  passou a  sociedade a exigir  uma postura estatal  atuante,  que corrigisse as 

desigualdades econômicas agravadas pela Revolução Industrial.

Colhe-se da doutrina de Paulo Bonavides, nesse sentido, assinalando a superação 

do  paradigma  do  Estado  Liberal,  que  o  liberalismo,  “na  estreiteza  de  sua  formulação 

habitual,  não  pôde  resolver  o  problema  essencial  de  ordem  econômica  das  várias 

camadas  proletárias  da sociedade,  e  por isso  entrou irremediavelmente  em crise”,149 

assumindo o Estado uma postura voltada à resolução dos problemas sociais.

As liberdades passaram a ser vistas não mais como fins em si mesmas, mas sim 

como instrumentos  para  a  realização  humana,  orientada  não  apenas  pelo  vetor  liberdade, 

como também pela busca da igualdade. Todo direito, pois, deveria atentar para sua função 

social, o que será oportunamente exposto, exigindo-se não mais um estado omisso, mas sim 

um ente atuante na correção das desigualdades.

O  Estado  não  mais  é  visto  como  o  único  inimigo  na  efetivação  dos  direitos 

fundamentais, cujo eixo se amplia para contemplar igualmente os direitos sociais, mas sim 

como um dos potenciais violadores, ao mesmo tempo em que representa aquele que deve 

coibir as violações praticadas não apenas por seus agentes, mas também por grandes grupos 

detentores de poder político e econômico. 

No tocante  à  liberdade  de imprensa,  não mais  se  poderá  associar  a  figura  do 

Estado  como  autor  único  de  possíveis  ameaças  a  esse  direito,  mas  também  como  o 

responsável por garantir que esse direito seja venha a ser efetivamente exercido em proveito 

dos interesses da sociedade, e não em benefício empresarial dos grandes grupos econômicos 

que controlam e são titulares de meios de comunicação de massa. Colhe-se novamento dos 

ensinamentos de Owen Fiss:

149BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 188.
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A autonomia protegida pela Primeira Emenda e corretamente desfrutada por 
indivíduos e pela imprensa não é um fim em si mesmo, como poderia ser em 
algum  código  moral,  mas  sim  um  meio  de  promover  valores  democráticos 
subjacentes à Declaração de Direitos (Bill of Rights).
O que é necessário, portanto, não são algumas novas nomeações (apesar de que 
elas  ajudarão  mas  um aperfeiçoamento  no  senso  de  proporcionalidade.  Nós 
devemos aprender a abraçar uma verdade que é cheia de ironia e contradição: 
que o Estado pode ser tanto um inimigo como um amigo do discurso; que ele 
pode  fazer  coisas  terríveis  para  enfraquecer  a  democracia,  mas  também 
algumas coisas maravilhosas para fortalecê-la. Esta, eu receio, é uma verdade 
complicada, muito mais complicada do que nos temos permitido admitir por 
um longo tempo, mas que ainda – eu espero – não está além do nosso alcance.150

A perspectiva do Estado Social exige uma atuação positiva também no que toca à 

liberdade de imprensa, para assegurar o exercício qualificado desse direito não apenas aos 

grupos  empresariais,  mas  também  aos  cidadãos  que  não  têm  acesso  aos  meios  de 

comunicação de massa, e cujas ideias somente podem vir a ser expostas, dado esse quadro de 

carência,  a  um  grupo  restrito  de  pessoas,  olvidando  a  necessidade  de  observância  ao 

pluralismo sob os pontos de vista político e cultural.

As ideias que não se amoldem aos padrões estabelecidos pelos grupos econômicos 

dominantes, cujo poder se projeta no controle sobre os veículos de comunicação de massa, 

incluindo  imprensa,  rádio  e  televisão,  são  excluídas  do  debate,  o  que  compromete  sua 

qualidade, na medida em que reduz todas as ideias a uma só, direcionada à sociedade de 

consumo. Leciona sobre o tema Paulo Bonavides:

A produção em série no capitalismo, os produtos estandardizados, criaram um 
padrão de vida médio, igual, uniforme; geraram, em suma, a massificação, que 
invade e destrói as formas peculiares de vida, aquelas que, na ordem material, 
tinham os seus traços mais autônomos e genuínos.151

Tem sido muito frequente,  contudo, a confusão entre a imprensa e a empresa, 

utilizando-se  a  liberdade  em favor  da  primeira  em benefício  do  interesse  eminentemente 

comercial  da  segunda  entidade.  É  fato  que  não  interessa  à  sociedade  a  perseguição 

empresarial a empresas com o propósito de prejudicar suas atividades diante das notícias que 

veicula,  mediante,  por  exemplo,  restrições  à  arrecadação  de  recursos  por  meio  de 

propagandas, exigências de cunho tributário indevidas, etc.

150 FISS, Owen. Op. cit., p. 144.
151BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 197.
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Por outro lado, não se beneficia a sociedade, estando essa prática fora do âmbito 

de proteção do direito, a veiculação de notícias com fins meramente comerciais ou, o que é 

pior, para finalidades especialmente políticas, se utilizando da imprensa como um verdadeiro 

partido,  para  o  atendimento  a  interesses  de  seus  controladores  empresariais  ou  aliados 

políticos, o que, a pretexto de fomentar o pluralismo, somente resulta na construção de um 

quadro de ignorância coletiva. 

O que deveria representar, pois, um instrumento de informação, passa a consistir 

em verdadeiro meio de desinformação coletiva, o que representa entraves tão significativos à 

cidadania como a própria ausência de informação, o que exige não um Estado omisso, mas 

sim atuante, em benefício do pluralismo político e de ideias em geral.  Discorrendo acerca 

dessa confusão conceitual leciona o Prof. Fábio Comparato:

Criou-se, com isto, uma lamentável confusão entre a liberdade de expressão e a 
liberdade de empresa. A lógica da atividade empresarial, no sistema capitalista 
de produção, funda-se na lucratividade, não na defesa da pessoa humana. Uma 
organização  econômica  voltada  à  produção  do  lucro  e  sua  ulterior partilha 
entre capitalistas e empresários não pode, pois, apresentar-se como titular de 
direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Ora, as disposições do art. 19 
do Pacto referem-se exclusivamente à liberdade de expressão, não à liberdade 
de  exploração  empresarial.  Constitui,  pois,  uma  aberração  que  os  grandes 
conglomerados  do  setor  de  comunicação  de  massa  invoquem  esse  direito 
fundamental  à  liberdade  de  expressão,  para  estabelecer  um  verdadeiro 
oligopólio  nos  mercados,  de  forma  a  exercer,  com  segurança,  isto  é,  sem 
controle social ou popular, uma influência dominante sobre a opinião pública. 
Se, na atual sociedade de massas, a verdadeira liberdade de expressão só pode 
exercer-se através dos órgãos de comunicação social, é incongruente que estes 
continuem a ser explorados como bens de propriedade particular ou estatal, em 
proveito exclusivo de seus donos. Os veículos de expressão coletiva devem ser 
instrumentos  de  uso  de  todos.  Na  verdade,  aqui,  como em todos  os  outros 
campos dos direitos humanos, o avanço no sentido da humanização da vida 
social depende, hoje, muito mais da criação de mecanismos de realização ou de 
garantia dos direitos do que do enunciado de meras declarações.152

Esse quadro resta ainda mais agravado no caso muito frequente de confusão entre 

as seções comercial e editorial de qualquer jornal, revista ou periódico. É que muitas vezes 

deixam de ser  publicadas  determinadas notícias  para atender  aos interesses comerciais  da 

própria empresa ou de seus anunciantes,  mantendo a população em geral,  que se informa 

através desses meios e que supõe suas idoneidades, em estado de ignorância.

Nesse  caso,  longe  de  representar  instrumento  de  informação  da  coletividade, 

152 COMPARATO, Fábio K. Op. cit., p. 329.
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como  deveria  ser  seu  propósito,  a  imprensa,  voltada  a  serviço  de  interesses  meramente 

empresariais,  “torna-se  instituição  de  determinados  membros  do  público  enquanto 

pessoas privadas,  ou seja,  pórtico de entrada de privilegiados interesses  privados na 

esfera pública”.153

Tão  grave,  ou  ainda  mais  grave  que  a  omissão,  serão  o  direcionamento  e  a 

manipulação de informações, buscando com isso criar na opinião pública o reconhecimento 

de que determinada posição assumida pela imprensa se apresenta correta. Ao mesmo tempo 

em que se apresenta uma imagem de isenção, no interior do grupo empresarial que comanda a 

atividade de imprensa a informação transmitida terá sido direcionada para o atendimento aos 

seus próprios interesses, dos grupos políticos, econômicos e empresariais que o apoiam.

Tal realidade cruel se aprofunda considerando o forte oligopólio no que tange ao 

controle dos meios de comunicação social, cuja propriedade em território nacional recai sobre 

poucas famílias e grupos, o que se reflete inclusive na uniformização dos conteúdos expostos, 

que seguem idênticos padrões estéticos, resultando em  sem que tenham sido adotadas desde a 

Constituição de 1988 quaisquer iniciativas legislativas tendentes à melhor regulação desse 

mercado.

Todas as propostas surgidas até o presente momento, muitas vezes com base em 

conclusões obtidas na 1ª Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM), que contou 

com ampla participação de vários segmentos da sociedade civil,  têm sido rotuladas como 

pretensões  ditatoriais,  na  medida  em  que  legitimam  a  imposição  de  diversas  restrições 

contempladas implícita ou explicitamente na própria Carta Magna. 

A esse respeito, mostra-se desanimadora a conclusão do Ministro Carlos Ayres de 

Britto no julgamento da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, que 

será  analisado  oportunamente  com maior  detalhamento,  quando  aponta  a  inexistência  de 

monopólios ou oligopólios no ordenamento jurídico pátrio diante da expressa vedação contida 

na Carta Magna.

Importante iniciativa adotada na América Latina consistiu  na chamada Ley de 

Meios, a qual regulamenta os instrumentos de comunicação audiovisual na Argentina, a qual 

busca evitar a concentração de mercado e fomentar a concorrência e universalização desses 

meios de comunicação, em atenção ao princípio democrático. Sobre a referida norma, por 

153 HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 
217.
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vezes  injustamente  reputada  como tentativa  de  censura  estatal,  extrai-se  do  entendimento 

doutrinário:

A amplitude do debate entre os mais variadores setores da sociedade argentina 
acerca de nova regulamentação para os meios audiovisuais reflete-se no alcance 
normativo da Lei n. 26.522/2009. Sem romper com o mercado como principal 
eixo de direção e organização da comunicação social, essa lei disciplina o espaço 
midiático através de mecanismos de promoção, desconcentração e fomento da 
concorrência com o objetivo de democratizar e universalizar o uso e a fruição 
da palavra pública e dos produtos audiovisuais. Daí porque sua abrangência vai 
além da regulação do uso desta ou daquela tecnologia, mas adota o critério da 
influência que os órgãos de produção e distribuição exercem sobre a audiência 
nas fronteiras do Estado Nacional.
A Ley de Medios é, sem sombra de dúvida, contribuição original da sociedade 
argentina para a democratização da comunicação social, mas ao mesmo tempo 
teve  o  cuidado  de  se  amparar  nas  tendências  legais  e  jurisprudenciais 
observadas em outros países e regiões,  notadamente Estados Unidos e  União 
Europeia, assim como em organismos internacionais. E, como convém a uma 
regulação dessa natureza, trata de maneira detalhada – em seus 166 artigos, 
subdivididos em incisos, alíneas e parágrafos – das mais diversas questões que 
influem na configuração do espaço midiático154. 

Essas  medidas  afetam a  qualidade  do  próprio  produto  oferecido,  notadamente 

considerando  que  aquilo  que  deveria  representar  uma informação  representará  uma mera 

tomada  de  posição,  dificultando  a  tomada  de  posição  pelos  próprios  leitores,  o  que  se 

apresenta mais notável especialmente no caso brasileiro, diante do baixo nível de escolaridade 

da população em geral. Ante tal realidade, indaga Richard Weaver:

À luz desses fatos, como alguém hesitaria em concluir que nós viveríamos de 
modo mais pacífico e desfrutaríamos de uma maior saúde moral se os jornais 
fossem inteiramente abolidos? Certa vez, Jefferson afirmou que seria preferível 
ter jornais e prescindir do governo a ter um governo e viver sem jornais. Mas 
quando tinha setenta  anos escreveu a John Adams: 'Troquei  os  jornais  por 
Tácito e Tucídides, por Newton e Euclides, e agora sou muito mais feliz'.155

Cabe  ao  intérprete,  ao  se  deparar  com  situações  conflituosas  envolvendo  a 

liberdade de imprensa, não mais se ater a uma perspectiva eminentemente romântica, própria 

do momento  da consolidação da liberdade  de  imprensa  como um direito  fundamental  do 

homem, mas sim atentar para a realidade atual, de controle dos meios de comunicação de 

154 ROLIM, Renata Ribeiro. A construção do direito à comunicação na América Latina na primeira década do 
Século XXI, p. 272/273, in: Revista NOMOS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, p. 
259/281. v. 33.1 (jan-jun/2013, Fortaleza, 2013).

155 WEAVER, Richard. As ideias têm consequências. São Paulo: Realizações, 2012, p. 111/112.
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massa por grandes grupos econômicos.

São  raras  e  têm  alcance  limitado,  nesse  sentido,  as  empreitadas  individuais 

tendentes à formação de novos meios de comunicação de massa, dos quais se podem destacar 

atualmente os blogs e redes sociais, através dos quais qualquer homem terá, enquanto mantida 

relativa anarquia na internet,  um espaço a partir  do qual suas ideias poderão alcançar um 

número indeterminado de pessoas. Ante tal realidade histórica, que não pode ser olvidada para 

a compreensão do tema na atualidade confira-se:

Não há que ser olvidado, entretanto, que a imprensa dos memoráveis tempos do 
fundador da  Universidade  de  Virgínia,  finca  raízes  numa  época  romântica, 
funcionando com meios rudimentares e imprimindo panfletos de uma folha e 
em tiragens inexpressivas, ao passo que na atualidade os meios midiáticos são 
dotados  da  mais  avançada tecnologia  e  se  tornaram um dos  mais  rentáveis 
negócios comerciais  do mundo,  alcançando a maioria dos lares  do planeta e 
moldando padrões sociais.
Pode-se  perceber,  portanto,  que  a  imprensa  teve  o  seu  valor reconhecido  a 
partir da necessidade de se informar à população sobre os acontecimentos na 
esfera de governo, contribuindo assim para que o povo pudesse controlar as 
ações  de  ses  representantes,  naqueles  modelos  ainda jovens  e  incipientes  de 
democracia  representativa,  mas  isso,  em  um  momento  histórico  em  que  o 
alcance das informações veiculadas pela imprensa, que se resumia a panfletos e 
jornais, era reduzido, embora dotado de suma importância para disseminar o 
conhecimento  sobre  as  atividades  políticas  e  propiciar  uma  primeira 
experiência  de  transparência  da  atividade  pública,  tão  incomum  no  regime 
anterior, dominado pelo absolutismo.156

Talvez  por  essa  razão,  e  certamente  associada  a  questões  relacionadas  ao 

surgimento  de  novos  meios  de  comunicação  eletrônica,  especialmente  com o  advento  da 

internet,  e  dentro  de  um contexto  de  crise  econômica  mundial,  vem sendo  observada  a 

progressiva diminuição na circulação de jornais e revistas em meio impresso, conforme dados 

permanentemente divulgados.

Essa  tendência  de  migração  para  a  mídia  eletrônica,  associada  à  perda  de 

credibilidade de algumas empresas de comunicação, tem motivado a diminuição de circulação 

de jornais impressos, especialmente porque a  obtenção de informação pelo público jovem se 

dá, com cada vez maior intensidade, através de mídias eletrônicas, especialmente nos países 

mais desenvolvidos.

No que tange aos países em desenvolvimento,  contudo,  embora a  tiragem dos 

jornais tradicionais tenha diminuído, em relação inversa à média de idade de seus leitores, o 

156 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Op. cit., p. 91.
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aumento de renda das classes C e D e o surgimento de novos jornais, mais voltados a essas 

classes, tem apontando para o crescimento desse tipo de mídia. Sobre esse fenômeno, confira-

se:

Assim, o que podemos observar para o futuro no mercado brasileiro de jornais 
é que se expande o mercado dos jornais populares, seguindo a fórmula: preço 
baixo, fotos de mulheres com pouca roupa, vasta cobertura de crimes, destaque 
para o futebol, informações úteis e de serviços público.157

Cabe desse modo indagar se essa nova fórmula jornalística contribui para os fins 

que motivaram o surgimento e a consolidação da liberdade de imprensa, e em que medida o 

faz. Nesse sentido, não se pode olvidar que tais jornais, embora atendam a um determinado 

segmento  mercadológico  (o  que  apenas  demonstra  o  aprofundamento  da  confusão  entre 

empresa e imprensa), em geral apresentam baixíssimo padrão de qualidade, pouco ou nada 

contribuindo a propósitos de pluralismo político ou cultural.

A informação ali veiculada serve mais a propósitos de entretenimento, os quais, 

embora também sejam passíveis de enquadramento no âmbito de proteção do direito, deixam 

de  atentar  a  suas  potencialidades,  especialmente  considerando  que  em nada  atendem aos 

propósitos de informação, e muito menos de uma informação qualificada, que abre espaço ao 

debate e ao contraditório, permitindo a cada um formar suas próprias opiniões.

A liberdade de comunicação social  encontra  ainda maior  alcance por meio do 

rádio, televisão e, mais recentemente, através da internet, que vem transformando a forma de 

se comunicar na atualidade. Em relação aos dois primeiros instrumentos, o principal elemento 

diferencial  dos  mesmos  em  relação  à  imprensa  (comunicação  social  escrita)  é  a  prévia 

necessidade de concessão estatal.

Por meio da concessão de serviços públicos, a administração pública transfere a 

terceiros (concessionários) a execução de determinados serviços, diante da impossibilidade ou 

inconveniência  de  executá-los  diretamente,  estabelecendo-se  entre  as  partes  um autêntico 

contrato,  regido  pelas  normas  do  regime  de  direito  público,  que  deve  ser  precedido  de 

processo licitatório, nos termos da legislação de regência.

Nos termos da Constituição Federal de 1988 (art. 21, XII, a), compete à União 

157 DORNELLES,  Beatriz.  O  futuro  do  jornal. 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/6319/4594>.  Acesso  em 
07.06.2013.

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/6319/4594
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explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de 

radiodifusão sonora, e de sons e imagens, norma regulamentada pela Lei nº 4.117, de 27 de 

agosto de 1962, e pelos Decretos nº 52.026, de 20 de maio de 1963, e 52.795, de 31 de 

outubro de 1963.

Diante das restrições do espectro eletromagnético, e com o escopo de evitar  a 

sobreposição de estações, que poderia tornar virtualmente impossível o uso das frequências, 

assume o Estado a gestão desse bem, outorgando aos concessionários determinadas faixas, 

após  demonstrarem  os  mesmos  o  preenchimento  de  uma  série  de  requisitos  técnicos  e 

financeiros em processo licitatório.

Esse  processo,  contudo,  tem  sido  infelizmente  marcado  por  forte  conteúdo 

político, buscando os detentores do poder o controle dos meios de comunicação diante de suas 

inegáveis influências na formação da sociedade, verificando-se quanto a tal modalidade de 

contratos relação inversa daquela que se estabelece entre concedente e concessionário, com o 

predomínio do segundo em detrimento do primeiro. A respeito, confira-se:

Com  a  instalação  da  Constituinte,  a  partir  de  1987,  Sarney  e  ACM 
encontraram nas concessões uma maneira de agradar os seus aliados políticos e 
utilizaram-nas  para  troca  de  favores.  Em três  anos  e  meio  –  de  15/03/85  a 
5/10/88  -,  Sarney  distribuiu  1.028  outorgas,  sendo  25%  delas  no  mês  de 
setembro  de  1988,  que antecedeu a  promulgação da  Constituição.  O Diário 
Oficial da União do dia 29/9/88, seis dias antes de promulgada a Constituição, 
trouxe 59 outorgas em um só dia, todas assinadas na noite anterior.
Com  raras  exceções,  os  beneficiados  foram  parlamentares,  que  direta  ou 
indiretamente (por meio de seus familiares ou sócios) receberam as outorgas em 
troca de apoio político a projetos de Sarney, especialmente para a extensão do 
mandato  do  presidente  para  cinco  anos.  Dos  91  constituintes  que  foram 
premiados com pela menos uma concessão de rádio ou televisão, 84 (92,3%) 
votaram a favor do presidencialismo e 82 (90,1%) votaram a favor do mandato 
de cinco anos.158

A par do preenchimento de uma série de requisitos, relacionados basicamente a 

aspectos técnicos e  contábeis,  o Decreto nº  52.795/63 dedicou um capítulo à temática da 

liberdade de expressão, prevendo que nenhuma autoridade poderia impedir ou embaraçar a 

liberdade da radiodifusão fora dos casos autorizados por lei, norma que, para ser interpretada 

em consonância à Carta Magna, demanda seja lida como “fora dos casos autorizados pela 

Constituição Federal de 1988”. 

158 Concessões  de  rádio  e  TV:  onde  a  democracia  não  chegou.  Informativo  Intervozes,  novembro/2007, 
disponível em  http://www.slideshare.net/MiroSantos1/concesses-de-rdio-e-tv-onde-a-democracia-no-chegou, 
acesso em 07.06.2013.

http://www.slideshare.net/MiroSantos1/concesses-de-rdio-e-tv-onde-a-democracia-no-chegou
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Em  seu  artigo  67,  estabelece  a  norma  em  tela  obrigações  das  empresas 

concessionárias no que tange à programação dos serviços de radiodifusão,  levando-se em 

conta o caráter educacional desse serviço. Prescreve a mesma, entre outras exigências, como a 

limitação  do  tempo  destinado  à  publicidade  comercial  e  à  transmissão  de  notícias,  seja 

mantido “um elevado sentido moral e cívico, não permitindo a irradiação de espetáculos, 

trechos musicais cantados, quadros, anedotas ou palavras contrários à moral familiar e 

aos bons costumes”.

Deve a norma ser interpretada, contudo, observando-se o pluralismo que rege e é 

assegurado pela Carta Magna, no sentido de que, não obstante a necessidade de proteção de 

crianças  e  do  público  em geral,  em regras  que  serão  oportunamente  estudadas,  cabe  ao 

público decidir acerca da qualidade daquilo que assiste, sendo admissível seu uso como mero 

entretenimento. A respeito, prescreve a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 221:

  

Art.  221.  A produção  e  a  programação  das  emissoras  de  rádio  e  televisão 
atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II  –  promoção  da  cultura  nacional  e  regional  e  estímulo  à  produção 
independente que objetive sua divulgação;
III  –  regionalização  da  produção  cultural,  artística  e  jornalística,  conforme 
percentuais estabelecidos em lei;
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

O  enorme  alcance  dessas  mídias,  especialmente  da  televisão,  tem  provocado 

significativas  transformações  sociais,  perceptíveis  mesmo  a  observadores  menos  atentos, 

como a reunião das famílias não para a discussão de temas de interesse comum, mas para 

assistir a determinados programas; verdadeiro culto às imagens e programas transmitidos, e 

criação de autêntica meta-linguagem.

Ao mesmo tempo,  o receptor-destinatário  da comunicação tem sua capacidade 

crítica suprimida em relação às ideias e conteúdos expostos, vez que costuma aceitá-los como 

verdades absolutas, inclusive conferindo enorme credibilidade ao que lê em jornais e vê em 

televisões, desenvolvidos de forma a atingir a maior extensão possível de telespectadores-

consumidores do produto cultural comercializado através da mídia.   

Pode-se  observar  tal  realidade  quando  se  constata  a  intensa  credibilidade 

conferida aos apresentadores de telejornalismo. Inicialmente, destaca-se a formação de um 
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padrão  estético  comum,  com  homens  e  mulheres  em  trajes  sóbrios,  cujas  informações 

transmitidas  são tomadas  como verdades  absolutas,  prescindindo de ulterior  conclusão ou 

compreensão dos destinatários, assumindo por vezes status de autênticos dogmas. Sobre esse 

processo, confira-se:

Se  em  tempos  ancestrais,  o  homem  se  reuniu  em  volta  de  fogueiras  para 
interagir com os  seus,  hoje  ele  se  senta  à  frente  da  TV ou acessa  o  laptop 
informando-se  sobre  os  fatos  do  mundo.  Se  em  sociedades  tradicionais,  o 
homem esperava por determinado momento do dia em que um mestre,  um 
escolhido, pregaria do alto de um minarete para orientar a vida local, hoje, o 
homem espera não só o noticiário, mas todo tipo de orientação em frente à TV. 
O cenário dotado de uma bancada, de onde fala um âncora de telejornal passou 
a  simbolizar  nesta  sociedade,  um  lugar  institucionalizado  no  qual  se  deve 
prestar atenção.  Se  a  mídia  é  considerada uma instituição  determinante  na 
sociedade moderna, o cenário do telejornal deve ser compreendido como um 
lugar a partir do qual a televisão produz sentidos e onde o homem se alimenta 
para produzir significação na atualidade.159

O conteúdo das mensagens veiculadas em instrumentos de comunicação de massa 

se torna assim verdade incontestável, não sendo raras as ocasiões em que se pode deparar com 

pessoas  que  afirmam,  candidamente,  a  veracidade  de  qualquer  afirmação  que  lhes  é 

apresentada, tão somente porque a viram “na televisão” ou “no jornal”, inclusive resultado na 

superação de velhas crenças populares, reputadas como ultrapassadas.

Promovem-se certas mensagens e conteúdos, que passam a formar aspectos mais 

fundamentais da consciência coletiva, muitas vezes com o escopo de promover determinados 

produtos. Assim é que os programas radiofônicos e televisivos vem sendo caracterizados por 

um número cada vez mais intenso de ações de marketing, fomentando a aquisição de produtos 

como telefones celulares, automóveis, bebidas, utensílios domésticos etc.

O  destinatário  das  mensagens  somente  se  sente  inserido  no  contexto  social, 

fazendo parte integrante do mesmo, através das atividades de consumo que realiza. Por essa 

razão, caso não o faça, estará à margem da sociedade. A própria estética da imensa maioria 

dos programas televisivos estimula tal quadro. Colhe-se de análise crítica realizada por Perseu 

Abramo:

A indução  se  manifesta  pelo  reordenamento  ou  pela  recontextualização  dos 

159RENAULT, Letícia.  Imaginário,  web e telejornalismo,  in:  Mídia e imaginário.  CASTRO, Gustavo de. 
(org). São Paulo: Anablumme, 2012, p. 156. 
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fragmentos da realidade, pelo subtexto – aquilo que é dito sem ser falado – da 
diagramação e da programação, das manchetes e notícias, dos comentários, dos 
sons  e  das  imagens,  pela presença/ausência  de  temas,  segmentos  do real,  de 
grupos da sociedade e de personagens.160

É o que se  percebe,  por  exemplo,  em se tratando de programas infantis.  Nos 

programas em tela, são exibidas imagens de crianças felizes com seus brinquedos, geralmente 

em  cenários  belíssimos,  forçando  a  compra  de  produtos  similares  por  seus  pais.  Na 

propaganda, é exibida imagem de uma mulher apresentada como feliz em razão da aquisição 

de um simples produto de limpeza, cuja posse vem a representar autêntica imagem do que 

representa a felicidade. O herói será aquele que consome o refrigerante mais popular.

Do mesmo modo, em se tratando de produtos usualmente destinados ao público 

masculino,  costumam-se  exibir,  a  título  exemplificativo,  comerciais  de  automóveis,  cujas 

imagens os associam às ideias de liberdade, sofisticação e mesmo superioridade em relação às 

demais  pessoas  que  não  proprietárias  do  mesmo.  Será  altamente  desejável,  pois,  sua 

aquisição.

A utilização  dos  instrumentos  de  cultura  de  massa  para  a  manipulação  do 

imaginário social também se mostra evidente quando se analisa a indústria cinematográfica 

norte-americana. De fato, com o advento do pós-guerra, e estabelecido o confronto ideológico 

com o bloco comunista, liderado pela extinta União Soviética, o cinema passou a ser uma das 

principais armas ideológicas aplicadas.

Velhas  tradições  populares  foram  varridas,  tornando  imprescindível  seguir  o 

modelo norte-americano de vida e consumo, gerando enormes frustrações em lugares os mais 

diversos. O capitalismo, assim, passou a ser representado como a imagem do bem, ao passo 

que  o  comunismo,  por  sua  vez,  sempre  era  associado  à  imagem do  mal,  suprimindo-se 

qualquer  discussão crítica.  O homem, em face dos símbolos  com os  quais  se defrontava, 

restava desobrigado de pensar. A respeito, colhe-se de Ricardo Giuliani:

Em verdade, a mídia trata de produzir uma teia de relações engajadas a uma 
nova ordem econômica mundial, construindo culturas, desconstruindo outras. 
Portanto, a mídia na contemporaneidade adquiriu funções orgânicas, ou seja, 
funções de atribuir coerências a determinados sistemas de valores postos em 
abstrato frente ao sujeito integrante de uma sociedade de massas […]
Esses  valores  que  a  mídia  apresenta  aos  sujeitos  ocorrem  através  de  um 

160ABRAMO, Perseu. Padrões de manipulação na grande imprensa.  São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2003, p. 34.
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discurso que dificilmente deixa brechas para a reflexão e para a crítica, e isso 
significa que o sujeito está de certo modo aprisionado na linguagem do outro... 
[…] Esses processos são capazes de dar noção de dever-ser e, portanto, um novo 
juízo sobre o papel do sujeito em sua representação de mundo.161

 

Sob esse prisma, assumiu a mídia o papel de um verdadeiro altar, perante o qual 

os indivíduos recebem orientações que moldarão seus estilos de vida, orientações pessoais e 

comportamentais,  voltadas  em regra  a  incentivar  a  comercialização  de  produtos  os  mais 

variados,  assumindo  a  crença  nos  meios  de  comunicação,  notadamente  naqueles  mais 

impessoais, como elemento indispensável à vida em sociedade. O homem deixa de ser visto, 

com a superação da cosmovisão religiosa, como um produto divino, para ser tratado como 

mero consumidor de produtos industrializados.

Deixando o homem de recorrer às demais fontes do imaginário, e assumindo a 

mídia um dos papéis mais relevantes nesse sentido, um dos efeitos que marcará sua ascensão 

será a homogeneidade das crenças individuais, já que suprimida a capacidade crítica do ser 

humano. Logo, na medida em que todos são submetidos a uma doutrinação rigorosamente 

idêntica e poderosa, deverão os homens moldar seu imaginário ao produto que os meios de 

comunicação lhe apresentam.

A força transformadora, muitas vezes utilizada como manipuladora, dos órgãos 

midiáticos, tem sido perfeitamente assimilada pelos agentes políticos e por todos aqueles que 

buscam a  tomada  do  poder,  de  forma  democrática  ou  não.  Nesse  sentido,  o  alcance  das 

mensagens veiculadas, especialmente por meio do rádio, televisão e internet, pode atingir a 

audiência de milhões ou bilhões de potenciais eleitores.

Sob essa ótica, a aparição de um líder com forte magnetismo pessoal nos meios de 

comunicação, muitas vezes ungido por seus titulares em razão dos interesses econômicos e 

políticos que se compromete a defender, faz evocar a imagem de um verdadeiro pai do povo, 

um líder ao qual todos serão devotados, não necessariamente pelas qualidades que apresenta, 

mas sim por aqueles de que aparenta ser titular.

Pode-se  mencionar,  como  exemplo,  as  imagens  costumeiramente  exibidas  de 

filmes veiculando comícios e discursos proferidos pelos líderes nazistas na década de 30 na 

Alemanha, cuidadosamente preparados para exaltar a figura dos mesmos como verdadeiros 

condutores  do  país  em  meio  a  tormentas  econômicas,  ao  mesmo  tempo  em  que  os 

161GIULIANI Neto,  Ricardo.  Imaginário,  Poder e Estado:  reflexões sobre o sujeito,  a  política e a esfera 
pública. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 193. 
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espectadores  eram  exibidos  como  um  grupo  único,  sem  identificação  de  seus  rostos  e 

identidades.

Os líderes nazistas, especialmente Adolf Hitler, eram retratados em seus discursos 

mais exaltados, cuidadosamente estudados para atingir os anseios da população, assumindo a 

condição de autênticos semi-deuses, aos quais o povo alemão poderia confiar seus destinos, 

ainda que para tanto se fizesse necessário ir à guerra, mesmo que a elevado custo humano e 

financeiro.

Para tanto, foi ainda criada a figura de um inimigo, identificado como o grande 

responsável pela derrocada política e econômica da Alemanha a partir da 1ª Guerra Mundial, 

que deveria ser destruído pelo regime e não poderia ser tolerado pelo povo alemão, qual seja, 

o judeu. No imaginário coletivo, o mesmo passou a ser visto como o inimigo a ser combatido, 

o qual, uma vez eliminado, abriria caminho ao renascimento glorioso daquele país. A respeito, 

veja-se:

Os nazistas acreditavam que a propaganda era essencial para disseminar sua 
ideologia. A maioria da propaganda na Alemanha foi produzida pelo Ministério 
da  Conscientização  Pública  e  Propaganda.  Goebbels,  peça  fundamental  na 
difusão do nazismo, foi encarregado desse Ministério logo após a tomada do 
poder por Hitler, em 1933. Além de censurar os veículos de imprensa, Goebbels 
fazia filmes que ludibriavam a população com promessas de um mundo melhor 
através  da  supremacia  ariana.  Controlava  o  rádio,  a  televisão  e  os  jornais, 
divulgando seus filmes e discursos panfletários em favor do nazismo.
No século 20, os três suportes da propaganda tradicional – a imagem, a escrita e 
a palavra oral – foram expandidos. O grande meio de comunicação, na época 
da ascensão do nazismo, era o rádio. Hitler aumentou a potência e a quantidade 
de transmissores e receptores, realizou audições comunitárias, com alto-falantes 
nos postes, para que deixasse de ser  hipnotizado pela palavra do  führer. Leni 
Riefenstahl,  através  da  arte  politizada  no  cinema,  estabeleceu  uma  nova 
linguagem do audiovisual.
Se, naquele tempo, com os recursos insuficientes da primeira metade do século 
20, toda essa alegoria comunicacional foi feita,  comparando com o momento 
atual, a era da comunicação globalizada, dos meios de comunicação de massas 
em tempo real, o impulso publicitário pode fazer muito mais com a população 
quando  esta  pode  receber  mensagens  de  modo  segmentado  e  até 
individualizado, recriando-as, a partir da lógica dos produtores, o que, por isso, 
não elimina o caráter massificado do modelo que impera no sistema comercial.
A análise do nazismo mostra que o esquema interno da propaganda política foi 
construído através da união de técnica, arte e ideologia. Ao condenar-se com 
veemência  esse  momento  sangrento  da  história,  deve-se  admitir  que  foram 
Hitler  e  Goebbels,  seu  braço  direito  e  ministro,  que  obtiveram  com  maior 
sucesso os resultados das técnicas usadas para o controle de opinião pública. 
Hitler  usou  a  propaganda  com  insistência  para  unificar  o  país  que  fora 
retalhado  pelo  Tratado  de  Versalhes,  identificando  e  classificando  o  que 
considerou seus inimigos comuns. O êxito dele foi uma enorme perda para a 
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sociedade alemã e mundial.162

Os tempos atuais são caracterizados ainda pela figura da celebridade, pessoa que 

se torna notória não por suas qualidades pessoais, mas sim por aparecer,  ou obter grande 

projeção, em meios de comunicação de massa, especialmente como a televisão e em vídeos 

postados  na  internet,  que  muitas  vezes  se  projetam exatamente  em razão  da  baixíssima 

qualidade técnica, ou pela falta de qualquer conteúdo.

Pode  ser  apontado  como  um  dos  exemplos  dessa  corrente  vídeo  bastante 

conhecido, postado no site de compartilhamento de vídeos  youtube, no qual um garoto do 

interior do Ceará,  da cidade de Russas,  canta  a música infantil  “O pintinho piu”,  o qual, 

apenas no referido site, foi visualizado por 11.250.638 (onze milhões, duzentos e cinquenta 

mil, seiscentos e trinta e oito) pessoas, cujo autor alcançou status de verdadeira celebridade, 

passando a comparecer a vários programas de televisão.

No mesmo sentido, tem-se vídeo que ficou conhecido como “Luíza no Canadá”, 

comercial de lançamento imobiliário de luxo em João Pessoa-PB, que veio a ter um total de 

6.345.462 (seis  milhões,  trezentos e quarenta  e  cinco mil,  quatrocentos  e  sessenta  e duas 

visualizações), elevando a pessoa mencionada ao status de celebridade instantânea, ainda que 

não houvesse sequer aparecido em tal vídeo.

Idêntico  fenômeno  ocorre  com  os  participantes  de  reality  shows,  escolhidos 

aleatoriamente, em geral segundo seus atributos físicos. Não se projetaram tais pessoas em 

razão de qualidades pessoais que apresentem, ou segundo seus méritos, mas sim em razão da 

audiência  que  obtiveram  ao  se  exibir  perante  instrumentos  midiáticos  de  alcance 

extraordinário.

Cabe indagar: quais valores são transmitidos à população em decorrência desse 

fenômeno? Trata-se de quadro de ausência de valores, que motiva a exposição do ser humano 

como um mero produto comercial, em detrimento, muitas vezes, de sua própria dignidade. 

Com isso, cria-se no imaginário popular a concepção de que o correto é estar na mídia, ainda 

que para tanto não seja necessário realizar qualquer medida positiva ou mesmo que, para esse 

fim,  se  sacrifiquem valores  de  extrema  relevância,  como a  dignidade  e  a  vida,  já  tendo 

ocorrido casos de pessoas que cometeram crimes em busca de audiência e popularidade. 

162BANDEIRA,  Francine  e  BRITTOS,  Valério  Cruz. 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/propaganda_estrategias_e_controle>.  Acesso  em 
07.07.2013. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/propaganda_estrategias_e_controle
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O que passa a  ser  reconhecido  como importante,  assim,  é  estar  na mídia,  ser 

popular, como um fim em si, e não como reconhecimento ao mérito ou a conquistas obtidas. 

Uma nova ordem de valores é estabelecida, pelo que aqueles que não, obstante seus méritos, 

deixem de  ser  reconhecidos  ostensivamente  como  celebridades  são  relegados  a  segundo 

plano, sendo mesmo por vezes reputados como “fracassados”.

Um dos elementos que contribui para esse quadro vem a ser a predominância e a 

enorme audiência que apresentam, especialmente em território nacional, as telenovelas, as 

quais,  não  obstante  apresentem tramas  similares  entre  si,  vêm se mantendo como líderes 

segundo  os  principais  institutos  de  pesquisa  ao  longo  de  décadas,  atraindo  também 

significativo faturamento comercial para as emissoras, inclusive com um número cada vez 

mais intenso de ações de marketing direto.

Embora em geral as tramas consagrem dois lados bastante distintos, como um 

herói/mocinho,  de  um lado,  ou  vilão,  do  outro,  retiram totalmente  dos  telespectadores  a 

capacidade  de imaginar,  de discutir  sobre o que se  vê  e  divulga,  ao contrário  do que se 

verifica,  por  exemplo,  em relação  às  fábulas,  crônicas  e  histórias  infantis  clássicas,  que 

inclusive formaram muito do imaginário social no que tange a valores, símbolos e imagens, 

no que tange a aspectos como bondade, beleza, nobreza, etc. Sobre essa influência, veja-se:

No  plano  interno,  a  telenovela  enquanto  gênero  opera  uma  padronização, 
característica da produção em série. Essa padronização acontece na medida em 
que se reduz a atividade do telespectador, que, rendido ao estereótipo, assimila a 
obra ao esquema; o gênero influi também diretamente na estética, no discurso, 
na  forma  final  do  produto,  delimitando  estereótipos  e  o  modo  como  cada 
produto vai atuar junto aos produtores e receptores, ao mesmo tempo em que 
serve de ligação entre as expectativas daqueles que o produzem e daqueles que o 
recebem. A telenovela influi igualmente no imaginário dos telespectadores a que 
a obra se destina, com os estereótipos do gênero: até recentemente, tratava-se 
de um produto para mulheres, enquanto, por exemplo, transmissões esportivas 
dirigiam-se ao público masculino.163

Salienta-se, ademais, o enorme poder da mídia, especialmente da programação 

televisiva,  sobre  o  público  infantil,  o  que  se  constata  através  do  massivo  volume  de 

publicidade destinada ao mesmo, além da existência de programas os mais diversos, muitas 

vezes  sem qualquer  conteúdo  educativo,  mas  apenas  de  entretenimento  de  qualidade  no 

mínimo duvidosa.

163 CAPARELLI, Sérgio e LIMA, Venício A. de.  Comunicação e televisão: desafios da pós-globalização. 
São  Paulo: Hacker, 2004, p. 104.
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Sendo a infância o período no qual se formam as principais  características da 

personalidade do ser humano, a partir do somatório de uma série de características genéticas, 

psicológicas e da interação com os demais seres humanos, é também o período no qual se 

apresenta o maior risco de exposição a conteúdos potencialmente danosos, existindo inúmeros 

estudos que apontam para a formação de desvios de personalidade nesse sentido.

O  problema  é  agravado  considerando-se  que  muitas  crianças  assistem  à 

programação televisiva  sozinhas,  sem a  companhia  de  pessoa  adulta,  tendo muitas  vezes 

problemas em realizar julgamentos morais dos personagens e situações retratados, inclusive 

por não serem aptas, no caso daquelas de menor idade, para diferenciar a ficção da realidade. 

Confira-se das lições de Popper e Kondry:

Os valores  morais  louvados pela televisão dependem estreitamente  do modo 
como as personagens são representadas. Durante um estudo pedimos a alguns 
telespectadores que situassem as diversas acções das personagens de um filme 
numa escala de valores morais que ia do bom ao mau. As pessoas interrogadas 
deviam  também  avaliar  a  simpatia  que  tinham  por  cada  personagem. 
Verificámos  que,  em televisão,  o  grau de  moralidade de  determinada acção 
dependia  de  quem  a  realizava:  uma  conduta  é  julgada  moral  ou  imoral 
conforme é tida por uma personagem que se admira ou de quem se gosta ou por 
uma  personagem  antipática  e  de  quem  se  desconfia.  Assim,  acções  que, 
normalmente,  seria  entendidas  como  'imorais'  –  chantagem,  homicídio, 
arrombamento,  etc.  -  tornam-se aceitáveis se são realizadas por alguém que 
goza da simpatia do público.164 

O controle sobre esses instrumentos publicitários, quando pretende determinado 

Estado efetuá-lo,  é imediatamente reputado como censura,  trazendo resquícios do período 

ditatorial. Ocorre que no Brasil, notadamente em face das enormes garantias asseguradas pela 

Constituição  Federal  de  1988,  firmou-se um poder  praticamente  incontrolável  de  grandes 

grupos empresariais, detentores dos meios de comunicação.

Não se verifica no Brasil, contudo, qualquer espaço para a ingerência estatal que 

pudesse representar censura, entendida como restrição estatal não motivada pela Constituição 

ao conteúdo da programação televisiva ou radiofônica. É que a Carta Magna, em seu artigo 

223, § 2º, ao contrário do que se verifica em relação às demais concessões, estabeleceu que a 

não-renovação das concessões ou permissões  “dependerá de aprovação de,  no mínimo, 

dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal”.

164 CONDRY, John e POPPER, Karl. Televisão: um perigo para a democracia. Lisboa: Gradiva, 2007, p. 59. 
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Em complemento a essa regra,  também se estabeleceu que o cancelamento da 

concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial, além de haver 

sido  contemplado  prazo  de  concessão  extremamente  dilatado,  de  10  (dez)  anos  para  as 

emissoras de rádio e 15 (quinze) anos para as emissoras de televisão, nos moldes do artigo 

223, §§ 4º e 5º.

Ao contrário do que se verifica, por exemplo, em relação às demais concessões, a 

possibilidade de encampação se apresenta bastante restrita, sendo olvidada a necessidade de 

manutenção dos requisitos legais para que subsista, como o preenchimento de requisitos do 

ponto  de  vista  tributário  e  da  qualidade  da  programação,  a  demonstrar  o  extremo poder 

manipulatório das empresas.

O artigo 224 da Carta Magna contemplou a instituição, pelo Congresso Nacional, 

do Conselho de Comunicação Social,  disciplinado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 

1991,  que  tem como atribuição  básica  subsidiar  o  Poder  Legislativo  no  exercício  de  sua 

atividade de fiscalização das concessões dos meios  de comunicação social,  composto por 

representantes de segmentos diversos, como de membros de empresas de televisão, jornalistas 

e membros da sociedade civil165. 

Ocorre que o referido órgão, talvez porque muitos parlamentares sejam titulares, 

direta  ou  indiretamente,  de  concessões  de  emissoras  de  rádio  e  televisão,  pouco  tem 

apresentado  funcionamento  efetivo,  deixando  de  atuar  de  forma  a  definir  e  auxiliar  na 

elaboração  de  políticas  públicas  que  efetivamente  resultem na  melhoria  da  qualidade  da 

165 “Art.  2°  O Conselho  de  Comunicação  Social  terá  como atribuição  a  realização  de  estudos,  pareceres, 
recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do 
Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, em especial sobre:
a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação;
b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias nos meios de 
comunicação social;
c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão;
e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social;
f)  finalidades  educativas,  artísticas,  culturais  e  informativas  da  programação  das  emissoras  de  rádio  e 
televisão;
g)  promoção da cultura nacional  e  regional,  e  estímulo à  produção independente e  à  regionalização da 
produção cultural, artística e jornalística;
h) complementariedade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão;
i)  defesa da pessoa e  da família  de programas ou programações de rádio e  televisão que contrariem o 
disposto na Constituição Federal;
j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
l) outorga e renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens;
m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à comunicação social”.
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comunicação social, serviço público desenvolvido no interesse da sociedade, e não apenas do 

Estado e das próprias empresas.

Lamentavelmente, as tentativas de fazer esse órgão atuar esbarram em alegações 

atinentes a controle dos meios de comunicação pelo Estado, sendo apontada a ocorrência de 

tentativa  de  censura,  olvidando  tratar-se  de  órgão  colegiado,  com  função  meramente 

consultiva, integrado por pessoas egressas da sociedade e dos próprios meios de comunicação, 

em suas variadas formas166.

Acaba por ser criado assim um poder sem qualquer controle, e que não tolera ser 

fiscalizado  sequer  pela  própria  sociedade,  através  de  seus  representantes  eleitos 

democraticamente. Restringe-se a defesa da sociedade ao uso do controle remoto, instrumento 

ineficiente  notadamente  considerando  a  concentração  de  proprieadade  dos  meios  de 

comunicação social, que gera uma quase que total identidade em suas programações. Sobre 

essa problemática, leciona Karl Popper:

...a democracia consiste em submeter o poder político a um controle. É essa a 
sua  característica  essencial.  Numa  democracia  não  deveria  existir  nenhum 
poder político incontrolado. Ora, a televisão tornou-se hoje em dia um poder 
colossal; pode mesmo dizer-se que é potencialmente o mais importante de todos, 
como se tivesse substituído a voz de Deus. E será assim enquanto continuarmos 
a suportar os seus abusos. A televisão adquiriu um poder demasiado vasto no 
seio  da  democracia.  Nenhuma  democracia  pode  sobreviver  se  não  se  puser 
cobro a esta omnipotência.167

Nos Estados Unidos da América, para atender a esse propósito, a FCC – Federal 

Communications  Comission,  entidade  com  atribuições  semelhantes  às  do  Ministério  das 

Comunicações  no  Brasil,  é  encarregada  de  supervisionar  as  atividades  de  radiodifusão  e 

telecomunicações,  tendo sido criada em 1934, atuando ainda com o propósito de evitar  a 

concentração dos meios de comunicação de massa, especialmente com a vedação de trustes e 

cartéis.

Até 1927, a alocação de frequências radiofônicas era deixada ao total controle de 

particulares, sendo o resultado caótico. Como consequência, estando evidenciada a escassez 

das frequências sob o ponto de vista técnico, deliberou-se que seu uso deveria ser controlado 

166 Sobre  essa  temática,  v. 
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_volta_do_conselho_de_comunicacao_social,  acesso  em 
10.06.2013.

167CONDRY, John e POPPER, Karl. Televisão: um perigo para a democracia.  3. ed. Lisboa: Gradiva, 2007, 
p. 30.

http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_volta_do_conselho_de_comunicacao_social
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pelo  governo  federal,  evitando  a  inutilização  da  mídia  decorrente  de  cacofonia,  sendo 

distribuídas segundo a conveniência, necessidade e interesse públicos.

Uma de suas principais contribuições ao tema foi a criação da chamada “Fairness 

Doctrine”, ou doutrina da equidade, a qual buscava assegurar que as empresas atuantes nesses 

segmentos assegurassem a destinação de parte de suas programações à discussão sobre temas 

de interesse público, determinando ademais que, ante os temas que viessem a ser expostos, se 

assegurasse espaço às diversas correntes de opinião conflitantes.

Demandava  a  norma  a  obediência  editorial  ao  pluralismo,  na  medida  em que 

posicionamentos diversos em relação àqueles adotados pelos meios de comunicação fossem 

trazidos  ao  conhecimento  de  todos,  conferindo  a  ambos  os  lados  um tratamento  justo  e 

igualitário, além de regular a possibilidade de acesso através do direito de resposta aos que se 

considerassem prejudicados, em orientação que, a princípio, poderia representar uma restrição 

à liberdade das empresas de rádio e televisão. Segundo a FCC, o interesse público demandaria 

amplo espaço para a concorrência de pontos de vista de uma forma livre e ao mesmo tempo 

justa, especialmente na discussão de assntos de interesse público.

A legislação em tela foi levada ao conhecimento da Suprema Corte dos Estados 

Unidos através do caso conhecido como  Red Lion,  julgado em 09 de junho de 1969, em 

decisão que, curiosamente, não mais foi seguida por aquela Corte em outros feitos, resultando 

na progressiva eliminação da legislação em tela,  motivada expressamente pelas mudanças 

tecnológicas decorrentes do advento da comunicação eletrônica.

Conforme se extrai do respectivo processo168, a empresa Red Lion Broadcasting 

Company, operadora de rádio no Estado da Pensilvânia, teria apresentado um programa que 

seria parte de série denominada “Cruzada Cristã”,  conduzido pelo Reverendo Billy James 

Hargis.  O  apresentador  teceu  comentários  acerca  de  livro  denominado  “Goldwater  – 

Extremistas na Direita”.

Na ocasião, foram tecidos diversos comentários acerca do autor do livro, Fred J. 

Cook, destacando-se, entre outros, que o mesmo teria sido demitido de um jornal por fazer 

falsas acusações contra servidores públicos; que teria trabalhado para publicações comunistas, 

elogiado o espião soviético Alger Hiss, infiltrado no Departamento de Estado e, ao mesmo 

tempo, atacado o Diretor do FBI J. Edgar Hoover.

168 Íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/printer_friendly.pl?
page=us/395/367.html, acesso em 07.06.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/printer_friendly.pl?page=us/395/367.html
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/printer_friendly.pl?page=us/395/367.html
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Em face desses comentários, Cook pleiteou junto à FCC, obtendo êxito em seu 

pleito, o direito a, diante das ofensas reconhecidas, obter espaço para defesa e réplica, tendo a 

Red Lion se oposto a tal pretensão, motivo pelo qual a questão foi levada à Suprema Corte, 

que decidiu de forma favorável à FCC, considerando não restar configurada qualquer violação 

à Primeira Emenda, em votação unânime, da qual não tomou parte o Juiz William Douglas.

O voto condutor, proferido pelo Juiz Byron White, assentou não se verificar no 

caso ofensa à Primeira Emenda, rechaçando os fundamentos da empresa de comunicação no 

sentido de que poderia se utilizar da frequência de rádio para veicular o que quisessem, bem 

como para não transmitir as opiniões de terceiros escolhidos, invocando em seu favor a norma 

em tela assim como o fariam os particulares. Colhe-se de seu voto:

Da mesma forma,  a  Primeira  Emenda se  preocupa com aqueles  que foram 
licenciados  não  mais  que  em  relação  àqueles  a  quem  as  licenças  foram 
recusadas. Uma licença permite transmitir, mas o licenciado não tem direito 
constitucional a ser aquele que mantém a licença ou para monopolizar uma 
frequência  de  rádio  com  exclusão  dos  demais  cidadãos.  Não  há  nada  na 
Primeira  Emenda  que  reprima  o  Governo  de  requerer  de  um  licenciado 
compartilhar sua frequência com outros e se conduzir como um intermediário 
ou  fiduciário  com obrigações  de  representar  essas  visões  ou  vozes  que  são 
representativas  de  sua  comunidade  e  que  poderiam,  por  outro  lado,  ser 
impedidas  de  ter acesso  às  ondas.  […] Ao  invés  de  conferir monopólios  de 
frequência a um relativamente pequeno número de licenciados, numa nação de 
200 milhões de habitantes, o Governo poderia com certeza ter estabelecido que 
cada frequência deveria ser compartilhada entre todos ou alguns daqueles que 
pretendessem usá-la,  a cada um sendo atribuída uma frequência por dia ou 
semana,  A decisão e os regulamentos em questão aqui não vão tão longe. Eles 
afirmam que, sob determinadas circunstâncias, a concessionária deve oferecer 
para disponibilizar uma quantidade razoável  de tempo de transmissão para 
aqueles que têm uma visão diferente do que já foi expresso em sua estação. A 
expressão  de  um aval  político,  ou  de  um ataque pessoal  ao  lidar com uma 
questão  pública  controversa  simplesmente  aciona  esse  compartilhamento  de 
tempo. Como já dissemos, a Primeira Emenda não confere qualquer direito aos 
licenciados  de  impedir  os  outros  de  transmissões  em  "suas"  freqüências  e 
nenhum direito a um monopólio incondicional de um recurso escasso que o 
Governo negou aos outros o direito de usar.169

169 Na redação original, “By the same token, as far as the First Amendment is concerned those who are licensed  
stand no better than those to whom licenses are refused. A license permits broadcasting, but the licensee has  
no  constitutional  right  to  be  the  one  who holds  the  license  or  to  monopolize  a  radio frequency  to  the  
exclusion of his fellow citizens. There is nothing in the First Amendment which prevents the Government from 
requiring a licensee to share his frequency with others and to conduct himself as a proxy or fiduciary with  
obligations to present those views and voices which are representative of his community and which would  
otherwise, by necessity, be barred from the airwaves. […] Rather than confer frequency monopolies on a  
relatively small number of licensees, in a Nation of 200,000,000, the Government could surely have decreed  
that  [395 U.S. 367, 391]  each frequency should be shared among all or some of those who wish to use it,  
each being assigned a portion of the broadcast day or the broadcast week. The ruling and regulations at  
issue here do not go quite so far. They assert that under specified circumstances, a licensee must offer to  
make available a reasonable amount of broadcast time to those who have a view different from that which  
has already been expressed on his station. The expression of a political endorsement, or of a personal attack  
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A evolução dos meios de comunicação, notadamente através da televisão digital e 

das novas mídias, como a própria internet, pode contribuir para o afastamento dessa questão. 

De fato, embora a determinada pessoa atingida não se garantisse espaço no próprio meio de 

comunicação no qual foi ofendida, poderia lhe ser assegurado o acesso a outro (como outro 

canal ou estação), abrindo espaço para a discussão pública sobre o tema.

Em  face  dessas  mudanças  tecnológicas,  e  notadamente  considerando  a 

necessidade  de  afastar  qualquer  alegação  de  censura,  o  precedente  acima  referido  foi 

posteriormente  abandonado  nos  Estados  Unidos  da  América,  já  quando  da  análise,  pela 

Suprema Corte, do caso Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, julgado em 25 de junho de 

1974170, no qual se assentou que a obrigatoridade de conferir direito de resposta, com base em 

lei do Estado da Flórida, poderia inibir os jornais, organizados do ponto de vista empresarial, 

de publicar determinadas críticas.

Conforme  se  extrai  da  análise  do  referido  processo,  o  jornal  Miami  Herald 

publicara em editorial críticas a determinado candidato a cargo público, o qual em razão desse 

fato pleiteou lhe fosse assegurado direito de resposta no mesmo espaço, além de indenização. 

O  apelante  sustentara  que  a  concentração  dos  meios  de  comunicação,  eliminando  a 

competição entre os jornais nas principais cidades, teria colocado em poucas mãos o poder de 

fornecer informações e moldar a opinião pública.

O voto condutor, proferido pelo Juiz Warren Burger, assentou que, não obstante 

esses riscos, haveria o risco maior de diminuir o alcance da proteção da Primeira Emenda, na 

medida  em que os  editores  de  jornais  do  Estado da Flórida  poderiam deixar  de publicar 

determinadas  matérias  ou  assumir  posições  editorais  temendo  o  resultado  de  processos, 

diminuindo a intensidade do debate naquele estado. Extrai-se do seu voto:

Confrontados com as penalidades que poderiam advir a qualquer jornal em 
face  de  notícias  ou  comentários  a  pretexto  de  garantir  o  direito  de  acesso, 
editores poderia concluir que o caminho seguro seria evitar controvérsias. Além 
disso,  sob  a  vigência  do estatuto  da  Flórida,  a  cobertura  política  e  eleitoral 
poderia ser eliminada ou reduzida. Os esforços governamentais de direito de 

while dealing with a controversial public issue, simply triggers this time sharing. As we have said, the First  
Amendment confers no right on licensees to prevent others from broadcasting on "their" frequencies and no 
right to an unconditional monopoly of a scarce resource which the Government has denied others the right to  
use. 

170 Íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?
court=us&vol=418&invol=241.

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=418&invol=241
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=418&invol=241
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acesso inevitavelmente reduziria o vigor e o alcance do debate público […].
Mesmo que um jornal não tivesse que arcar com custos adicionais para cumprir 
a lei de acesso e fosse forçado a publicar notícias e opiniões em respostas, o 
estatuto da Flórida falha em contornar as barreiras da Primeira Emenda por 
causa de sua intrusão na função de editor. Um jornal é mais que um receptáculo 
passivo  ou  condutor  de  notícias,  comentários  e  publicidade.  A  escolha  do 
material  para  entrar  em  um  jornal,  e  as  decisões  tomadas  a  respeito  de 
limitações  no tamanho e  conteúdo do trabalho,  e  no tratamento  de temas  e 
funcionários  públicos  –  seja  justo  ou  injusto  –  constituem  o  exercício  do 
controle  e  julgamento  editorial.  Ainda  está  para  ser  demonstrado  como  a 
regulação  governamental  desse  processo  crucial  pode ser exercida  de  forma 
consistente com as garantias conferidas pela Primeira Emenda à liberdade de 
imprensa.171

Muito importante assinalar contudo a necessidade de se conferir um tratamento 

diferenciado  ao  tema  conforme  se  trate  de  mídia  impressa,  acerca  da  qual  não  se  exige 

qualquer prévia autorização estatal, ou de comunicação exercida através do rádio ou televisão. 

Cabe observar no caso que, além dos alcances inteiramente distintos, especialmente porque os 

maiores jornais  impressos do país  pouco ultrapassam a tiragem de 300 mil exemplares,  a 

comunicação via rádio ou TV consiste em autêntico serviço público.

Por  essa  razão,  diante  dos  deveres  comuns  às  empresas  concessionárias, 

estabelecidos  pelo  referido  artigo  221  da  Constituição  Federal,  e  diante  do  quadro  de 

concentração  de  propriedade  dos  meios  de  comunicação,  cabível  assegurar  o  direito  de 

resposta, com fundamento no artigo 5º, V, que demanda, para atingir o mesmo alcance da 

ofensa, o acesso aos meios de comunicação.

O alcance cada vez mais amplo da internet pode, contudo, tornar essa exigência 

desnecessária,  na  medida  em que  se  assegure  a  todos  o  acesso  às  fontes  de  informação 

transmitidas pela mesma, afastando as restrições inerentes ao regime de concessão pública, 

viabilizando que blogs, sites de relacionamento e redes sociais veiculem a opinião pública 

difusa.

171 Em sua redação original, “Even if a newspaper would face no additional costs to comply with a compulsory  
access law and would not be forced to forgo publication of news or opinion by the inclusion of a reply, the  
Florida statute fails to clear the barriers of the First Amendment because of its intrusion into the function of  
editors. A newspaper is more than a passive receptacle or conduit for news, comment, and advertising. 24  
The choice of material to go into a newspaper, and the decisions made as to limitations on the size and  
content of the paper, and treatment of public issues and public officials - whether fair or unfair - constitute  
the exercise of editorial control and judgment. It has yet to be demonstrated how governmental regulation of  
this crucial process can be exercised consistent with First Amendment guarantees of a free press as they have  
evolved to this time. Accordingly, the judgment of the Supreme Court of Florida is reversed”.
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3. AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O abuso de direito

O  Direito  representa  instrumento  necessário  a  uma  convivência  social 

minimamente organizada. De fato, sem o Direito, mecanismo imprescindível à conciliação 

entre os interesses dos diferentes indivíduos e os interesses da sociedade organizada, não seria 

possível a convivência pacífica entre os homens, deixando de se conciliar o individual com o 

social, fazendo surgir um enorme volume de conflitos.

Ao mesmo tempo em que busca cada homem viver de acordo com aquilo que 

considera correto e justo, segundo suas próprias concepções, o justo e correto para um poderá 

ser interpretado como extremamente injusto em relação a outros. A pretensão individual de 

um homem não  necessariamente  será  conciliável,  e  muitas  vezes  se  apresenta  oposta,  à 

pretensão individual de outro. Colhe-se das lições do Direito Civil:

A temperança  no  exercício  de  qualquer ato  da  vida  humana  não  é  apenas 
virtude moral ou ética, O Direito não pode desconhecer essa realidade. Assim 
como a  conduta  do  homem deve ser exercida  com moderação,  para  não se 
sujeitar a uma reprimenda social ou psíquica, também o Direito não pode ser 
levado ao extremo.172

De uma simples regra de trânsito até norma de regência de relação jurídica de alta 

complexidade,  como  as  que  disciplinam  as  múltiplas  e  possível  relações  contratuais,  o 

propósito  do  estabelecimento  e  previsão  de  normas  é  evitar  que  qualquer  homem possa, 

arbitrariamente, exercer supremacia de seus direitos em detrimento dos direitos alheios, o que 

representa  elemento  fundamental  de  um  sociedade  que  pretende  ser  considerada  como 

garantidora de um mínimo de igualdade.

Seria inviável, a título de exemplo, a circulação de qualquer automóvel sem que 

fossem estabelecidas pelo Estado, entidade criada para a aplicação do Direito, assegurando a 

ordem indispensável ao convívio social, regras que disciplinassem os espaços de circulação e 

trânsito; sinalização, com o estabelecimento de regras comuns a todos; normas de segurança e 

respeito aos pedestres, entre outras, sob pena de se instaurar o mais completo caos.

Não  vive  o  homem  para  si.  Nas  lições  de  Ihering,  toda  a  cultura  humana 

172 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 602.
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repousaria na valorização da existência individual “para os fins da coletividade”. A respeito, 

leciona  ser  uma sociedade,  em sentido  jurídico,  uma  reunião  de  diversas  pessoas  que  se 

vincularam “para a perseguição de um fim comum, de tal modo que, portanto, cada um, 

ao atuar para o escopo da sociedade, age, simultaneamente, para si”.173

Esse escopo do Direito se intensifica em se tratando das liberdades, espaços de 

atuação conferidos pela lei e reconhecidos em face não apenas do Estado, mas também dos 

demais  particulares.  Como já  acima  exposto,  os  direitos  fundamentais  surgiram na  Idade 

Moderna como instrumentos  que buscavam a garantia  de limitação em face do até  então 

arbitrário  poder  estatal,  que se  consolidou com o declínio  medieval  do sistema até  então 

dominante, o feudalismo.

Afigurava-se indispensável,  especialmente à  consolidação do poder  econômico 

nas mãos da burguesia, a criação de um espaço de liberdades o mais amplo possível, que 

propiciasse o livre desenvolvimento da atividade empresarial com o mínimo de restrições, 

fomentando  o  surgimento  das  liberdades  clássicas,  baseadas  no  princípio  da  liberdade, 

reconhecendo-se a supremacia do homem em face do Estado. Extrai-se da relação entre a 

cidadania e as liberdades clássicas:

A cidadania, na primeira fase do Estado liberal, assente na teoria dos direitos 
individuais,  sustentava-se  no  voto  censitário,  entronizando  a  propriedade 
privada,  em  sua  qualidade  de  convenção  social,  como  alicerce  teórico  da 
liberdade almejada.
Na segunda fase do Estado liberal,  buscou-se a sua legitimação,  através das 
lutas políticas e sociais, com a ampliação do conceito de cidadania mediante 
expansão dos direitos políticos a outros segmentos sociais e o resgate da ideia de 
igualdade jurídica como o marco dos direitos fundamentais. […]
O liberalismo  clássico,  que deu  forma ao  Estado  liberal  em seus  primeiros 
momentos,  estava  impregnado  pelo  individualismo  burguês,  privilegiando  a 
liberdade  e  a  segurança  jurídica  em  detrimento  da  extensão  dos  direitos 
humanos a todos os segmentos sociais, bem ainda erigindo Estado de direito 
dotado  de  insatisfatório  sistema  de  garantias  para  realização  dos  direitos  e 
liberdades individuais a todos os homens.174

A consolidação  desse  poder  nas  mãos  da  burguesia,  associada  aos  problemas 

causados pela Revolução Industrial, fez emergir, contudo, a necessidade de se estabelecerem 

novos  parâmetros  para  a  atuação  estatal,  mudando  o  foco  da  discussão,  que  deixou  de 

173 IHERING, Rudolf von. A Finalidade do Direito, Tomo I. Campinas: Bookseller, 2002, p. 71.
174 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado – Introdução. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 

86/7.
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reconhecer  o  Estado  como  o  único  ente  que  poderia  violar  os  direitos  fundamentais, 

vilipendiados diante da supremacia econômica de uma classe em detrimento da outra.

O Estado não mais poderia se portar de forma omissa em relação aos problemas 

sociais causados pela desigualdade econômica. Também se deveria exigir dos particulares, 

especialmente  daqueles  que  se  encontravam  em  posição  dominante  dos  pontos  de  vista 

político ou social, o respeito e observância aos direitos fundamentais de terceiros, atuando o 

ente estatal para promover esse fim, caracterizando-se a supremacia do princípio da igualdade 

e, posteriormente, da fraternidade.

Essa  profunda  mudança  de  perspectivas  ensejou  impactos  significativos  nas 

relações humanas,  afetando drasticamente toda concepção jurídica de regência  de direitos 

como a propriedade, até então reputada como um direito absoluto. De fato, os direitos, ainda 

como fruto da herança romanística e sob o influxo do ideário liberal, buscavam assegurar a 

fruição e gozo da propriedade, o fazendo de forma absoluta.

A partir de então, passaram a ser estabelecidas limitações ao direito em tela de 

forma a  assegurar  sua  fruição  pelo  maior  número  possível  de  pessoas,  evitando  o  abuso 

através  da  criação  e  previsão  nos  textos  constitucionais  da  ideia  de  função  social  da 

propriedade,  afastando-se o chamado  jus abutendi.  A necessidade de observância a outros 

direitos, como a moradia e a preservação do meio ambiente,  tornaram impositiva atuação 

estatal nesse sentido.

Necessariamente estará presente na regulação das relações humanas o escopo de 

conciliação dos interesses conflitantes, de forma a estabelecer, em face do predomínio de um 

direito,  o  menor  sacrifício  daquele  em relação  ao  qual  se  apresenta  conflitante,  segundo 

mecanismos básicos de convivência orientados pela observância do princípio da igualdade 

entre os homens.

Sempre que possível, essas liberdades deverão ser conciliadas de forma a evitar o 

sacrifício total de uma liberdade em detrimento da outra, evitando ainda sejam estabelecidas 

hierarquias  entre  os  vários  direitos.  A partir  do  momento  em  que  passa  a  conviver  em 

sociedade, renuncia o homem à extensão ilimitada de seus direitos, inclusive obstaculizando 

que os mesmos sejam violados por terceiros mediante o uso da força e do arbítrio.

A compartição  de  liberdades  deve  ocorrer  segundo o  estabelecido  em normas 

gerais  e  abstratas,  que  assegurem o respeito  ao  princípio  da  igualdade.  Observadas  essas 
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normas, estará via de regra criado um adequado espaço de convivência, no qual cada um 

renuncia a uma porção de sua liberdade para que possa desfrutar dos benefícios de viver em 

sociedade, limitando ao máximo, ante o contorno legal, a liberdade de terceiros violarem seus 

direitos. 

Os  arbítrios  individuais,  quando  somados  formando  uma  sociedade,  se 

harmonizam  observada  a  lei,  estabelecida  pelos  próprios  homens  por  meio  de  seus 

representantes, no interesse da preservação daquela coletividade175. Colhe-se a respeito das 

lições de Arnaldo Vasconcelos:

Livre,  o  homem pertence  ao  mesmo a  dois  planos  distintos,  que se  hão de 
compor, para que possa realizar seus fins. Como ser individual, é-para-si; na 
qualidade  de  ser  social,  é  para  o  outro.  Existir  implica  coexistir,  ou  seja, 
limitação recíproca de liberdade. O modo dessa compartição é dado através de 
normas.  Sociabilidade  e  normatividade  constituem  termos  essencialmente 
comprometidos, de implicação mútua. Nesse sentido, também a vida do homem 
é sua obra,  sua norma.  'A ordem jurídica é normativa – escreve Luijpen -, 
porque participa e é encarnação do mínimo do ter-que-ser-para-o-outro, que 
vem a  ser a  existência'.  A norma jurídica  objetiva  o  propósito  histórico  de 
conciliar o individual com o social.176

Esse quadro resta ainda mais evidente diante de uma perspectiva de pluralidade 

axiológica, como a consagrada pela Constituição Federal de 1988. Especialmente por se tratar 

de Carta promulgada logo após a redemocratização nacional, viu-se o constituinte, inclusive 

diante das peculiaridades do processo político que resultou na elaboração do texto definitivo, 

na necessidade de proteger interesses que via de regra se apresentam conflitantes, como a 

liberdade de imprensa, de um lado, e a intimidade, de outro, ou o direito de propriedade, de 

um lado, e o reconhecimento de sua função social, noutra perspectiva.

Ponto nodal da Carta  Magna é que,  diante do pluralismo político-jurídico que 

consagra,  não  foram  estabelecidos  direitos  hierarquicamente  superiores  aos  demais,  em 

situação a priori. Será na análise do caso concreto que deverão ser analisadas as razões, à luz 

de  fundamentos  claramente  expostos,  pelas  quais  um direito  prevalece  em detrimento  do 

outro, promovendo a justiça concretamente.

A dignidade da pessoa humana, especialmente diante do prescrito no artigo 1º, III, 

175Ao definir o Direito, leciona Kant ser o mesmo “o conjunto de condições sob as quais o arbítrio de um pode 
se  harmonizar  com o  arbítrio  do outro,  segundo uma lei  universal”.  KANT,  Immanuel. Metafísica  dos 
costumes: princípios metafísicos da doutrina do direito. Lisboa: Edições 70, 2004, p. 36.

176 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 12.
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da Constituição Federal de 1988, representa um dos principais vetores para a resolução de 

conflitos entre normas jurídicas, notadamente em se tratado de normas que se estruturam na 

forma  de  princípios,  como  será  adiante  oportunamente  exposto.  Todos  os  direitos 

estabelecidos representam, mais do que fins em si mesmos, instrumentos para sua observância 

em concreto.

Num Estado Democrático de Direito, as normas postas no ordenamento jurídico, 

construído a partir da vontade popular, por meio de seus representantes, apresentarão forte 

tendência a consagrar normas que se apresentem em consonância com valores caros à 

sociedade, tornando desnecessário, a princípio, o recurso a fontes diversas ou ao Direito 

Natural, notadamente considerando a extrema subjetividade do conceito de justiça. 

Os direitos não são estabelecidos como garantias de fruição absoluta, mas sim 

como instrumentos para uma adequada convivência social, sem os quais não seria possível a 

existência de uma espaço de liberdade em face do Estado e dos demais cidadãos, vez que a 

todo momento bens jurídicos de proteção indispensável como a vida, liberdade e propriedade 

poderiam  ser  injustamente  objeto  de  cerceamento.  Nesse  sentido,  apontando  a 

imprescindibilidade da compartição de direitos, veja-se:

Deste  modo,  coexistência  de  liberdades  não  pode  significar  negação  da 
liberdade individual (que se traduz em expressão da dignidade humana). E, ao 
mesmo tempo, para que essa liberdade individual valha a todos os membros da 
sociedade,  é  preciso  que  as  liberdades  e  direitos  não  sejam  travestidos  de 
licença  para  o  abuso,  para  justamente  a  prejudicialidade  da  vidade  em 
sociedade.177

A falta  de  reconhecimento  de  uma  esfera  mínima  de  direitos  implicaria  na 

existência de arbítrio estatal, na medida em que ao Estado, independentemente de qualquer 

previsão legal, seria possível restringir direitos segundo a vontade do titular do poder, sem 

amparo em normas aprovadas pelo povo através de seus representantes democraticamente 

eleitos, olvidando não ser o Estado um fim em si mesmo. 

Por outro lado,  não se faz  possível afastar  a atuação do Direito e do Estado, 

visando  o  reconhecimento  de  uma  liberdade  infinita  e  sem  regulamentações,  o  que  se 

apresenta indispensável para o fim de conferir  um mínimo de disciplina que se manifesta 

177 RODOVALHO, Thiago. Abuso de direito e direitos subjetivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
56.
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exatamente na regulação de condutas e na compartição de liberdades, evitando que as mesmas 

se convertam em anarquia, sem a qual não subsiste uma sociedade organizada.

Atento a essa realidade,  o Pacto de São José da Costa Rica,  promulgado pelo 

Decreto  n.  678,  de  06  de  novembro  de  1992,  estabeleceu  em seu  artigo  32  norma  que 

evidencia a necessidade de conciliação de direitos, prescrevendo que “os direitos de cada 

pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas 

exigências do bem comum, numa sociedade democrática”.

Um Estado Democrático de Direito pressupõe uma adequada conciliação entre os 

interesses  do  homem  e  da  sociedade.  O  predomínio  absoluto  dos  direitos  do  primeiro 

implicaria em exacerbação do liberalismo, notadamente no campo econômico, obstaculizando 

a atuação estatal na correção das inúmeras desigualdades existentes na sociedade, dos pontos 

de vista econômico, político, social, cultural etc.

Por outro lado, o predomínio absoluto da sociedade, olvidando a necessidade de 

concessão, pela lei, de um espaço de liberdades que permita ao homem o alcance de suas 

potencialidades,  implicaria em totalitarismo, especialmente por muitas vezes inviabilizar a 

fruição  e  gozo  de  direitos  sob  a  alegação  de  que  essas  medidas  estariam contrárias  aos 

interesses da sociedade e do Estado, cuja definição se apresenta extremamente vaga e difusa. 

Essa problemática é bem delineada por Miguel Reale, infra:

Se em um país dominar a concepção individualista, tudo se fará no sentido de 
interpretar a lei com o fim de salvaguardar a autonomia do indivíduo e de sua 
vontade em toda a sua plenitude. Ao se interpretarem os códigos, cuidar-se-á 
sempre de preservar o indivíduo contra as interferências do Poder Público, por 
se reconhecer que cada homem é o juiz maior e melhor de seus interesses e que, 
no  fundo,  cuidando  de  si  mesmo,  saberá  satisfazer  às  exigências  lícitas  da 
coletividade como tal.
Se, ao contrário,  predominar em uma sociedade a concepção coletivista, que 
der ao todo absoluta primazia sobre as partes, a tendência na interpretação das 
normas jurídicas será sempre no sentido da limitação da liberdade em favor da 
igualdade. Não se põe, com efeito, o problema da composição entre o indivíduo 
e a sociedade, sem que concomitantemente não surja o problema das relações 
entre a liberdade e a igualdade.
Existirá,  é  claro,  uma  terceira  maneira  de  interpretar-se  a  regra  jurídica, 
quando o intérprete for animado pelo desejo de estabelecer, em concreto, em 
cada  caso  ocorrente,  aquilo  que  representa  a  harmonia  possível  dos  dois 
fatores. […]
Essa  última  tendência  (a  do  personalismo)  é,  quase  sempre,  acorde  em 
reconhecer que no trabalho de composição entre os valores do todo e os dos 
indivíduos brilha um valor dominante, uma constante axiológica do justo, que é 
o valor da pessoa humana. O indivíduo deve ceder ao todo, até e enquanto não 
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seja ferido o valor da pessoa, ou seja, a plenitude do homem enquanto homem. 
Toda  vez  que  se  quiser  ultrapassar  a  esfera  da  'personalidade'  haverá 
arbítrio.178

Atentando a essa realidade, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

já em seu preâmbulo assentou basear-se nos valores indivisíveis e universais da dignidade do 

ser humano, liberdade, igualdade e solidariedade, concluindo o mesmo que o gozo destes 

direitos  implica  responsabilidades  e  deveres,  tanto  para  com  as  outras  pessoas 

individualmente consideradas, como para com a comunidade humana e as gerações futuras. 

Prescreveu a norma ainda em seu artigo 54º que nenhuma de suas disposições 

poderia  ser  interpretada  no sentido  de  implicar  qualquer  direito  de  exercer  atividades  ou 

praticar atos que visassem a destruição dos direitos ou liberdades por ela reconhecidos, ou 

restrições maiores desses direitos e liberdades que as previstas na referida norma, com o que 

obstaculiza o abuso de direitos, não obstante seu inegável caráter democrático.

O exercício de uma liberdade ilimitada se apresenta virtualmente impossível, na 

medida em que fatalmente implicaria na ofensa à esfera de liberdade de terceiros, cabendo ao 

Direito exatamente evitar essa situação de violações recíprocas. Há que se atentar, pois, para a 

necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre os interesses do homem isoladamente 

considerado e do Estado em relação aos indivíduos, ao mesmo tempo em que seus interesses 

sejam adequada e justamente conciliados.

Esse meio termo, que se situa entre a liberdade absoluta (anárquica, posto que 

desprovida de qualquer regulamentação ou limitação) e o arbítrio (cerceamento estatal sem 

previsão em lei), pode ser conceituado como a função social do direito outorgado, por meio 

da qual se busca assegurar o exercício e usufruto de um direito não como um fim em si 

mesmo, mas como instrumento de promoção e resguardo da dignidade da pessoa humana. 

Veja-se a seguinte análise acerca da correlação entre o exercício das liberdades e a dignidade 

da pessoa humana:

Ora isto começa por significar que os direitos fundamentais não são direitos 
absolutos ou de aplicação incondicional. O seu reconhecimento depende não só 
da consideração dos direitos de terceiros como de uma ideia de solidariedade, 
de  responsabilidade  social,  referida  ao  conjunto  de  valores  subjacente  à 
comunidade. Ou seja, os contornos dos direitos fundamentais não podem ser 
traçados unicamente a partir da posição jurídica do seu titular, constituindo 
também o reflexo da consideração de valores comunitários e do núcleo essencial 

178 REALE, Miguel. Op. cit., p. 278/9.
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de direitos fundamentais alheios. Mas isso significa também que os efeitos dos 
direitos fundamentais não se reconduzem exclusivamente à esfera pessoal do 
seu titular. Projectam-se para além dela, vitalizando uma ordem comunitária 
que os  acolhe  como pressuposto  da  sua  própria  existência.  E  ao  reforçar o 
sentido da ordem comunitária, ampliam de igual modo o espaço para o livre 
desenvolvimento da personalidade dos seus titulares.  Desta forma,  os efeitos 
individuais  e  comunitários  dos  direitos  fundamentais,  ocorrendo  no  quadro 
unitário das normas e princípios da Constituição, encontram-se também em 
relação dinâmica com o princípio da dignidade da pessoa humana.179 

A  proteção  da  propriedade,  como  já  anteriormente  mencionado,  tem  como 

fundamento jurídico não a proteção do direito ao domínio de determinado bem móvel ou 

imóvel  independentemente  de  qualquer  consideração  finalística,  apenas  para  viabilizar  a 

formação de uma relação jurídica entre  pessoa e  coisa,  ou entre  o titular  e  terceiros  que 

tenham o dever de respeito ao seu direito.

A relação em tela se forma com o escopo de,  reconhecendo o valor social  do 

trabalho e da livre iniciativa, além de outras questões como o direito de herança, possibilitar o 

gozo da propriedade em benefício do seu titular, desde que seus interesses não venham a 

conflitar com outros igualmente relevantes, como a preservação da segurança pública ou do 

meio ambiente, o direito à moradia por parte de terceiros, etc.

Logo, ao mesmo tempo em que não se pode simplesmente suprimir o direito de 

propriedade  com base  em alegações  fundadas  genericamente  no  interesse  público  ou  em 

razões de Estado, também não poderá ser exercido o direito olvidando a existência de outros 

bens jurídico igualmente tutelados, formando inúmeras relações jurídicas concorrentes, como 

a propriedade e o interesse ambiental, a liberdade de imprensa e a intimidade, a liberdade e a 

segurança pública, entre outras.

É esse ponto de equilíbrio que representa a função social do Direito, sua razão de 

existir, e cujo reconhecimento implica em sua imprescindibilidade. Sem que seja encontrado, 

subsistirá apenas o arbítrio, seja estatal, seja dos titulares dos direitos que se firmam como 

rolos  compressores  em  face  de  todas  as  demais  pessoas.  Sobre  o  tema,  extrai-se  do 

entendimento doutrinário:

Exercida  de  forma plena por um indivíduo,  a  liberdade  poderia  implicar a 
completa  supressão  dessa  mesma  liberdade  por  parte  de  outros  indivíduos. 
Assegurar  a  um  o  direito  de  fazer  tudo  o  que  quiser  pode  significar  não 

179CARDOSO, Antônio Monteiro; CARVALHO, Alberto Arons de e FIGUEIREDO, João Pedro. Direito da 
Comunicação Social. 3. ed. Alfragide: Texto Editores, 2012, p. 87.
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assegurar a outros o direito à vida e à própria liberdade ou, nas palavras de 
Popper,  'se  eu for de fazer tudo o que quiser,  então também sou livre para 
privar os outros da liberdade'. Daí a necessidade do direito para proceder à sua 
compartição.  Afinal,  'se  não se  compartir a  liberdade,  não  haverá  exercício 
possível da liberdade. Esta só existe com a condição de ser limitada para cada 
um,  em  proveito  de  todos.  A  liberdade  absoluta  é  também  a  absoluta 
impossibilidade de seu exercício. Donde resulta que, sendo a liberdade termo 
relacional, ninguém pode ser livre sozinho'.
É  relevante  estabelecer,  portanto,  quando  uma  limitação  à  liberdade  é 
necessária  à sua  compartição,  vale  dizer,  ao gozo  de  iguais  liberdades  pelos 
demais membros da sociedade, e quando é um atentado contra ela: somente são 
admissíveis  restrições  à  liberdade  quando  essas  restrições  tiverem  por  fim 
resguardar a própria liberdade de outras pessoas, eis que 'a única razão para 
restringir as liberdades fundamentais e torná-las menos extensas é que, se isso 
não  fosse  feito,  interfeririam  umas  com  as  outras'.  Trata-se  da  ideia,  já 
explorada por Stuart Mill,  segundo a qual 'o único propósito para o qual o 
poder  pode  ser  legitimamente  exercido  sobre  qualquer  membro  de  uma 
comunidade civilizada, contra sua própria vontade, é impedir que se faça dano 
a outros'. Esse, portanto, é o fim a ser atingido com as restrições, que devem, 
por conseguinte, ser adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito 
para alcançá-lo.180

A  Ciência do Direito se firmou a partir da adoção e do aprofundamento do 

modelo positivista, cuja superveniência ensejou de fato uma autêntica revolução nos estudos 

empreendidos pelos juristas, notadamente para que se resolvessem problemas fundamentais, 

como a distinção entre o Direito e a Moral e as relações complexas mantidas entre Direito e 

Justiça, mediante a superação do modelo jusnaturalista.

A concepção de Ciência do Direito inicialmente estabelecida se associava 

fortemente a questões morais e religiosas, fruto da predominância do forte vínculo entre Igreja 

Católica e Estado durante a Idade Média. Com a formação do moderno Estado de Direito, 

logo se passou a conceber o Direito não mais sob uma perspectiva religiosa, associando-o a 

manifestações divinas, mas sim à supremacia do próprio homem, alçado ao status de figura 

central pelo racionalismo científico.

Ocorre que as profundas transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, 

etc., que se verificaram entre o advento da Revolução Francesa, definida como marco para o 

surgimento da Idade Contemporânea, até os dias atuais, passando por duas grandes guerras no 

século XX, visíveis a qualquer observador menos atento, fizeram emergir a necessidade de 

uma nova forma de se estudar o Direito, que assegurasse a resolução de novos problemas e 

oferecesse respostas aos desafios surgidos.

Surgiu, assim, uma concepção de Ciência de Direito que perdurou ao longo dos 

180 MACHADO Segundo, Hugo de Brito. Fundamentos do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 126/7. 



 191

últimos três séculos, a qual prestou enorme contributo ao estado jurídico, notadamente através 

da sistematização de técnicas e formas de análise, segmentação em diversas áreas para fins de 

estudo, etc., ainda que seu conteúdo não pudesse ser reputado exatamente como justo ou 

ético.

Esse modelo de Ciência do Direito, contudo, não mais poderia ser mantido, ao 

menos se o Direito pretendesse deixar de ser visto como um mero ajuntamento de normas 

formalmente estabelecidas por um Estado, superando-se sua visão segundo apenas uma de 

suas dimensões, alçando status de universalidade. Empreendeu-se, assim, aquilo que muitos 

autores equiparam a uma autêntica revolução copernicana no modo de estudá-lo e mesmo em 

sua aplicação prática.

A restrição do Direito ao exame das norma emanadas do Estado, apenas uma das 

fontes da qual as mesmas emanam, e a superação da postura legalista pela constitucionalista, 

com o reconhecimento da supremacia das normas constitucionais, operou de fato profundas 

mudanças na forma de pensar a ciência jurídica.

Passou a sociedade a exigir, a partir dos exageros a que foi levada a Ciência do 

Direito por força da desvinculação da norma a qualquer conteúdo, bem como ao afastamento 

dos valores do seu campo de estudo, sendo reputados como acientíficos, a previsão, em 

norma, de conteúdo ético que ao menos tendesse à realização da Justiça.    

Não mais se poderia afastar o Direito, e por consequência seu exame sob a 

perspectiva científica, do princípio da dignidade da pessoa humana, inclusive alçado a 

fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, III, da Constituição 

Federal de 1988. Tornou-se menos relevante, assim, o revestimento externo da norma, 

devendo prevalecer o exame do seu conteúdo. 

Todas essas transformações ensejaram mudanças não apenas nas instituições 

postas pelo Estado, mas sim na própria forma de estudar o Direito. A Ciência do Direito, em 

tais momentos, foi profundamente transformada, alterando-se o modo pelo qual era 

examinada. Velhos modelos, que anteriormente figuravam como paradigmas, cuja 

observância se afigurava como obrigatória ao cientista, foram superados, em prejuízo de 

novas formas de observar e compreender o mundo jurídico.

Trata-se de conclusão bastante semelhante à que se chega quando examinado o 

mundo das Ciências Naturais, quando da superveniência de revoluções provocadas por novas 

descobertas,  como,  exempli  gratia,  o heliocentrismo, as Leis de Newton, etc.,  mudando a 
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forma de compreensão de ciências como a Física, a Astronomia, e a própria visão do mundo 

como um todo.

Essa  conciliação  de  interesses  é  promovida  pelo  Estado,  ente  fortemente 

relacionado  ao  Direito,  que  viabiliza  a  criação  de  instrumental  normativo  e  prático  que 

viabiliza  a  prevenção  e  a  resolução  de  conflitos,  evitando  a  formação  e  subsistência  de 

autêntica situação de beligerância permanente. Sobre o tema, colhe-se das lições de Giorgio 

del Vecchio:

Todavia, se o Estado não representa o vínculo social mais amplo, é, sem dúvida, 
o mais firme e o mais forte, pois modela com maior energia e determina com 
maior precisão as relações de convivência dos indivíduos. […] A antítese entre 
indivíduo e sociedade encontrou assim no Estado a sua superação racional. O 
Estado é o órgão supremo do Direito. O Direito é uma emanação da natureza 
humana. O Estado é, pois, o próprio homem considerado sub specie juris.181

Essa nova função do Estado reclama não mais permanecesse o mesmo omisso 

diante de violações a direitos promovidas por integrantes de quaisquer classes sociais. Cabia-

lhe agir de forma a viabilizar uma adequada compatibilização de direitos, reprimindo mas 

também evitando o surgimento de novos conflitos, devendo para tanto agir de forma a coibir 

o abuso de direito.

A concepção do abuso de direito teve origem no direito privado, mas pode ser 

perfeitamente  aplicável  em  se  tratando  dos  conflitos  entre  normas  constitucionais, 

especialmente diante do conflito entre as chamadas normas-princípio, que se resolve através 

do instrumento da ponderação, no plano dos valores, ao contrário do que se verifica no que 

tange às chamadas normas-regra, cujos conflitos são resolvidos no plano da validade, como se 

verá oportunamente.

Em Roma, contudo, já se reconhecia a figura em tela, estabelecendo-se limitações 

a fim de evitar que fizesse o homem mau uso do direito conferido pela lei, ainda que ali se 

reconhecesse, em relação à propriedade, o chamado  jus abutendi.  Por essa razão é que o 

jurisconsulto Ulpiano definira como preceitos do Direito o viver honestamente, não causar 

dano a outrem e dar a cada um o o que é seu.

Sob  essa  perspectiva,  as  Institutas  de  Gaio  contemplavam a  possibilidade  até 

181 VECCHIO, Giorgio del. Lições de Filosofia do Direito. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado Editor, Sucessor, 
1979, p. 469 e 500/501. 
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então reconhecida de perda  da  propriedade sobre  o escravo,  tratado como coisa,  caso  os 

mesmos viessem a ser castigados exageradamente e assassinados sem causa, resultando em 

perda da propriedade no caso de excessiva crueldade, assim como se restringia o poder dos 

pródigos de livre disposição de seu patrimônio.  

O individualismo decorrente  da consolidação do poder  nas mãos da burguesia 

após a Revolução Francesa levou a que o Código de Napoleão, que regulamentava o Direito 

Civil  em minúcias,  deixasse de abraçar  orientação já oriunda do Direito  Romano,  o  qual 

consagrava  velhas  máximas  como  “háctneus  fácere  licet,  quátenus  nihil  in  alienum 

immittat” (somente é lícito fazer algo em sua própria terra, na mesma medida em que não 

invada a vizinha) e “expedit enim rei publicae, ne quis sua re male utatur” (é do interesse 

da República que ninguém use mal de sua própria coisa).

Como apontado por Sílvio Rodrigues, não mais se poderia admitir como lícita 

qualquer conduta praticada a pretexto do exercício de um direito, não obstante a previsão 

contida no artigo 160, I, do Código Civil de 1916, segundo o qual deixaria de representar ato 

ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito, sendo o instituto indiretamente 

contemplado. A definição acerca do que seria regularidade no exercício do direito representa, 

contudo, ponto nodal nessa questão. O conceito de abuso de direito passa, assim, pelo resgate 

da ideia de equidade. Colhe-se de suas lições:

Aliás, observa CORNIL que GAIO formulava uma teoria geral de abuso de 
direito  quando,  para  justificar a  interdição  dos  pródigos  e  a  proibição  dos 
senhores de martirizar seus escravos, proclamava que não se deve usar mal seu 
direito:  male  enim nostro  jure  uti  non  debemus.  De  resto,  toda história  do 
direito romano, que parte da higidez do direito quiritário para se modificar 
enormemente com o direito pretoriano, é uma demonstração de que a evolução 
vem informada pela mesma ideia de equidade que inspira a teoria do abuso de 
direito.
Se a concepção se ofuscou, em parte,  na Idade Média, vemo-la ressurgir na 
Renascença,  pois  a  vocação  para  a  equidade  é  o  ponto  de  partida  na 
interpretação das regras do direito costumeiro.182

Uma das primeiras e talvez mais conhecidas aplicações práticas da teoria do abuso 

de direito se deu na França, muito embora o Código respectivo não contemplasse expressas 

previsões nesse sentido, mas como resultado de profundos estudos doutrinários sobre o tema, 

envolvendo o caso do construtor de automóveis e dirigíveis francês Clement Bayard, decidido 

182 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, v. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 312.
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pela Corte de Amiens em 1915.183

Conforme se extrai da narrativa, o proprietário de terreno vizinho, descontente 

com as atividades de construção e pouso de balões e dirigíveis, ergueu em seu terreno grandes 

torres pontiagudas, o que, muito embora houvesse sido realizado dentro dos limites de sua 

propriedade,  em decorrência  do direito  que lhe era  assegurado pelo ordenamento jurídico 

vigente, dificultava sobremaneira o uso do terreno pelo próprio Bayard, especialmente nas 

suas atividades de atracação dos dirigíveis, olvidando o direito de proprietário confinante.

Reconheceu a Corte não haver o proprietário do terreno demonstrado qualquer 

utilidade, para sim ou para outrem, na construção de torres de ferro, que como se constatou, 

somente se prestava a inviabilizar as manobras aéreas. O caso em tela, que representou um 

verdadeiro divisor de águas, evidenciou não mais se assegurar ao titular do direito a faculdade 

de utilizá-lo de forma absoluta.

Fazia-se indispensável, dessa forma, sempre que possível, conciliar os interesses 

dos diversos titulares de direitos subjetivos, evitando o inútil sacrifício de um em detrimento 

do outro, impedindo ou dificultando a fruição de um direito assegurado pelo ordenamento 

jurídico,  tanto  quanto  o  direito  daquele  que  abusa  do  seu  exercício,  ao  ir  além  das 

prerrogativas conferidas pela norma.

O ato abusivo, que a princípio era lícito, passou à esfera da ilicitude no momento 

em que seu titular deixou de atentar à sua função social e aos fins que motivaram sua especial 

proteção legislativa. Diante do excesso, o que era lícito se converte em ilícito, legitimando o 

titular do direito do lesado a pleitear sua proteção estatal, perante o Poder Judiciário e, se for 

o caso, também nas vias administrativas.

Ante essa realidade, o Código Civil de 2002 estabeleceu em seu artigo 187 que 

“também  comete  ato  ilícito  o  titular  de  um  direito  que,  ao  exercê-lo,  excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,  pela boa-fé ou 

pelos  bons  costumes”,  equiparando  ao  ato  ilícito  a  conduta  que  vai  além  dos  limites 

estabelecidos pela norma, que busca, como já exposto, a conciliação do individual com o 

social.

O abuso de direito estará configurado quando seu titular, a pretexto de exercer um 

direito subjetivo, causa dano a terceiros, determinados ou indeterminados, por não ter a sua 

183 GOMES, Orlando. Direito Civil – Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 123.
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conduta  o  propósito  de  observância  ao  fim  social  que  motivou  a  tutela  do  direito  pelo 

ordenamento  jurídico,  agindo  contra  valores  tutelados.  Embora  se  verifique  a  adequação 

formal do ato à norma, essa adequação não se verifica do ponto de vista material. 

Ora,  se  todo  direito  tem  um fim,  não  pode  o  intérprete  deixar  de  levar  em 

consideração o dolo na conduta do agente, ou seja, o alcance, suas intenções ao pretender 

exercer um direito que lhe foi outorgado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se 

a respeito da imprescindibilidade de compreender a possibilidade de exercício abusivo de um 

direito fundamental:

Consequentemente,  esta  mesma  discrepância  ou  oposição  entre  intenção 
normativa  e  forma  qualificada  pode  ser  encontrada  ainda  quando  a 
qualificação  em causa  não seja  a  de  direito  subjetivo.  Em toda  e  qualquer 
prerrogativa  jurídica,  é-nos  dada  uma  estrutura  que  é  axiologicamente 
fundada; se o sujeito viola o íntimo sentido da faculdade que lhe é reconhecida 
ou  concedida,  se  o  seu  concreto  comportamento  é  o  oposto  do  valor  que, 
materialmente lhe preside e orienta mas mascara, na aparência, com o respeito 
dos limites lógico-formais da norma que a concede ou reconhece, se finge (ou se 
acoberta) os quadros estruturais de uma determinada faculdade, deparamo-nos 
com a mesma realidade dogmática que tecnicamente vem sendo individualizada 
como abuso de direito.184

O exercício de qualquer direito terá o potencial, assim, de limitar ou impedir o 

exercício de um direito alheio, na medida em que a seu titular se abre, conforme previsto em 

lei,  a possibilidade de praticar determinado ato ou usufruir  de um bem em detrimento de 

terceiros,  aos  quais  seus  efeitos  jurídicos  e  fáticos  são  oponíveis.  O  abuso  de  direito 

representa, pois, o mau uso dos direitos e poderes outorgados pela lei, que são exercitados em 

dissonância com o escopo de proteção a certos bens jurídicos tutelados pelo legislador.

Não age protegido pelo ordenamento jurídico, dessa forma, aquele que, a pretexto 

de se utilizar de um poder ou a exercer um direito previsto em lei, o faz de forma a atingir 

interesses  de  terceiros,  escapando  sua  conduta  ao  âmbito  de  proteção  normativo,  sendo 

passível de limitações, internas ou externas, a serem aplicadas no resguardo dos interesses e 

direitos de terceiros atingidos.

Tal limitação é estabelecida não por agente externo ao Estado, mas sim por meio 

do próprio ordenamento jurídico, que já contempla, implícita ou explicitamente, restrições ao 

abuso  de  direitos,  ainda  que  as  situações  que  o  evidenciem  não  sejam  expressamente 

184 SÁ, Fernando Augusto Cunha de. Abuso do Direito. Coimbra: Almedina, 1997, p. 465-6.
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delineadas  em norma,  como ocorria,  conforme se expôs,  na França em pleno período de 

vigência do Código de Napoleão. 

Extrai-se das lições de Thiago Rodovalho, a respeito, definindo o abuso de direito, 

representar o mesmo instituto que tem por finalidade  “justamente coibir os excessos no 

exercício  das  posições  jurídicas,  balizando-o;  é  dizer,  funcionando  como  critério  de 

aferição e valoração do exercício das posições jurídicas”185.

Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao discorrer acerca da adoção 

de medidas processuais eminentemente protelatórias, o exercício regular de direitos, inclusive 

os processuais, é homenageado pelo ordenamento jurídico, o qual, “contudo, encontra limite 

no próprio sistema, quando resultante em abuso de direito, configurado como ato de 

caráter ilícito, inclusive passível de multa”.186  

Diante de um papel mais ativo assumido pelo Estado, a repressão e a prática de 

medidas preventivas ao abuso de direito tem representado, em diversos segmentos, motivo de 

preocupação do legislador, o qual contemplou, no Brasil e no exterior, uma série de normas 

processuais e materiais com esse escopo, além do já referido artigo 187 do Código Civil de 

2002.

Pode-se mencionar, entre outras normas, o disposto no artigo 557, § 2º, do Código 

de Processo Civil, segundo o qual, em caso de ser manifestamente inadmissível ou infundado 

o recurso de agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa pecuniária 

entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro 

recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

A aplicabilidade dessa concepção às normas constitucionais se apresenta evidente, 

e na realidade se intensifica considerando serem as mesmas de ordem pública, cuja incidência 

não pode ser afastada em qualquer  caso diante  da inegável  superioridade hierárquica que 

ostentam em relação às demais normas que compõem o ordenamento jurídico e em face de 

sua supremacia.  

Como  será  adiante  exposto,  a  própria  estrutura  principiológica  das  normas 

constitucionais evidencia que, diante da pluralidade de valores contemplados no texto Magno, 

e sendo manifesta a possibilidade de choques entre bens jurídicos distintos como privacidade 

185 RODOVALHO, Thiago. Op. cit., p. 215.
186BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  AI  776239  Ag-R-AgR-ED-ED  n.  130,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,  j. 

05.03.2013, DJe 054, de 20.03.2013.
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e liberdade de imprensa, propriedade privada e preservação ambiental, legitima a imposição 

de restrições a uma das normas conflitantes em benefício da outra.

A imposição dessas restrições, contudo, deverá evitar, sempre que possível, a total 

submissão de um direito em detrimento de outro, mas sim deverá buscar a conciliação de 

interesses,  sem  que  esse  conflito  se  resolva  no  plano  da  validade,  mas  sim  no  plano 

axiológico, buscando conferir unidade ao texto constitucional. É o que se verifica de forma 

clara  quando  se  analisa  o  tratamento  conferido  pela  Constituição  Federal  de  1988  à 

propriedade, historicamente reconhecida como um dos principais direitos fundamentais do 

homem, e objeto de tão intensa proteção como a própria vida.  

A função social da propriedade foi erigida no artigo 5º, XXIII, da Carta Magna de 

1988, como importante restrição a delimitar o direito em tela, uma das principais conquistas 

dos movimentos burgueses, que buscavam assegurar um espaço para a realização de negócios 

em face do Estado, pondo a salvo do arbítrio estatal os produtos do trabalho. As primeiras 

garantias  buscavam  resguardar  esse  direito,  tanto  quanto  aqueles  relacionados  à  própria 

liberdade.

John  Locke,  lecionando  sobre  a  propriedade,  a  reconhecia  como  um  direito 

natural  intimamente  relacionado  ao  trabalho.  Por  esse  direito,  de  fato,  se  reconhecia  ao 

homem a titularidade da extensão de terra na qual fosse capaz de arar, plantar e cultivar, 

delimitando para si parte do bem comum, não podendo as demais pessoas pretender tomar 

esse espaço sem o consentimento do titular.187

Já em Locke, contudo, reputado como filósofo eminentemente liberal, percebem-

se traços que demonstram a necessidade de observância a parâmetros de justiça social na 

tutela  da  propriedade,  que  era  vista  como  um instrumento  apto  e  idôneo  a  viabilizar  o 

exercício do trabalho, e não como um fim em si mesma. A respeito, colhe-se do Segundo 

Tratado Sobre o Governo, infra:

De modo  que Deus,  ao  ordenar o  cultivo,  deu  com isso  autorização  para  a 
apropriação. E a condição da vida humana, que requer trabalho e materiais 
com os quais trabalhar, introduz necessariamente a propriedade particular.
A natureza fixou bem a medida da propriedade pela extensão do trabalho e da 
convivência de vida dos homens. O trabalho de nenhum homem seria capaz de 
dominar ou apopriar-se de tudo nem poderia o seu desfrute consumir mais que 
uma pequena parte. De modo que era impossível a qualquer homem usurpar 
dessa forma os direitos de outro ou de adquirir uma propriedade em prejuízo 

187LOCKE, John. Op. cit., p. 412/3.



 198

do vizinho, que ainda teria espaço para uma posse tão boa e tão grande (depois 
que o outro houvesse tomado a sua) quanto a que havia antes da apropriação.188

O homem passou a exigir, contudo, o reconhecimento estatal absoluto do direito 

de propriedade especialmente diante do mercantilismo e do advento da dominação burguesa, 

passando a conquista de riquezas e o acúmulo de propriedades a serem vistas como fins em si 

mesmas, independentemente de representarem o resguardo de outros direitos ou contribuirem 

de qualquer forma para os interesses da sociedade.

O acúmulo de riquezas nas mãos de determinada classe social tornou-se contudo 

tão  insustentável  que,  como  já  exposto,  eclodiram  especialmente  na  Europa  inúmeros 

movimentos  revolucionários,  que  buscavam da  melhoria  das  condições  de  trabalho  até  o 

reconhecimento  de  todo  o  poder  aos  trabalhadores,  evidenciando  a  necessidade  de 

estabelecimento de um ponto de equilíbrio.

Embora  cronologicamente  antecedida  pela  Constituição  Mexicana  de  1917,  é 

reconhecida  a  Constituição  de  Weimar,  de  1919,  como  um  dos  principais  marcos  da 

transformação  do  papel  do  Estado  e  na  própria  forma  de  reconhecimento  dos  direitos 

fundamentais,  assinalando  a  mudança  de  um  paradigma  eminentemente  liberal  para  o 

paradigma social, fazendo surgir o Estado Social de Direito. 

De forma sintética e bastante precisa, a Carta em tela assinalou em seu artigo 153, 

ao  dispor  acerca  da  propriedade,  direito  de  sucesso  e  expropriação,  que  “a propriedade 

obriga.  Seu uso deve  servir,  ao mesmo tempo,  ao bem comum”189,  o  que evidencia  a 

superação de uma perspectiva egoística, de olvidar os direitos de terceiros no exercício de um 

direito próprio, que sequer se amoldaria ao Direito e à Justiça.

Poucas normas hierarquicamente superiores contemplam expressa previsão acerca 

da vedação ao abuso de direito. A Constituição do Japão, promulgada em 03 de novembro de 

1946,  estabeleceu em seu artigo  12 que os  direitos  e  liberdades  garantidos  ao povo pela 

mesma deveriam ser mantidos por seu esforço constante, refutando contudo qualquer abuso a 

liberdade  e  direitos,  sendo  sempre  responsável  por  seu  uso  para  o  bem-estar  público 

comum.190

Também a Constituição grega, em seu artigo 25, após assinalar serem os direitos 

188 Op. cit., p. 415.
189 Íntegra disponível em http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php, acesso em 11.07.2013. 
190Íntegra disponível em http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/constituicao.html, acesso em 11.07.2013.

http://www.br.emb-japan.go.jp/cultura/constituicao.html
http://www.zum.de/psm/weimar/weimar_vve.php
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do homem garantidos pelo Estado como indivíduos e como membros da sociedade, com o 

escopo de alcançar o progresso social em liberdade e justiça, assinalou em seu item 3 que o 

exercício abusivo de direitos não seria permitido.191

Como esforço ao reconhecimento dessa nova perspectiva é que a Constituição 

Federal  de  1988  assinalou  representar  a  função  social  da  propriedade  princípio  geral  da 

atividade econômica, nos moldes do seu artigo 170, III, consagrando entre os instrumentos de 

política urbana, conforme definido em plano diretor, norma que busca disciplinar a expansão 

e o desenvolvimento urbanos, nos termos do artigo 182, § 4º, o parcelamento ou edificação 

compulsórios  bem  como  a  progressividade  no  tempo  do  imposto  sobre  a  propriedade 

territorial e predial urbana, chegando até a desapropriação.

Exigência  em  sentido  idêntico  também  restou  estabelecida  no  que  tange  à 

propriedade rural,  prescrevendo o artigo 184 competir  à  União  desapropriar  por  interesse 

social,  para  fins de reforma agrária,  o imóvel rural  que não esteja cumprindo sua função 

social,  mediante  prévia  e justa  indenização em títulos  da dívida agrária,  com cláusula  de 

preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de 

sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

Não poderia o legislador supremo, de fato, num Estado Democrático de Direito, 

que apresenta entre seus objetivos, consoante o artigo 3º, I e III, da Lex Magna, a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, além da erradicação da pobreza e marginalização, 

bem assim a redução das desigualdades sociais e regionais, deixar de constatar o abuso no 

gozo do direito de propriedade sem nada fazer, perspectiva própria e agradável ao liberalismo 

político e econômico exacerbados. A respeito, colhe-se das lições de Celso Ribeiro Bastos e 

Ives Gandra Martins:

O cerne do nosso sistema jurídico-político repousa no fato de que não há uma 
oposição irrefragável entre o social e o individual ou mesmo de que o social 
avança na medida em que se sufocam os direitos individuais. A feição ainda 
predominantemente  liberal  da  nossa  Constituição  acredita  que  há  uma 
maximização do atingimento dos interesses sociais pelo exercício normal dos 
direitos individuais. […]
Isto, contudo, não significa dizer que o titular da propriedade não possa vir a 
abusar do seu direito como, de resto,  qualquer outro titular de uma relação 
jurídica.  Na  medida  em  que  haja  o  uso  degenerado,  exclusivamente 
personalista e egoísta,  até mesmo deturpado à luz dos interesses pessoais do 
próprio  possuidor,  o  direito  de  propriedade  vai  expor-se  a  sanções 

191 Íntegra disponível em http://www.hri.org/docs/syntagma/, acesso em 11.07.2013.

http://www.hri.org/docs/syntagma/
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fundamentalmente de duas ordens: as decorrentes da infringência às normas 
do poder de polícia, ou então à perda da propriedade na forma da Constituição.
A função  social  visa  a  coibir  as  deformidades,  o  teratológico,  os  aleijões, 
digamos assim, da ordem jurídica.192

Sob essa ótica, não mais se apresentaria admissível a permanência, por exemplo, 

de um quadro fático em que se percebe a existência de inúmeras edificações desocupadas, 

voltadas exclusivamente para fins de especulação imobiliária, simultaneamente à constatação 

de  que  inúmeras  pessoas  vivem nas  ruas,  olvidando  ser  às  mesmas  assegurado o  direito 

fundamental à moradia, que concorre com o primeiro em igualdade de condições do ponto de 

vista hierárquico.

Tendo  deixado  de  se  afigurar  compatível  com a  ordem jurídica  centrada  nos 

princípios  acima  referidos  o  chamado  jus  abutendi,  e  diante  dos  deveres  constitucionais 

impostos ao Estado pela Carta Magna, cabível uma atuação estatal positiva com o escopo de 

ver assegurado não o direito da liberdade, mas sim o direito da igualdade, diante da carência 

de  um enorme contingente  de  pessoas,  que  se  processa  mediante  uma justa  e  equânime 

distribuição de riquezas.  

As transformações políticas, econômicas e culturais experimentadas ao longo do 

século XX, especialmente, no caso brasileiro, diante da redemocratização e da superveniência 

da Constituição Federal de 1988, justificavam que o grande problema a ser enfrentado pelo 

Estado e  pelo  Direito  não mais  se  assentava  em preservar  as  liberdades,  já  consolidadas 

especialmente diante de uma maior solidez das instituições.

O grande desafio do Estado, especialmente pós-Carta Magna de 1988, reside na 

implementação dos direitos sociais, deixando de reconhecê-los como meros documentos de 

intenções ou direitos vazios de conteúdo e efetividade, mas sim na tentativa de conciliação 

sob os  pontos  de vista  políticos  e  financeiros,  viabilizando a  todos  o  reconhecimento  de 

direitos que, ao final, decorrem todos do princípio da dignidade da pessoa humana, como a 

saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, etc.

O cenário atual evidencia que, não obstante restrições pontuais, acerca das quais 

tem sido exercido rígido controle pela sociedade civil organizada, pelo Ministério Público e 

pelo Poder Judiciário, tem-se um quadro consolidado de observância das liberdades públicas, 

o que evidencia que a imensa maioria das condutas que resultam em limitações não decorre 

192BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, v. 2. São Paulo: 
Saraiva, 1989, p. 124/5.
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do  arbítrio,  mas  sim  da  indispensável  conciliação  de  direitos  em  choque.  Confiram-se 

novamente os ensinamentos de Pablo Lucas Verdú:

Não é esta a hora da liberdade, acaso se entenda como tal o capricho individual, 
os monopólios capitalistas, a grande propriedade. Nesse sentido, estamos diante 
do momento  da  justiça  social,  que pugna contra  esses  abusos.  Há um novo 
destino para a liberdade: seu ingresso na sociedade justa. Então, a liberdade 
deixa de ser liberdade classista para adaptar-se à ideia de liberdade em uma 
sociedade justa e livre. […]
Cabe falar em liberdade dentro do Estado de Direito no caso de se tratar de 
uma  liberdade  responsável  por  seus  fins,  de  uma  liberdade  que  esteja 
plenamente justificada por uma sociedade justa.193

     

Numa  perspectiva  geral,  é  esse  o  quadro  que  vem  sendo  observado  na 

jurisprudência pátria. Uma série de normas processuais e materiais contemplam previsões que 

buscam evitar o abuso de direito, assim entendido como seu exercício sem qualquer vantagem 

lícita ao titular, com o único propósito de violar direitos de terceiros, o que se encontra fora 

do âmbito de proteção das normas respectivas.

É o que se verifica, por exemplo, da leitura do voto condutor proferido nos autos 

da  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  nº 29,  ajuizada  em  face  de  uma  série  de 

dispositivos da Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010, popularmente conhecida 

como Lei da Ficha Limpa, no que tange à previsão de causa de inelegibilidade em relação ao 

titular de mandato eletivo que, visando escapar a eventual cassação política, renuncia ao seu 

mandato.

Nos respectivos autos, assentou o Supremo Tribunal Federal não se restringir a 

concepção do abuso de direito a uma perspectiva civilista, atentando para a necessidade de 

impedir  sua  ocorrência  também  no  Direito  Eleitoral,  em  perspectiva  avalizada  pelo 

ordenamento jurídico, assentando representar má-fé e abuso a renúncia ao mandato com a 

finalidade de preservar elegibilidade futura194.

Essa  concepção tem sido  observada  inclusive  no  que  tange  ao  uso  da  magna 

garantia do habeas corpus. De fato, deitando essa garantia suas raízes históricas na proteção 

da liberdade e integridade física em face do arbítrio estatal, desvirtuou-se no ordenamento 

jurídico brasileiro  para representar meio posto à disposição de condenados para o fim de 

obstaculizar e retardar o trânsito em julgado de decisões desfavoráveis e com o propósito de 
193VERDÚ, Pablo Lucas. Op. cit., p. 88.
194BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC n. 29, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.02.2012, DJe 127, de 28.06.2012.
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servir como sucedâneo a recursos não cabíveis.

Ante tal quadro, vem a Suprema Corte inadmitindo a propositura indiscriminada 

de habeas corpus, na medida em que caracterizado o manifesto escopo protelatório, olvidando 

da observância das raízes históricas de tão relevante instituto e dos fins sociais que motivaram 

sua consagração no ordenamento jurídico pátrio.  Confira-se, a respeito, a ementa a seguir 

transcrita:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONDENAÇÃO  SEM  TRÂNSITO  EM 
JULGADO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE QUANDO 
EVIDENCIADO O PROPÓSITO PROTELATÓRIO.  ORDEM DENEGADA 
COM  A CASSAÇÃO  DA LIMINAR  CONCEDIDA.  1.  Os  julgamentos  já 
ocorridos nos autos da ação penal de origem, todos contrários à defesa, não 
recomendam a manutenção da liminar concedida no início do processo. 2.  A 
questão  debatida  pelo  paciente  nos  autos  originários  já  foi  incisivamente 
resolvida em acórdãos que aplicaram a jurisprudência sedimentada, além de 
súmulas  do  Supremo  Tribunal  Federal.  3.  O  paciente  já  teve  inúmeras 
oportunidades  de  discutir  a  decisão  condenatória,  já  exaustivamente 
confirmada, o que deixa patente a intenção da defesa de retardar o trânsito em 
julgado da condenação,  por meio da interposição de sucessivos e  infindáveis 
recursos. 4. Ordem denegada, com revogação da liminar e autorização para a 
execução imediata e definitiva da pena.195                                                                  

Não se pode falar que as decisões acima transcritas tenham representado violação 

a direitos fundamentais à liberdade, vez que a prática de atos de abuso de direito não se acha 

contida no âmbito de proteção das normas que os tutelam.  Aquele  que se utiliza  de suas 

prerrogativas fora dos limites legais comete ato ilícito e, portanto, em caso de violação a 

direitos de terceiros, não estará resguardado pela Constituição Federal de 1988.

Tem se observado com frequência  esse  quadro no que  tange  às  liberdades  de 

expressão. Qualquer tentativa que busque a regulação de institutos a ela relacionados, como o 

direito de resposta ou a proteção da infância, a título de exemplo, são imediatamente rotuladas 

como atos de censura, sem que se proceda a uma análise crítica e sistemática do conteúdo das 

restrições que se pretende impor, dos direitos que pretende tutelar em face daqueles que pode 

vir a tolher.

Cabe indagar, dessa forma, se e como pode ocorrer abuso de direito no exercício 

das liberdades de expressão, através de suas diversas modalidades. Assinalamos que apenas 

195BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 88500, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 20.12.2009, DJe 237, de 
17.12.2009.
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no capítulo seguinte analisaremos as restrições que, amparados pelo ordenamento jurídico 

pátrio,  podem  ser  legalmente  impostas.  Teceremos,  agora,  considerações  acerca  da 

possibilidade de aplicação da teoria do abuso de direito ao direito fundamental à liberdade de 

expressão, discorrendo, para tanto, acerca da função social das liberdades de expressão.

Como  exposto  anteriormente,  a  previsão  normativa  dos  direitos  fundamentais 

buscou  restringir  o  poder  estatal  de  forma  a  assegurar  um  espaço  adequado  ao 

desenvolvimento das potencialidades humanas. Para tanto, se afigurava como imprescindível 

resguardar a liberdade em suas várias formas, abrangendo a liberdade de ir e vir, de trabalho, 

atividade econômica, de expressão, etc., além da previsão de garantias para sua tutela.

Não podendo o homem viver fora da sociedade, e sendo essa inerente ao Direito, 

instrumento  que  busca  disciplinar  condutas,  de  forma  a  compatibilizá-las,  o  exercício  da 

liberdade de um poderá entrar em rota de colisão com a liberdade de outros, especialmente 

considerando a necessidade de tutelar bens jurídicos os mais diversos, sendo o conflito ou a 

potencialidade  de  sua  ocorrência  inerente  a  qualquer  sociedade.  A respeito,  vejam-se  os 

ensinamentos de Manuel Gonçalves Ferreira Filho:

O  pacto  social,  para  estabelecer  a  vida  em  sociedade  de  seres  humanos 
naturalmente  livres  e  dotados  de  direitos,  há  de  definir  os  limites  que  os 
pactuantes consentem em aceitar para esses direitos. A vida em sociedade exige 
o sacrifício  que é  a  limitação do exercício dos direitos  naturais.  Não podem 
todos  ao  mesmo tempo  exercer todos  os  seus  direitos  naturais  sem que daí 
advenha a balbúrdia, o conflito.
Desta lição de Sieyès não se costuma apreender um aspecto – para ele óbvio, 
como para a maioria dos homens políticos da Revolução, tanto que o mais das 
vezes  nem  perdem  tempo  em  mencioná-lo.  Ou  seja:  a  vida  em  sociedade 
presume uma coordenação do exercício por parte de cada um de seus direitos 
naturais.196 

Diante de tal quadro, os atos ilícitos poderão ocorrer em razão da ofensa direta a 

bens  jurídicos  alheios  que  se  realiza  a  pretexto  do  exercício  de  um  direito  próprio, 

caracterizando-se o chamado abuso de direito. Uma das liberdades mais caras ao homem, 

como já acima narrado, consiste na liberdade de expressão em suas várias formas, a qual pode 

entrar  em  choque,  conforme  será  exposto,  com  bens  diversos  como  os  direitos  da 

personalidade, proteção da infância e dignidade da pessoa humana, entre outros.

196 FERREIRA Filho, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 4.
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A princípio, o simples exercício de um direito constitucional não poderia implicar 

em qualquer responsabilidade ao seu titular, o que representaria até um contrassenso. Quando 

esse  exercício,  contudo,  resulta  em violações  a  direitos  de  terceiros,  em decorrência  da 

conduta ofensiva ultrapassar o âmbito de proteção da norma, restará caracterizado o abuso de 

direito,  sendo reputado o ato  que,  formalmente,  se  amolda  à  Carta  Magna,  como ilícito, 

resultando na possibilidade de imposição de sanções cíveis, administrativas e criminais a seu 

autor.

A divulgação  de  opiniões,  a  produção  artística,  a  veiculação  de  programas 

radiofônicos ou televisivos, bem como a exposição de ideias na internet, entre outras várias 

condutas possivelmente relacionadas ao exercício das liberdades de expressão,  a priori, são 

praticadas representando o exercício lícito de um direito conferido pela Constituição Federal 

de 1988, através das normas já acima referidas.

Pode ocorrer contudo que, por exemplo, a pretexto de divulgar uma informação de 

interesse público, se agrida frontalmente a intimidade de outrem, que também representa um 

bem juridicamente protegido pela Carta Magna. A resolução desse conflito demanda, além da 

constatação da ofensa a um bem objeto de tutela constitucional, uma imprescindível análise 

acerca da extensão do direito exercido a pretexto da liberdade de informação.

Nesse  caso,  o  titular  do  último  direito  terá  abusado  da  liberdade  que  lhe  foi 

conferida não para todo e qualquer fim, de acordo com a sua própria vontade, mas levando-se 

em conta não apenas os interesses, mas também o interesse coletivo de ser bem informada, 

com uma informação útil e de qualidade, que contribua para a formação, o entretenimento e a 

democracia, entendida a última não apenas do ponto de vista político. Sobre o tema, obversa-

se o entendimento doutrinário:

Atuará o agente com abuso de direito todas as vezes que se exercer determinado 
direito ou faculdade além do razoável,  ou seja,  ultrapassando os limites  que 
seriam necessários,  deixando de  conciliar seus  interesses  com os  dos demais 
integrantes da sociedade […]. 
Assim, a liberdade de expressão possui diversos limites e não pode ser exercida 
sem a indispensável responsabilidade, janmais devendo ser tolerado o abuso. 
Poucas coisas denigrem mais a imagem de uma pessoa do que o ataque pela 
imprensa, especialmente por atingir quantidade considerável e indeterminada 
de pessoas.197

197 CHUEIRI, Miriam F. e GOMES Jr., Luiz Manoel. Op. cit., p. 117.
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A Constituição Federal de 1988 consagra entre seus fundamentos o pluralismo 

político, nos moldes do artigo 1º, V, do qual se extrai a necessária troca de ideias não apenas 

sob a perspectiva estritamente da atividade política, mas de circulação de ideologias, pontos 

de vista e visões de mundo num ambiente em que não seja tolhida a diversidade, mas sim 

estimulada, visando a consolidação de um livre mercado de ideias.

Sob uma perspectiva ainda mais ampla, consagra entre seus objetivos a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária, o que pressupõe que todos os seus integrantes, sendo 

livres, possam usufruir da idêntica liberdade de expressarem suas crenças e convicções sobre 

temas os mais variados, sem que ao Estado seja admitido,  a priori, optar pelo resguardo de 

uma ideia em detrimento de outras, sob pena de se violar um dos objetivos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, insculpido no artigo 3º, I, da Carta Magna.

A mesma norma, em seu artigo 3º, entre outros objetivos, estabelece em seu inciso 

IV a  promoção do  bem de  todos,  “sem preconceitos  de  origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  e 

quaisquer outras formas de discriminação”. Essa tutela se dá de forma a não excluir da livre 

circulação de ideias questões relacionadas a essas temáticas, mas que também não poderá o 

ente estatal agir de forma preconceituosa ou estimular posturas que legitimem o preconceito.

Muito importante também não esquecer o texto do preâmbulo da Carta Magna. É 

que  o  mesmo,  embora  não  represente  norma  jurídica  diretamente  vinculante,  pode  ser 

utilizado como importante parâmetro para fins de exegese do texto constitucional. A respeito, 

colhe-se do seu inteiro teor:

Nós,  representantes  do  povo  brasileiro,  reunidos  em  Assembléia  Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático,  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,  promulgamos,  sob  a  proteção  de  Deus,  a  seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Embora não seja o preâmbulo dotado de força normativa, no sentido de que a 

ninguém será assegurado o direito de invocar sua proteção para fins de exigir do Estado ou de 

terceiros o cumprimento de uma determinada prestação ou obrigação, representa importante 

elemento para a hermenêutica das normas inseridas na Carta Magna, especialmente diante dos 

princípios que contempla.
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A natureza jurídica do preâmbulo já foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2076, ajuizada pelo Partido Social 

Liberal  diante de apontada omissão no texto da Constituição do Estado do Acre,  de cujo 

preâmbulo não teria constado a expressão “sob a proteção de Deus”, nos mesmos moldes da 

Constituição Federal de 1988.

No  acórdão  em  tela,  cujo  voto  condutor  foi  proferido  pelo  Ministro  Carlos 

Velloso,  após ampla exposição acerca da natureza jurídica,  consagrou-se ser o preâmbulo 

norma  situada  no  domínio  da  política,  e  não  do  Direito,  veiculando  na  realidade 

“proclamação  ou exortação  no  sentido  dos  princípios  inscritos  na  Carta”198,  como o 

princípio republicano, direitos e garantias, etc. Recorremos novamente às lições de Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:

Não se pode recursar ao Preâmbulo um relevante papel, todavia, no âmbito da 
interpretação  e  aplicação  do  direito  constitucional.  Ao  desvender  as  linhas 
estruturantes  da  Constituição,  os  objetivos  que  movem  a  sua  concepção,  o 
Preâmbulo se torna de préstimo singular para a descoberta do conteúdo dos 
direitos  inscritos  na  Carta  e  para  que  se  descortinem  as  finalidades  dos 
institutos  e  instituições  a  que  ela  se  refere;  orienta,  enfim,  os  afazeres 
hermenêuticos do constitucionalista.199

Sob essa perspectiva, os objetivos e valores delineados no preâmbulo representam 

vetores na interpretação dos direitos fundamentais, na medida em que estabelecem valores 

como liberdade, bem-estar, desenvolvimento, entre outros, como integrantes dos propósitos 

de construção de uma sociedade fraterna e fundada na harmonia social, elementos dos quais 

se podem extrair relevantes contribuições na exegese do tema em estudo.

É que quando o preâmbulo menciona a liberdade e a igualdade, busca reforçar a 

observância ao princípio da igualdade e a uma série de liberdades públicas concedidas, entre 

as quais se pode destacar a própria liberdade de expressão em suas várias modalidades. Essa 

liberdade é concedida não como um fim em si mesma, mas para assegurar a construção de 

uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos.

Uma sociedade poderá ser considerada pluralista na medida em que tolera e até 

estimula a coexistência de pessoas e princípios os mais variados, que poderão se manifestar 

198BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADIN n. 2076, Rel. Min. Carlos VElloso, j. 15.08.2002, DJ 08.08.2003, 
Ementário 2118-1.

199 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet e MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 89.



 207

através de ideias, pensamentos, manifestações de cunho artístico e uma infinidade de outras 

formas, que serão diversificadas na medida da singularidade de cada ser humano, e tanto mais 

variados quanto menos se intensifique a difusão da chamada cultura de massa, como já acima 

exposto. Embora não se possa excluí-la, em atenção ao próprio pluralismo, não se pode deixar 

de ressaltar esse quadro.

Será  considerada  fraterna,  por  sua  vez,  uma  sociedade  em que  se  estimule  a 

convivência pacífica entre os homens, em que se estabeleçam mecanismos de solidariedade 

que viabilizem a harmonia nas relações humanas, o que se obtém mediante o estabelecimento 

de  uma série  de  medidas  preventivas  ao  surgimento  de  conflitos,  que  contribuem para  a 

desagregação social e violações contínuas de direitos.

Por fim, uma sociedade sem preconceitos é aquela que não admite a adoção de 

posturas discriminatórias,  que demonstre não tolerar  a própria  intolerância,  viabilizando a 

convivência adequada que permite a livre circulação de ideias, as quais serão submetidas ao 

debate  e  apreciação  públicos,  de  forma  a  rejeitá-las  ou  vê-las  predominar  apenas  e 

exclusivamente por seus defeitos e qualidades.

Ante essa perspectiva, podemos nos utilizar desses três elementos hermenêuticos 

para  discorrer  acerca  da  função  social  da  liberdade  de  expressão  em  suas  diversas 

modalidades já delineadas. Ela existe para viabilizar a construção de um debate o mais amplo 

possível, sob os pontos de vista político, artístico, intelectual, cultural, científico, etc., no que 

ante  ao  propósito  de  construção  de  uma  sociedade  plural,  em  que  sejam  observados 

simultaneamente os princípios da liberdade e igualdade.

Sob o ponto de vista da fraternidade, deverá a liberdade de expressão estimular e 

concorrer para a formação de um consenso, no qual prevaleçam as ideias as mais diversas, 

nos  variados  campos  do  saber  humano,  que  se  apresentam  mais  úteis,  relevantes  e 

contributivas ao bem-estar social, sem olvidar da indispensável subjetividade na apreciação 

dessas temáticas.

No  que  tange  à  eliminação  de  preconceitos,  serão  os  mesmos  superados  na 

medida  em  que  mais  conhecimentos  sejam  levados  ao  alcance  de  todos,  trazendo  o 

conhecimento  a  percepção  da  igualdade  entre  os  homens.  Sua  difusão  se  beneficia, 

logicamente,  da  livre  e  ampla  circulação  de  ideias,  em  que  se  superam  as  ideias 

preconceituosas a partir de novas ideias, e não mediante a supressão do discurso.
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O abuso da liberdade de expressão estará caracterizado, pois, quando se utiliza o 

homem da mesma sem atentar para a observância de qualquer dos fins que motivaram a todos 

se  reconhecesse  esse  direito,  mas  sim  para  atentar  contra  a  própria  construção  de  uma 

sociedade plural, fraterna e solidária, olvidando dos elementos hermenêuticos que nortearam 

sua consagração no texto constitucional.

Sob um ponto de vista mais amplo, no que se pode denominar de função social 

geral da liberdade de expressão, cabe reconhecê-la na promoção do pluralismo e da tolerância 

entre as crenças, ideias, manifestações artísticas, culturais, políticas, etc.,  que viabilizem a 

convivência entre convicções tão plurais quantos sejam aqueles que emitem suas mensagens 

por meio das mais variadas formas. 

No  que  tange  à  liberdade  de  manifestação  do  pensamento,  a  sociedade  se 

beneficia do debate plural, que resta enriquecido quando se admite num clima isonômico a 

participação de ideias variadas. A função social desse direito residirá, pois, na criação de um 

espaço  público  de  debate,  no  qual  se  possam  fazer  ouvir  as  vozes  de  todos, 

independentemente da natureza das convicções externalizadas.

O exercício dessa função social  não se coaduna,  contudo, com a pretensão de 

eliminar a própria perspectiva pluralista, pretendendo calar a voz de determinados segmentos 

sociais, raciais ou sexuais, a pretexto de suposta inferioridade. Trata-se de atentar, quanto a 

esse ponto, para aquilo que Karl Popper chama de paradoxo da tolerância, que poderia, caso 

levada ao extremo, resultar em prejuízo à própria sociedade. Colhe-se da leitura do citado 

filósofo:

Se estendermos a tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes; se não 
estivermos  preparados  para  defender  uma  sociedade  tolerante  contra  os 
ataques dos intolerantes,  o resultado será a destruição dos tolerantes  e,  com 
eles, da tolerância. […] Deveremos então reclamar, em nome da tolerância, o 
direito de não tolerar os intolerantes.  Deveremos exigir que todo movimento 
que pregue a intolerância fique à margem da lei e que se considere criminosa 
qualquer incitação à intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso 
da incitação ao homicídio, ao sequestro de crianças ou à revivescência do tráfico 
de escravos.200 

Não  obstante  não  caiba  ao  Estado  sustentar  qual  ideia  se  apresenta  mais 

verdadeira ou adequada, vê-se que a manifestação de pensamento que prega a intolerância se 

apresenta  dissonante à  função social  que a Constituição Federal  pretende tutelar,  indo de 
200POPPER, Karl. A sociedade aberta e seus inimigos. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974, p. 289/290.
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encontro aos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liberdade de manifestação de 

pensamento como uma das mais relevantes liberdades que se pode conceder ao homem.

Relativamente  à  liberdade  de  informação,  em suas  variadas  perspectivas,  seu 

escopo reside na disponibilização a todos de dados e esclarecimentos que permitirão o acesso 

a elementos que formem o convencimento humano, sendo basicamente um instrumento de 

educação, entendida não necessariamente como educação formal ou para a cidadania, mas 

para viabilizar a formação de ideias sobre temáticas variadas. Também busca assegurar a troca 

de ideias entre o homem e seus semelhantes, no que tange ao direito de informar.

A liberdade de expressão em sentido estrito, como acima exposto, tem por objeto 

a proteção dos produtos culturais do homem. Não podendo o Estado prescrever, a priori, que 

somente determinadas manifestações culturais podem ser expostas, cabe a consagração de um 

espaço público de expressão de ideias. Sua função reside, pois, no acolhimento de produções 

culturais e intelectuais as mais variadas, sem que se possa estabelecer, de forma apriorística, 

quais serão objeto de tutela estatal.

Do  mesmo  modo  se  apresenta  extremamente  e  especialmente  relevante  à 

sociedade a liberdade de imprensa e de comunicação social, através de instrumentos variados 

do ponto de vista tecnológico (rádio, televisão, internet e quaisquer outros), uma vez que 

viabiliza  o  exercício  de  todos  os  demais  direitos  acima  mencionados  (liberdade  de 

manifestação de pensamento, de expressão em sentido estrito e de informação), conciliando-

os sob uma única perspectiva.

Como  já  exposto,  ressalvando-se  as  limitações  causadas  por  sua  organização 

empresarial,  a  imprensa  consiste  em  relevante  instrumento  de  esclarecimento  a  toda  a 

população, e historicamente tem funcionado como canal a revelar e a denunciar ilicitudes de 

agentes políticos, violações a direitos fundamentais, etc. Conforme assentado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

130, já referida, representa um espaço natural para o pensamento crítico e para a construção 

de versões alternativas às oficiais sobre fatos diversos.

Sua  função  social  reside,  pois,  em  ser  um  instrumento  de  informação  e  de 

construção  de  um espaço  plural,  devendo,  por  isso,  ser  um canal  aberto  a  todos  e  não 

concetrado nas mãos de poucos, o que contribuirá para que sejam atingidos os fins colimados 

pela Carta Magna de 1988, diante da prevalência da ideia de imprensa sobre a formação 
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empresarial. 

Exatamente  em razão  do papel  que  desempenha,  contudo,  não  cabe  exigir  da 

imprensa  a  divulgação  de  notícias  em  determinado  sentido,  que  sejam  necessariamente 

favoráveis a um determinado partido político ou a uma certa orientação intelectual. Ante sua 

liberdade, será livre para divulgar notícias da forma que lhe parecer conveniente, devendo ter 

o cuidado e a responsabilidade jornalística,  contudo, de não confundir  suas opiniões com 

informações fáticas. 

Não necessarimente se poderá exigir da imprensa, assim, a observância do dever 

de  isenção,  ressalvando as  vedações  previstas  na legislação eleitoral  durante  determinado 

período, nos termos da Lei nº 9.504/97. Deve e pode ser exigido, contudo, especialmente pela 

sociedade, seja observado o dever de transparência, evitando venha a prevalecer o interesse 

econômico  do  grupo  midiático  em  detrimento  do  dever  de  fornecer  informação  com 

qualidade, atentando-se ao direito de ser bem informado. 

Uma imprensa guardiã e isenta, muito mais que uma imprensa que se beneficie de 

favores estatais ou do poder econômico, representará instrumento de inegável importância na 

formação  da  cidadania.  A  formação  da  consciência  coletiva  parte  de  informações 

disponibilizadas a todos que, em seguida, serão processadas segundo as opiniões, crenças e 

conhecimentos individuais.

Por outro lado, o comprometimento empresarial do grupo que explora a atividade 

econômica respectiva poderá tornar letra morta o direito de bem informar e o de ser bem 

informado,  olvidando  do  exercício  da  função  social  pela  qual  se  assegurou  a  fruição  da 

liberdade pelo texto constitucional. Dissertando acerca da relação entre a atuação da imprensa 

em sua modalidade de empresa leciona Rosa:

Por 200 anos a esfera pública,  capaz de fazer a mediação entre sociedade e 
Estado,  teve  na  imprensa  a  voz  de  que  necessitava  para  estabelecer  os 
parâmetros que deram forma aos primeiros Estados-nação e representação às 
identidades nacionais do Velho Continente.
No entanto, a partir do momento em que interesses comerciais passaram a se 
infiltrar no modo de produção jornalística, no fim do século 19, a esfera pública 
começou a ruir. Seus pressupostos básicos de garantia à pluralidade de opiniões 
e liberdade de expressão foram ameaçados por forças estranhas ao interesse 
público.  Nas últimas décadas do século 20, esse processo acentuou-se com o 
movimento global de liberalização econômica, que aproxima a comunicação da 
simples mercadoria e sobrepõe a lógica do lucro à do livre debate de idéias.
Está aí o desenvolvimento do processo em que o Quarto Poder entra em crise, 
coincidindo com a mudança estrutural da esfera pública de que fala o alemão 
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Jürgen  Habermas.  Se,  por  muito  tempo,  a  imprensa  foi  vista  como  um 
contrapoder, graças ao senso cívico dos meios de comunicação e à possibilidade 
de recorrer democraticamente a essa instituição para criticar, rejeitar e resistir 
a ameaças ao bem comum, o cenário, definitivamente, não é mais o mesmo.201

Diante dessa realidade, têm surgido inúmeras situações nas quais se aponta haver 

a liberdade de expressão se desviado das funções sociais acima elencadas que motivaram sua 

proteção  no  Texto  Magno,  especialmente  no  que  tange  à  liberdade  de  imprensa.  A 

jurisprudência vem admitindo, nesses casos, a aplicação da teoria do abuso de direito caso 

constatada  a  violação  a  outros  bens  juridicamente  relevantes,  especialmente  no  caso  dos 

direitos da personalidade.

Interessante a esse respeito o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

nos autos da Ação Penal nº 474, em que se discutia acerca do cometimento de crime contra a 

honra por parte de Deputado Federal em face de ex-Senador da República, acobertado não 

apenas  pela  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  como  igualmente  pela  imunidade 

parlamentar, assegurada pelo artigo 53 da Constituição Federal de 1988.

Nos respectivos autos, o querelante teria sido acusado pelo querelado, entre outras 

condutas, de ser chefe de uma quadrilha instalada no Estado do Pará, tendo as ofensas sido 

lançadas durante programa jornalístico veiculado na televisão local. Conforme assentado pelo 

Supremo Tribunal Federal, as liberdades asseguradas não seriam absolutas, sendo reconhecida 

a possibilidade de abuso de direito em seu exercício. Extrai-se do voto condutor:

Porém, quando as ofensas proferidas exorbitam os limites da crítica  política, 
com publicações contra a honra na imprensa, inclusive, ocorre abuso do direito 
à manifestação de pensamento,  passível  de exame pelo Poder Judiciário nas 
esferas cível e penal.
A  Constituição  da  República,  em  seu  art.  5º,  inc.  X,  estabelece  serem 
“invioláveis  a  intimidade,  a  vida  privada,  a  honra e  a  imagem das  pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua
violação”.
É certo que as pessoas que ocupam cargos públicos, notadamente aquelas que 
exercem  atividades  políticas,  estão  sujeitas  a  uma  maior  fiscalização  pela 
população e pelos meios de comunicação. Consequentemente, o âmbito do que 
caracteriza  a  sua intimidade,  a  sua  honra e  a  sua vida  privada tem espaço 
reduzido, devendo a norma constitucional ser aplicada com maior tolerância 
quando atingidas.
Contudo,  tanto  não  significa  que  qualquer  ofensa  seja  permitida.  As 

201ROSA,  Ricardo.  A  sociedade  fiscaliza  a  imprensa. 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_sociedade_fiscaliza_a_imprensa>.  Acesso  em 
14.07.2013.

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_sociedade_fiscaliza_a_imprensa
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desarrazoadas  e  desproporcionais,  como  se  comprovou  na  espécie  vertente, 
submetem-se ao direito penal.202 

Sob essa  perspectiva,  tem-se  que  a  conduta  praticada,  em tese,  poderia  haver 

representado o exercício abusivo dos direitos de liberdade de manifestação de pensamento, 

liberdade de imprensa e da imunidade parlamentar, conferida aos deputados e senadores como 

garantias para o exercício do mandato, e não como carta branca ao cometimento de ofensas 

aos direitos da personalidade de terceiros.

Muito importante aferir, nessas situações, o dolo na conduta do agente. De fato, 

cabível aquilatar, com base numa série de elementos, como a condição da pessoa ofendida, a 

extensão do dano, etc., se o ato pretensamente violador a um direito fundamental de terceiro 

por abusivo exorbitou das prerrogativas asseguradas pela Carta Magna, especialmente, em se 

tratando de imprensa, se praticado no exercício da atividade de fornecimento de informações 

no interesse da coletividade.

Também  no  mesmo  sentido,  e  decidindo  acerca  de  conflito  envolvendo  a 

liberdade  de  imprensa,  de  um lado,  e  os  direitos  da  personalidade  de  terceiro,  de  outro, 

assentou  o  Supremo  Tribunal  Federal  a  aplicação  da  concepção  de  abuso  de  direito  no 

exercício do primeiro, em caso de graves violações a valores como a honra daqueles atingidos 

por manifestações abusivas, que agridiriam frontalmente direitos fundamentais de terceiros, 

também objeto de tutela.

A respeito,  vê-se que quando do julgamento de agravo regimental  em recurso 

extraordinário, destacou a relatora, Min. Ellen Gracie, não ser a liberdade de expressão um 

direito  absoluto,  antes  pressupondo  a  observância  a  uma  série  de  direitos  e  garantias 

fundamentais,  elencando,  entre  outras,  a  vedação  ao  anonimato,  o  direito  de  resposta,  a 

proteção à  honra e  imagem das pessoas,  etc.,  inclusive diante  do que restou decidido no 

julgamento da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130. 

Muito embora tenha a Corte, ao final, entendido que o exame no caso concreto do 

reconhecimento da ocorrência do abuso de direito de informação demandaria o reexame de 

fatos e da legislação infra-constitucional, bem como o revolvimento das provas apreciadas, 

medida incompatível com o recurso extraordinário interposto, assentou em seus fundamentos 

a  aplicação  da  teoria  do  abuso  de  direito.  Confira-se  trecho  do  voto  proferido,  fazendo 

202BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  AP n.  474,  Rel.  Min.  Carmen  Lúcia,  j.  12.09.2012,  DJe  26,  de 
07.02.2013.
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menção à decisão recorrida, oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se 

reconhece a ocorrência de abuso praticado pelo jornalista responsável:

Enquanto o art. 5º, X, da Constituição Federal garante a inviolabilidade da vida 
privada, da honra e imagem das pessoas, o artigo 220 veda qualquer restrição à 
manifestação  de  pensamento,  à  criação,  à  expressão  e  à  informação,  sob 
qualquer forma. Regra complementada pelo artigo 1º da Lei nº 5.250/67, que 
diz ser 'livre a manifestação do pensamento e a procura,  o recebimento e a 
difusão de informações ou ideias,  por qualquer meio,  e  sem dependência de 
censura, respondendo, cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometem'.
Para saber onde começa o direito de um e  termina o do outro,  buscando o 
equilíbrio, impõe-se a análise dos fatos e das provas, que permitirá concluir-se 
pela existência ou não do abuso a que se refere o legislador, tendo-se presentes 
os  efeitos  deletérios  de  uma  notícia  equivocada,  sobretudo  se  publicada  em 
jornal ou revista de grande circulação.203

A prática de conduta abusiva foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do Recurso Especial nº 896635-MT, em cujos autos se reconheceu o direito a 

indenização pecuniária a vítima do crime de estupro, cujo nome fora divulgado por veículo de 

comunicação, a pretexto do exercício de atividade jornalística, sendo assentada, no caso, a 

ocorrência de abuso do direito de informar.

A divulgação  do  nome  da  vítima,  como  se  reconheceu,  não  se  apresentava 

minimanente necessária ao exercício do direito de informar, violando desnecessariamente o 

direito  de personalidade da vítima do ilícito  criminal.  A respeito,  confira-se  a  ementa do 

acórdão em tela:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. 
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.  SÚMULA 7,  STJ.  APLICAÇÃO. 
NECESSIDADE  DE  REVISÃO  DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
PRESCRIÇÃO. PRAZO REDUZIDO. CONTAGEM QUE SE INICIAL COM 
A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CAUSA DANO MORAL QUEM 
DIVULGA DE  NOME  COMPLETO  DA VÍTIMA DE  CRIME  SEXUAL. 
QUANTUM RAZOÁVEL.
- A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a 
falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, 
bem  como  ao  interesse  público,  pois  nem  toda  informação  verdadeira  é 
relevante para o convívio em sociedade.
-  A vítima  de  crime  contra  o  costume  tem  o  direito  de  não  perpetuar seu 
sofrimento. Se opta por não oferecer a queixa e tampouco a representação que a 
lei lhe faculta, evidentemente não há interesse social na apuração dos fatos e 

203 BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  AgR RE 389.096,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  j.  08.09.2009,  Dje  de 
25.09.2009.
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tampouco na exposição pública de seu nome. Se o crime contra o costume se 
encontra  sujeito  à  ação  penal  pública,  se  a  vítima  ofereceu  a  queixa  ou  a 
representação,  não  por  isso  deixará  de  passar  pelos  constrangimentos  da 
apuração dos fatos, do sofrer contínuo. Não se pode presumir tampouco que, 
por tais motivos, se torne conveniente a exposição pública de seu sofrer, para 
além dos autos do inquérito ou do processo criminal.
- Não há qualquer interesse público no conhecimento da identidade da vítima 
do crime de estupro, havendo aí abuso da liberdade de informação. Recurso 
Especial não conhecido.204

(REsp 896.635/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 26/02/2008, DJe 10/03/2008)

3.2. Hierarquia entre direitos fundamentais

3.2.1. Considerações gerais

As transformações  verificadas  ou pelos  menos iniciadas  no último século,  em 

especial a partir da 2a. Guerra Mundial, provocando significativas mudanças na Ciência do 

Direito,  fizeram  emergir  um  estado  de  crise,  demandando  um  novo  paradigma  para  a 

resolução  de  problemas  insolúveis  segundo  o  anteriormente  estabelecido,  ensejando  uma 

revolução científica.

O  referido  conflito  armado,  com  suas  nefastas  consequências,  associada  à 

percepção de haver sido o mesmo provocado em parte por um sistema jurídico que se pode 

reputar no mínimo como omisso no que tange à tutela dos valores pela ordem jurídica, fez 

emergir a necessidade de uma nova concepção de Ciência do Direito, que não mais afastasse 

valores  fundamentais,  como  justiça  e  dignidade,  mas  antes  os  colocasse  no  topo  do 

ordenamento jurídico, culminando na edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

O fenômeno em tela foi acompanhado do reconhecimento de força normativa aos 

textos constitucionais, que deixaram de ser vistos como meras declarações de cunho político, 

exigindo que as demais normas do ordenamento jurídico se amoldassem à  Lex Magna, sob 

pena de serem inválidas, além de demandar das autoridades administrativas a implementação 

dos seus comandos. Ao fenômeno em tela se deu o nome de pós-positivismo, nova forma de 

estudo  da  Ciência  Jurídica,  caracterizada  pela  supremacia  do  constitucionalismo  em 

204BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESpe 896.635, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.02.2008, Dje de 
10.03.2008.



 215

detrimento do legalismo

Segundo Lênio Streck, o chamado pós-positivismo deveria ser entendido como a 

verdadeira superação e ruptura em face do positivismo jurídico, sendo compreendido sob o 

prisma  do  Estado  Democrático  de  Direito  instituído  “pelo  constitucionalismo 

compromissório e transformador social surgido no segundo pós-guerra, que é aquilo que 

aqui denomino de Constitucionalismo Contemporâneo”.205

A superação  do  positivismo,  contudo,  associada  ao  consequente  retorno  dos 

valores  como  objeto  de  estudo  da  Ciência  Jurídica,  não  se  deu  mediante  o  retorno  ao 

jusnaturalismo, mas sim mediante a positivação dos mesmos, com status hierarquicamente 

superior ao das demais normas. A respeito, leciona Luis Roberto Barroso que 

o constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma 
reaproximação entre ética e Direito. Para poderem beneficiar-se do amplo 
instrumental do Direito, migrando da filosofia para o mundo jurídico, esses 
valores compartilhados por toda a comunidade, em dado momento e lugar, 
materializam-se em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, 
explícita ou implicitamente.206

Esse fenômeno de mudança paradigmática passa também pelo novo 

papel que os direitos fundamentais virão a desempenhar no quadro institucional do estado 

democrático de direito, sendo necessário salientar que, embora os mesmos por vezes sejam 

privados de eficácia na prática, seu reconhecimento se associa à ideia de moralidade jurídica 

contemporânea,  através do estabelecimento de um nexo lógico entre  a  moral e o Direito. 

Colhe-se dos ensinamentos de Guerra Filho:

A jurisprudência, contudo, ao contrário do que acontecera na época de 
Weimar, seguiu abertamente a doutrina dos valores, agora com a força e a 
autoridade atribuídas à Corte Constitucional, que a adota já em seus 
primórdios, permanecendo a ela fiel até o presente, contribuindo, 
decisivamente, para o seu desenvolvimento.207

Traço  essencial  do  tema,  contribuindo  para  que  se  diferencie  os  paradigmas 

positivista  e  pós-positivista  é  que,  no  primeiro,  enquanto  os  princípios  (no  plano 
205 STRECK, Lênio. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 428.
206BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 328.
207GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 141.
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deontológico)  e  os  valores  (no  plano  axiológico)  são  deixados  de  fora  do  âmbito  de 

compreensão da Ciência Jurídica, no segundo os mesmos são incluídos nas próprias normas, e 

não mais extraídos a partir da metafísica ou de fora do ordenamento, no que, nesse ponto, se 

diferencia do jusnaturalismo.

A superação do positivismo também passa pelo reconhecimento da inadequação 

do dogma da completude do ordenamento jurídico. Para o positivismo, de fato, uma vez que 

não  admitida  a  existência  de  outro  direito  que  não  aquele  emanado do  Estado  não  seria 

possível  reconhecer  a  ocorrência  de  lacunas  no  ordenamento,  o  que  tornaria  impositivo 

recorrer a outros fontes para seu preenchimento,  o que acabou criando maior insegurança 

jurídica, com movimentos como a chamada escola do direito livre ou da livre investigação 

científica.

Outra distinção fundamental se dá mediante o reconhecimento da força normativa 

dos princípios,  através da diferenciação entre norma-regra e norma-princípio.  Os conflitos 

entre  as  primeiras  se  resolviam  segundo  as  regras  tradicionais,  no  plano  da  validade, 

aplicando-se os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade, enquanto que, ante os 

conflitos entre normas de natureza principiológica, vê-se a impossibilidade de resolução de tal 

problema segundo o paradigma anterior, justificando-se a superação pelo novo paradigma, 

perante o qual se desenvolveu a técnica da ponderação, especialmente adequada à resolução 

de conflitos entre normas constitucionais.

Dessa forma, passando os princípios a ser reconhecidos como normas, e dotadas 

de juridicidade, diante do expresso ou implícito reconhecimento nos textos constitucionais, a 

multiplicidade  de  bens  jurídicos  tutelados,  que  exige  concordância  prática  e  unidade 

hermenêutica,  demanda  nova  solução  para  as  colisões  entre  normas  jurídicas,  não  mais 

resolvidas segundo os tradicionais critérios hermenêuticos.

Segundo Norberto Bobbio, de fato, diante de conflitos entre normas, caberia ao 

intérprete verificar não o peso de cada uma das normas envolvidas, mas sim se utilizar de 

elementos como os critérios cronológico, hierárquico ou da especialidade, sendo o primeiro 

também conhecido como “critério fraco”. Esses parâmetros se revelam, contudo, totalmente 

inadequados à resolução de conflitos envolvendo bens jurídicos tutelados pela Constituição 

Federal.

Em  conflitos  dessa  natureza,  sendo  as  normas  promulgadas  na  mesma  data, 
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integrando  um mesmo conjunto  normativo  unitário  e  sendo  tomadas  emanadas  no  Poder 

Constituinte,  afastando-se no ordenamento jurídico pátrio  a admissibilidade das chamadas 

normas constitucionais inconstitucionais, como poderia o intérprete proceder para definir qual 

delas seria aplicável ao caso concreto?

Essas  profundas  controvérsias  decorrem,  assim,  da  natureza  jurídica  dos 

princípios que, embora sejam normas jurídicas, não são adotados segundo o modelo do tudo 

ou nada, mas sim na medida em que se faça possível e necessário de forma a conciliar os bens 

jurídicos  em  disputa,  caracterizando-se  o  que  Robert  Alexy  chama  de  mandamentos  de 

otimização. Extrai-se de seus ensinamentos:

Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização, que são 
caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que 
a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades 
fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes.208

Uma vez que se reconhece a proteção de um determinado bem jurídico numa 

norma-princípio, e não através das chamadas normas-regra, o comando estabelecido na norma 

deverá ser implementado segundo se afigurar possível no caso concreto, especialmente diante 

da  proteção  estabelecida  pela  Constituição  Federal,  a  qual  prescreve,  relativamente  aos 

direitos e garantias fundamentais, serem os mesmos dotados de eficácia imediata, nos moldes 

do artigo 5º, § 1º, da Carta Magna de 1988.

Representam os princípios instrumentos normativos que formalmente albergam os 

direitos fundamentais.  As liberdades asseguradas pela Constituição Federal  de 1988, tanto 

diante da necessária conciliação para fins políticos, bem assim para fins práticos, por vezes 

podem entrar em rota de colisão, o que se verifica diuturnamente em se tratando de conflitos 

envolvendo, de um lado, a liberdade de imprensa e, de outro, os direitos da personalidade, 

como a intimidade e a privacidade.

Deixaram assim de ser entendidos os princípios como meros elementos voltados 

ao preenchimento das lacunas do ordenamento jurídico, dotados de caráter subsidiário, nos 

termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (“Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro”). Reconhecida sua normatividade, cabe indagar como poderão 

ser resolvidas as antinomias, resolvidas segundo os critérios postos.
208 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 90.
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Segundo  a  perspectiva  tradicional,  os  princípios  representariam  “ponto  de 

partido e fundamento de um processo qualquer”.209 Em tal quadro, poderiam ser utilizados 

pelo  ordenamento  jurídico  para  sanar  as  lacunas  existentes  nas  normas,  evitando  que 

quaisquer lides deixassem de ser objeto de solução diante da inexistência de normas aptas à 

resolução do conflito.

Sob essa  nova  perspectiva,  contudo,  os  princípios  não  mais  se  limitariam aos 

chamados princípios gerais  do direito,  autênticos vetores interpretativos que contribuiriam 

para, com base em ideais de justiça, permitir fosse alcançada no caso concreto a solução mais 

adequada à resolução da lide, anterior ao próprio fenômeno da codificação, que beberia dessa 

fonte para fins de sua criação e aplicação.

Somente se superou esse parâmetro com o chamado pós-positivismo, na medida 

em que no positivismo a lei deveria oferecer solução para todas as controvérsias com as quais 

o intérprete se defrontasse, surgindo aí o dogma da plenitude do ordenamento jurídico, com 

base no qual o próprio ordenamento jurídico oferecesse soluções para colmatar as lacunas 

verificadas.

A importância dos princípios reside ainda na ampla possibilidade de aplicação em 

face de situações fáticas as mais distintas, ao contrário do que se verifica em relação às regras, 

normas de textura fechada e que, portanto, se amoldam a determinadas condutas previamente 

selecionadas pelo legislador. Os princípios, por sua vez, tutelando valores, poderão incidir 

sempre  que  se  discutir  acerca  da  dimensão  axiológica,  em  qualquer  caso  no  qual  seja 

relevante aquilatar  sobre o valor que deverá nortear a solução de um determinado litígio. 

Sobre o tema, confira-se:

Uma das características dos princípios jurídicos que melhor os distinguem das 
normas é sua maior abstração, na medida em que não se reportam, ainda que 
hipoteticamente,  a  nenhuma  espécie  de  situação  fática,  que  dê  suporte  à 
incidência de norma jurídica. A ordem jurídica, então, enquanto conjunto de 
regras  e  princípios,  pode  continuar  a  ser  concebida,  à  la  KELSEN,  como 
formada por normas que se situam em distintos  patamares,  conforme o seu 
maior ou menor grau de abstração ou concreção, em um ordenamento jurídico 
de estrutura escalonada (Stufenbau). No patamar mais inferior, com o maior 
grau de concreção, estariam aquelas normas ditas individuais, como a sentença, 
que incidem sobre situação jurídica determinada, a qual se reporta a decisão 
judicial. O grau de abstração vai então crescendo até o ponto em que não se tem 
mais  regras,  e  sim,  princípios,  dentre  os  quais,  contudo,  se  pode  distinguir 

209 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 792.
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aqueles que se situam em diferentes níveis de abstração.210

Além da sua concepção deôntico-axiológica, são os princípios caracterizados pela 

indeterminação  e  generalidade  de  suas  normas,  usualmente  veiculadas  em  textos 

constitucionais,  não sendo contempladas na norma as descrições das condutas que podem 

regular,  diante  da textura aberta.  As normas-regra,  ao contrário,  ainda que consagrem um 

valor, são dotadas de forte carga semântica, dispondo explicitamente acerca das condutas que 

procurem regular.

Como acima exposto, o retorno dos valores ao Direito fez emergir a necessidade 

de reconhecimento de um conteúdo ético às normas produzidas pelo Estado. Paralelamente a 

esse fenômeno,  a  superveniência  de inúmeros  tratados internacionais de direitos  humanos 

também modificou significativamente o papel do Estado, para alterar a até então arraigada 

ideia de soberania como um poder absoluto e que desconhecia quaisquer limitações.

Com essa nova concepção, os princípios passaram a ser vistos como elementos-

chave do ordenamento jurídico, especialmente no que tange às normas constitucionais que 

definem os  direitos  e  garantias  fundamentais.  Nas  palavras  de  Virgílio  Afonso  da  Silva, 

princípios  são  normas  que  exigem que  “algo  seja  realizado  na  maior medida possível 

diante das condições fáticas e jurídicas do caso concreto”.211

Os princípios trazem a prescrição de um valor a ser objeto de proteção pela norma 

jurídica, valor esse que, contemplado na Carta Magna, passa a contar com o status de direito 

fundamental,  o  que tornará indispensável  à  resolução  dos  conflitos  o  recurso à  dimensão 

axiológica,  e não apenas  formal  (instância  de validade da norma jurídica),  fenômeno que 

resultou  no  fortalecimento  das  cortes  constitucionais,  alterando  também  os  esquemas 

tradicionais de separação de poderes. 

Reconhecidos os princípios como normas de direito, dotadas de plena juridicidade 

e  eficácia  imediata  no  texto  constitucional,  não  se  poderá  deixar  de  fazê-los  incidir  na 

resolução de conflitos entre as liberdades, que serão resolvidos, como será exposto no tópico 

seguinte,  não  segundo  critérios  cronológicos,  hierárquicos  ou  de  especialidade,  mas  sim 

observando-se os pesos que podem ser conferidos para a melhor solução do caso concreto, 

que sacrifique ao mínimo possível o outro direito em disputa.

210 GUERRA Filho, Willis Santiago.  Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 6. ed. São Paulo: 
SRS Editora, 2009, p. 64/5.

211 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 168.
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Diante de sua natureza normativa,  de consagração de um valor protegido pela 

Constituição Federal, os princípios devem ser aplicados de forma a potencializar sua carga 

axiológica. Pode vir a ocorrer, contudo, que se apresentem em conflito valores consagrados 

em  princípios  constitucionais  distintos,  o  que  não  poderá  ser  superado  se  utilizando  o 

intérprete das regras comuns aplicáveis aos conflitos entre normas-regra.

Segundo Bobbio, o critério hierárquico representaria parâmetro para a resolução 

de conflitos (antinomias) envolvendo normas superiores e inferiores. Nesse caso, diante da 

construção escalonada do ordenamento jurídico, a lei  superior derrogaria a inferior, o que 

também se associa à ideia de superioridade das normas constitucionais dentro da pirâmide 

normativa. Extraem-se de seus ensinamentos:

Uma das consequências da hierarquia normativa é justamente esta: as normas 
superiores podem revogar as inferiores, mas as inferiores não podem revogar as 
superiores. A inferioridade de uma norma em relação a outra consiste na menor 
força de seu poder normativo; essa menor força se manifesta justamente na 
incapacidade  de  estabelecer  uma  regulamentação  que  esteja  em  oposição  à 
regulamentação de uma norma hierarquicamente superior.212

Muito  importante  assinalar  não  contemplar  o  ordenamento  jurídico  pátrio, 

contudo,  a  superioridade  hierárquica  de  um direito  fundamental  em relação  a  outro.  Ao 

contrário do que se verifica, por exemplo, no ordenamento jurídico dos Estados Unidos da 

América, não se pode estabelecer, a priori, qual direito deverá prevalecer, sendo indispensável 

para a resolução de qualquer conflito o exame das peculiaridades do caso concreto, para o fim 

de verificar  qual o peso a  ser atribuído aos direitos fundamentais  veiculados em normas-

princípio.

O critério hierárquico não pode se aplicar, contudo, à resolução de conflitos entre 

princípios,  já  que,  além  de  não  serem  reconhecidas  normas  absolutas  consagradas  em 

princípios, também não se pode admitir a superioridade de qualquer norma constitucional em 

detrimento de outras, ressalvando, quanto a esse ponto, a necessidade de observância de um 

critério  que  assegure  unidade  ao  texto  da  Carta  Magna,  que  será  objeto  de  abordagem 

oportunamente.

Sendo  a  Constituição  vista  como  um  sistema  aberto,  composto  por  regras  e 

princípios, o paradigma positivista não poderia resolver problemas atinentes à resolução de 

212BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 97.
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conflitos  entre  princípios  inseridos  no texto  da Lex Magna,  já  que  as  normas  veiculadas 

seriam dotadas de igual hierarquia, sem distinção de especialidade e produzidas ao mesmo 

tempo,  pelo  que  imprescindível  à  resolução  do  problema  a  emergência  de  um  novo 

paradigma, vez que não poderia o mesmo ser simplesmente relegado a ser resolvido pelas 

gerações futuras.

A 1ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, de fato, de forma 

clara, assinalou a impossibilidade de edição de qualquer lei que possa resultar na supressão 

das liberdades de imprensa ou expressão, o que representa, naquele país, uma forte garantia 

aos  direitos  em  tela,  certamente  superior  àquela  que  se  concede  a  muitos  outros, 

especialmente considerando o caráter extremamente sintético da norma em tela, que deixa 

muitos temos à regulação por lei ordinária.

Em razão  dessa  norma  é  que  se  tem exigido,  especialmente  dos  servidores  e 

agentes  públicos  acusados  por  reportagens  investigativas,  ônus  probatório  especialmente 

pesado, como já mencionado quando da abordagem do caso New York Times Co. v. Sullivan, 

que demanda a produção de prova extremamente difícil, consistente na demonstração de que 

o  autor  da  reportagem teria  ciência  da  falsidade  dos  acusações  que  estava  a  imputar  no 

exercício da atividade jornalística.

Diante desse quadro, fica evidente, portanto, haver o legislador supremo norte-

americano expressamente situado as liberdades numa condição hierárquia de superioridade 

em relação aos demais direitos, muitos dos quais sequer são previstos no texto constitucional 

respectivo, o que é próprio de uma sociedade eminentemente liberal sob perspectivas as mais 

diversas,  como  política,  econômica  e  socialmente  falando.  Confira-se,  a  respeito,  o 

entendimento doutrinário:

É muito importante que a Suprema Corte confirme que a Primeira Emenda 
protege  até  mesmo  essas  formas  de  expressão;  que  ela  protege,  como disse 
Holmes,  até  mesmo  as  expressõs  que  odiamos.  Isso  é  importantíssimo  pelo 
motivo  sublinhado  pela  justificação  constitutiva  da  liberdade  de  expressão: 
porque  somos  uma  sociedade  liberal  comprometida  com  a  responsabilidade 
moral  individual,  e  nenhuma  censura  de  conteúdo  é  compatível  com  esse 
compromisso.213

Cabe indagar, ante esse quadro, sobre a aplicabilidade ou inaplicabilidade desse 

213 DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 327.



 222

entendimento  à  realidade  e  ao  ordenamento  jurídico  brasileiros.  Inicialmente,  tem-se  por 

relevante assentar que o Estado Brasileiro não tutela cidadãos de forma a impedir  a livre 

circulação de ideias, olvidando do discernimento e das condições intelectuais de cada homem 

para  selecionar  ideias  que  reputa  adequadas  e  repelir  aquelas  que  considere  odiosas  ou 

simplesmente inadequadas às suas convicções.

Se o fizesse por esse simples fim, de fato, o Estado estaria se tornando um ser 

hierarquicamente superior ao próprio povo brasileiro, na medida em que seria tutor das ideias 

as quais poderia ser exposto, sendo promovida uma censura de conteúdo que mais se amolda 

ao modelo chinês de censura, que impede a livre circulação de ideias e cria uma série de 

obstáculos àqueles que entende como potenciais causadores de prejuízos ao regime político e 

que poderiam causar más ideias na população.

Não é isso que se verifica contudo no Brasil. É que a Constituição Federal de 

1988, além de consagrar os direitos à liberdade de expressão em suas diversas modalidades, 

não  estabeleceu  direitos  de  liberdade  absolutos,  mas  sim  demanda  uma  necessária 

concretização  de  suas  disposições  em  observância,  sempre  que  possível,  a  outros  bens 

reputados  como  igualmente  relevantes  e  também  objeto  de  tutela  constitucional,  que 

demandam o resguardo por diversos entes, inclusive, se for o caso, pelo Estado.

Ao obstaculizar uma determinada forma de expressão, o Estado não está, de fato, 

tutelando aquilo que o cidadão pode ou não ver, as ideias em face das quais pode ou não ser 

exposto,  mas  sim  o  bem  jurídico  que  determinadas  formas  de  expressão  podem  violar. 

Tutelam-se pois os direitos da vítima da expressão abusiva,  em face da ponderação a ser 

realizada  no  caso  concreto,  o  que  apenas  indiretamente  afeta  os  interesses  dos  possíveis 

destinatários da mensagem.

O interesse dos destinatários ao recebimento das mensagens pode se apresentar, 

diante da realidade do caso concreto, de proteção menos relevante que outros direitos também 

assegurados  pela  Constituição  Federal  de  1988,  como  os  direitos  da  personalidade 

(privacidade, honra e imagem), o resguardo aos direitos autorais, entre outros, sem que se 

aplique ao caso brasileiro a supremacia da liberdade em relação a qualquer outra temática 

com  a  qual  possa  vir  a  se  defrontar,  sendo  impossível  e  certamente  equivocado  o 

estabelecimento desse juízo a priori de superioridade hierárquico.

Trazendo a discussão para a realidade brasileira, devemos atentar para o fato de 
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que, ao contrário da Constituição dos Estados Unidos da América, temos uma Carta Magna 

analítica, que consagrou a tutela de bens jurídicos diversos, não tendo se limitado a valorizar a 

liberdade  em  face  do  Estado,  mas  sim  estabeleceu  uma  série  de  direitos  fundamentais, 

individuais e sociais, em benefício de pessoas e grupos sociais.

Nesse quadro, o direito à liberdade de expressão, em suas variadas formas, foi 

inequivocamente  reconhecido  como um direito  fundamental,  e  nem poderia  ser  diferente, 

dada sua íntima relação com o regime democrático no qual se assenta o Estado brasileiro 

desde  a  superveniência  da  Constituição  Federal  de  1988,  caracterizado  pelo  pluralismo 

político e pela necessidade de tolerância às diferentes manifestações.

Não se pode ignorar contudo haver sido a Constituição dos Estados Unidos da 

América  promulgada  no  Século  XVIII,  em  pleno  apogeu  dos  movimentos  liberais,  que 

buscavam o reconhecimento e a afirmação do homem em relação ao Estado, se orientando 

basicamente pela  ideia  de limitação do poder  estatal,  para  que a  classe burguesa pudesse 

desenvolver seus negócios e atividades.

Em razão desse fato, e especialmente considerando sua associação a movimentos 

que buscavam limitar o poder estatal que se expressava, entre outras medidas, pela tributação 

e pelas restrições à impressão de livros e jornais, vigente durante certo tempo na Inglaterra, 

sua até então colonizadora, natural que a liberdade de expressão viesse a ser erigida como um 

dos  pilares  básicos  do  novel  estado,  não  podendo  ser  submetida  a  qualquer  controle  ou 

restrição estatal, num sistema que vem perdurando desde a superveniência da 1ª Emenda.

Reconhecer  a  liberdade  como  um  fim  em  si  mesma  olvida  o  indispensável 

propósito de conciliação de interesses inerente ao Direito. Exige-se a adoção de uma postura 

minimamente  crítica,  que  verifique  a  forma  como  e  para  qual  se  utiliza  a  liberdade 

reconhecida  pela  Carta  Magna.  As  liberdades  públicas  não  representam,  pois,  cartas  de 

alforria para o usufruto ilimitado de qualquer direito. Nesse sentido, colhe-se do entendimento 

doutrinário:

A liberdade é um pouco indeterminada porque existem diversas maneiras de ser 
livre. Uma delas é a liberdade dos condicionantes externos. Os limites racionais 
dessa  liberdade  são  estabelecidos  pela  condição  de  que ela  não  interfira  no 
direito  das outras pessoas à mesma liberdade.  Sou livre,  por exemplo,  para 
escolher  entre  dormir  ou  ouvir  rádio,  contanto  que  minha  decisão  não 
prejudique a opção de meu vizinho por uma das duas alternativas. É essa a 
abordagem de liberdade que os grandes utilitaristas têm inculcado em nossa 
era. Ela está ligada à ideia de que o objetivo básico de uma boa sociedade é a 
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maior felicidade para o maior número de pessoas,  e  de que a liberdade é a 
condição para tal propósito. [...]
Essa concepção individualista e arrogante da liberdade pode, infelizmente, ser 
usada para justificar todas as espécies de comportamento condenável. Ela tem 
sido  invocada,  em  diversas  ocasiões,  para  proteger  as  piores  formas  de 
exploração, inclusive a manutenção de escravos. Ela serviu como base para o 
Movimento Romântico na sua exaltação do indivíduo sem par e sem lei, e das 
nações que buscaram poder a qualquer preço.  Sua refutação fundamental  a 
quaisquer peias pode facilmente levar ao niilismo.214

A realidade  brasileira  se  apresenta,  contudo,  totalmente  distinta,  não  sendo 

admissível pretender qualquer jurista a importação de um modelo normativo que não encontra 

amparo em nosso quadro fático. Sendo o Direito fato, valor e norma, o tratamento dispensado 

pelo ordenamento jurídico pátrio difere no que tange à realidade fático-axiológica, o que se 

reflete no tratamento constitucional dado à matéria.

Embora tenha sido promulgada pouco antes da queda dos estados comunistas, e 

também em pleno período de dominação econômica da doutrina neoliberal, a Constituição 

Federal de 1988 é caracterizada por forte influência dos estados sociais. Ainda que não se 

trate  de carta socialista,  o que se evidencia,  entre outras normas,  com a consagração dos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, recebeu o influxo das doutrinas e ideias que 

buscavam a redução das desigualdades.

Por essa razão, deixa de dedicar suas normas apenas aos chamados direitos de 

primeira geração, entre os quais se insere inequivocamente a liberdade de expressão, para 

contemplar também uma série de direitos sociais, além de valores como a tutela dos direitos 

da personalidade e da dignidade da pessoa humana, para mencionarmos apenas aqueles que 

podem entrar em choque com o direito em tela.

No entendimento de Luiz Moreira e Antônio Carlos Alpino Bigonha, lecionando 

que  os  direitos  fundamentais  demandam  um  processo  de  inclusão  cidadã,  o  Estado 

Democrático de Direito representaria o locus no qual “a estrutura intersubjetiva de direitos 

se mostra como inclusão e reconhecimento. Inclusão e reconhecimento interpessoal que 

se dá pela universalidade da liberdade e da isonomia suprassumida no conceito sujeito 

de direito”.215

Não se trata, pois, de uma Constituição voltada à preservação dos interesses da 

214 POLANYI, Michael. A lógica da liberdade – reflexões e réplicas. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003, p. 67/8. 
215BIGONHA, Antônio Carlos A. e MOREIRA, Luiz.  Legitimidade da jurisdição constitucional.  Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 9.
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burguesia  perante  o  poder  estatal.  Muito mais  que buscar  a  garantia  da liberdade,  tem-se 

representar a Carta Magna instrumento normativo que demonstra o compromisso assumido 

pela  República  Federativa do Brasil  na redução das  desigualdades  sociais,  orientada  para 

assegurar  a  todos  um  mínimo  de  dignidade,  inclusive  contemplando,  para  esse  fim,  a 

prestação de uma série de benefícios assistenciais pelo Estado.

A forte influência das teorias originalistas na jurisprudência norte-americana tem 

contribuído também para a necessidade de se observar o respeito à vontade dos chamados pais 

fundadores, muitas vezes olvidando as fortes transformações ideológicas, culturais e sociais 

por que tem atravessado aquele país ao longo de mais de dois séculos, o que também se 

reflete no que tange à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, considerando os 

meios  tecnológicos  postos  à  disposição  de  qualquer  pessoa  que  deles  queira  fazer  uso, 

ampliando enormemente o alcance de qualquer mensagem.

Foi a dignidade da pessoa humana, e não a liberdade, o valor maior que orientou a 

Constituição  Federal  de  1988,  o  que  se  projeta  na  interpretação  e  aplicação  dos  direitos 

fundamentais. Muito embora tenha consagrado uma série de liberdades, que inegavelmente 

representam direitos inerentes ao homem, não o fez de forma a consagrá-las como fins em si 

mesmas,  mas como instrumentos para que o homem pudesse alcançar sua dignidade num 

espaço democrático e de igualdade.

Não se pode falar pois na superioridade hierárquica dos direitos da liberdade em 

relação a todos os demais. Isso fica evidenciado especialmente quando se leva em conta que 

mesmo com a redemocratização não foram as liberdades erigidas como direitos absolutos, 

mas sim como direitos que devem ser conciliados com os demais, o que se apresenta ainda 

mais consentâneo com os propósitos pluralistas, já que a igualdade absoluta poderia resultar 

em ignorar as diferenças sociais.

Trazendo-se esse quadro à liberdade de expressão, tem-se que a consagração de 

liberdade absoluta, além de ensejar a violação a outros direitos igualmente reconhecidos como 

fundamentais, olvidaria haver a própria Constituição Federal de 1988 disposto em seu artigo 

220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não poderiam 

sofrer qualque restrição, prescrevendo ao final que se deveria observar o disposto na mesma, 

exigência em verdade desnecessária diante do princípio hermenêutico da unidade.

Ressalva no mesmo sentido foi estabelecida pela Carta Magna em seu artigo 220, 
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§ 1º, ao prescrever que nenhuma lei poderia conter dispositivo que representasse a imposição 

de  “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”. Buscou a 

norma em tela, pois, a conciliação de diversos interesses e não apenas a prevalência de um em 

detrimento de outro.

Não fez o constituinte,  pois,  uma opção preferencial  pela  tutela de um direito 

constitucional,  e  nem  poderia  fazê-lo,  sob  pena  de  oferecer  solução  injusta  a  inúmeros 

conflitos que viessem a se formar, olvidando da própria natureza das normas-regra, cujo peso 

a  ser  atribuído  na  resolução  do  conflito  deverá  ser  apreciado no  caso  concreto,  variando 

conforma as circunstâncias fáticas verificadas. Sobre essa temática, colhe-se do entendimento 

doutrinário, infra:

Hodienarmente,  o máximo que se admite doutrinariamente é a existência de 
uma hierarquia axiológica, porém meramente relativa e superável em vista das 
circunstâncias  em  concreto,  funcionando  como  um  critério  auxiliar  à 
ponderação dos interesses em concreto.
Destarte,  não existem critérios  rígidos de hierarquização de bens ou valores 
constitucionalmente  protegidos,  de  modo  que  esta  hierarquização  formal  e 
absoluta é, de fato, inviável, pois, ao menos sob o aspecto formal, as normas 
constitucionais  são  de  mesma  hierarquia.  Todavia,  verifica-se  que  na 
formulação  de  hierarquias  axiológicas  e  relativas  os  direitos  e  garantias 
fundamentais geralmente são levados em consideração como superiores.216

Isso evidencia não se configurar a superioridade hierárquica de um bem jurídico 

em detrimento de outro, com base numa definição a priori. Toda e qualquer liberdade poderá 

ser objeto de restrições, caso sua fruição venha a resultar em prejuízo real ou potencial a 

terceiros, o que implica em reconhecer também a seu titular responsabilidades para com as 

pessoas e o meio em que vive com seus semelhantes.

O reconhecimento de uma superioridade hierárquico-normativa das liberdades de 

expressão  poderia  ensejar  a  carência  de  proteção  estatal  a  bens  jurídicos  extremamente 

relevantes, tais como a honra e a dignidade, tutelando inclusive notícias falsas, na medida em 

que a liberdade não fosse objeto de adequada regulamentação, o que se mostra ainda mais 

grave em se tratando de ofensas proferidas através dos meios de comunicação de massa, cujo 

216 PEIXOTO, Francisco Davi  Fernandes.  O princípio do balanceamento (balancing) ou do contrapeso de 
valores e bens constitucionalmente protegidos, in: MATIAS, João Luis Nogueira (org.). Neoconstitucionalismo 
e Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2009, p. 163.
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alcance é muito mais dilargado. 

Não se venha a atribuir ao ordenamento jurídico brasileiro a pecha de ser menos 

democrático que outros. De fato, ressalvando-se o modelo norte-americano, que se apresenta 

como extremamente liberal no que tange ao reconhecimento das liberdades de expressão, as 

democracias europeias têm procurado estabelecer uma adequada conciliação de interesses, o 

que se reflete inclusive na jurisdição penal.

Por essa razão, a Corte Europeia de Direitos Humanos vem proferindo, além de 

decisões, mais raras, que buscam assegurar a liberdade de imprensa, outras que tutelam os 

direitos da personalidade,  especialmente considerando os  abusos cometidos pela  imprensa 

sensacionalista em países como Inglaterra e Alemanha, afastando-se muitas vezes de qualquer 

propósito  informativo,  agindo  com  o  único  escopo  de  obtenção  de  lucro,  como  será 

oportunamente  demonstrado  por  ocasião  do  exame  detalhado  acerca  dos  direitos  da 

personalidade.

Nesses casos, mostra-se evidente o acerto da opção do constituinte brasileiro em 

não  conferir  status de  superioridade  hierárquica  ao  direito  fundamental  à  liberdade  de 

expressão. Logo, embora esse direito possa e deva ser objeto de preservação em face daqueles 

resguardados  pela  legislação  ordinária,  a  ele  podem  ser  oponíveis  outros  bens 

constitucionalmente protegidos. 

Ao definir  determinados ilícitos como tipos penais,  como difamação e injúria, 

entre outros, reconhece o legislador a relevância da proteção jurídica a bens como honra e 

dignidade pessoais e perante a sociedade. A possibilidade de persecução penal representa clara 

demonstração da inexistência da pretendida superioridade hierárquica. A respeito, confira-se o 

entendimento do jurista português José Francisco de Farias Costa:

A 3ª proposição destaca o fato de os direitos,  que nesta precisa matéria são 
chamados a debate, não poderem, de modo algum, ser hierarquizados: o direito 
à honra e o direito de informação têm por isso igual valência normativa.
O juízo sobre a validade desta afirmação beneficia, dentro de toda a doutrina 
constitucional, de uma tão forte base de concordância que quase se diria tocar a 
unanimidade. Ora, a igualdade normativa encontrada em sede constitucional 
não poderia, sob pena de inconstitucionalidade, ser desrespeitada no âmbito do 
direito penal. O que faz com que se não possa, de modo algum, defender que o 
direito  de  informação prevalece  sobre  o  direito  à honra,  tanto  mais  que,  se 
assim fosse,  não  teria  sentido  punir como crime  de  difamação  ou  injúria  o 
exercício ilegítimo e abusivo de um incontrolado direito de informar.217

217 COSTA, José Francisco de Faria.  Direito Penal da Comunicação – alguns escritos. Coimbra: Coimbra 
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3.2.2. O julgamento da ADPF 130

Ante  os  fundamentos  acima  expostos,  não  se  apresenta  consentânea  à  ordem 

jurídica estabelecida pela Constituição Federal  a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento da já mencionada Arguição por Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 130, cuja ementa sustenta, em flagrante salto hermenêutico, a superioridade 

da liberdade de imprensa em relação a outros direitos.218 

A leitura  da  ementa  em  tela  faz  supor  haver  a  Corte  Suprema  sustentado  a 

superioridade hierárquica do direito fundamental à liberdade de expressão em relação a outros 

direitos,  o  que  não  encontra  amparo,  contudo,  nos  próprios  votos  colhidos,  revelando  a 

ementa uma série de conclusões que passamos a criticar a seguir, uma vez que deixam sem 

proteção outros direitos constitucionais de igual relevância, em tutelas preventiva ao ilícito e 

repressivas.

Essa conclusão exposta na ementa, contudo, não guarda correspondência com o 

que acabou decidido, como se percebe da leitura do acórdão e especialmente do inteiro teor 

dos votos proferidos, inclusive daqueles convergentes com o voto do relator, Ministro Carlos 

Ayres de Britto. Posteriormente, outros acórdãos e medidas liminares acabaram por rechaçar o 

teor do que pareceu ter sido decidido nos citados autos.

Colhe-se  da  ementa,  inicialmente,  que  o  fato  de  haver  a  Constituição  Federal 

assegurado a “plenitude” da liberdade de informação jornalística, reputada como sinônima da 

liberdade de imprensa,  seria  fator impeditivo a  qualquer espécie de censura prévia,  assim 

caracterizando o relator inclusive aquela que seria proveniente do Poder Judiciário, sob pena 

de se provocar enorme insegurança jurídica, como apontado pelo relator.

Também de forma equivocada a ementa pretende demonstrar essa superioridade 

hierárquica  no  sentido  de  que  as  liberdades  de  imprensa  se  antecipariam,  no  tempo,  ao 

resguardo  dos  direitos  de  personalidade.  Não  seria  cabível,  por  essa  razão,  a  adoção  de 

qualquer medida preventiva aos direitos da personalidade perante o direito da liberdade de 

imprensa, chegando a se utilizar da expressão “sobredireitos”.

Editora, 1998, p. 57.
218Íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?

docTP=AC&docID=605411, acesso em 16.07.2013.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
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As relações atinentes à imprensa seriam bens jurídicos superiores em relação aos 

demais bens, inclusive superiores aos direitos da personalidade que também ostentam sede 

constitucional.  Assentou  o  relator,  a  respeito,  que  a  Constituição  Federal  de  1988  teria 

promovido  “calibração  temporal  ou  cronológica  na  empírica  incidência  desses  dois 

blocos de dispositivos constitucionais”.

Conforme apontado pelo relator, o desrespeito a direitos constitucionais alheios, 

ainda  que  também reconhecidos  como  densificadores  da  personalidade  humana,  somente 

poderia ser objeto de reparação  a posteriori,  mediante a paralisação da inviolabilidade de 

certos direitos subjetivos fundamentais, os quais cederiam ante a superioridade da liberdade 

de informação jornalística.

Em seguida, assentou o relator ser necessário manter reação de proporcionalidade 

entre o direito de resposta e a liberdade de imprensa, evitando a imposição de pesados ônus 

pecuniários em face das condenações, concluindo que no caso de ofensa a agentes públicos no 

exercício da liberdade de imprensa seria indispensável atentar para a cláusula de modicidade, 

ainda que houvesse sido injustamente ofendido em sua honra e imagem.

Prosseguindo o relator,  de forma que nos parece utópica e sem atentar para a 

ausência  de  qualquer  fundamento  constitucional  à  sua  afirmação,  passa  a  expor  que  a 

Constituição Federal de 1988 teria consagrado modelo de autorregulação da imprensa, sendo 

que  “os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o 

tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos”.

Começando pelo último ponto, o relator assentou em seu voto a consagração pela 

Carta Magna de 1988 de um modelo de autorregulação da imprensa, que tornaria impossível o 

atuar estatal, cabendo à própria imprensa agir de forma a coibir a prática de novos erros que 

viesse a cometer.  A respeito,  colhe-se trecho do voto condutor,  disponível no endereço já 

acima indicado:

Um segundo desdobramento  hermenêutico  ainda se  desprende dessa mesma 
interdição  legislativa  quanto  à  medula  mesma  da  liberdade  de  informação 
jornalística: a de que, no tema, há uma necessária linha direta entre a Imprensa 
e a sociedade civil. Se se prefere, vigora em nossa ordenamento constitucional 
uma  forma  de  interação  imprensa/sociedade  civil  que  não  passa,  não  pode 
passar pela mediação do Estado (grifo no original). Interação que pré-exclui, 
portanto,  a  figura  do  Estado-ponte  em  matéria  nuclear  ou  axialmente  de 
imprensa.  Tudo  sob  a  ideia  força  de  que  incumbe  à  imprensa  controlar  o 
Estado, e não o contrário.
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O eminente relator da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental 

promoveu,  contudo,  interpretação  absolutamente  isolada  do  artigo  220  da  Constituição 

Federal de 1988, olvidando da existência de uma série de outros direitos, sem que nada do 

existente  no  texto  da  Carta  Magna  autorize  concluir  por  um  modelo  imune  a  qualquer 

regulação estatal, criando sem previsão do próprio texto um modelo de autorregulação.

De fato, embora nada impeça o exercício do controle pela própria imprensa, tanto 

que várias entidades instituíram em suas redações a figura do  ombudsman,  não poderia o 

Estado,  especialmente através  do Poder  Judiciário,  deixar  de atuar  de forma preventiva e 

repressiva no que tange aos conflitos envolvendo direitos fundamentais, até por lhe caber o 

resguardo dos direitos de personalidade.

Fatos recentemente ocorridos têm inclusive motivado países que tradicionalmente 

praticaram modelo de autorregulação a promover mudanças nesse sistema, sempre atraindo 

nesse caso a pecha de que estariam a praticar censura estatal, repetindo no exterior as críticas 

lançadas no Brasil. Antes de propor a adoção desse modelo, contudo, faz-se indispensável 

tecer alguma ponderações sobre a realidade britânica.

Conforme amplamente noticiado,  o jornal britânico “News of the World” teria 

promovido uma série de ilegalidades com o escopo de aumentar sua tiragem, incluindo a 

prática de escutas ilegais, espionagens e chantagens em face de diversas personalidades do 

Reino  Unido,  sem  que  o  órgão  de  autorregulação  criado  em  1953,  o  Press  Complaints 

Comissions,  houvesse  agido  para  corrigi-las,  reprimi-las  ou  de  forma  a  prevenir  novas 

ocorrências.

Em  razão  desses  fatos,  foi  constituída  comissão  presidida  pelo  Juiz  Brian 

Levenson (Uma Investigação sobre a cultura, prática e ética jornalísticas), na qual se sugeriu a 

necessidade  de  edição  de  uma  lei  visando  coibir  os  abusos  da  imprensa,  especialmente 

considerando as graves violações de direitos praticados, sem que a própria imprensa houvesse 

se pronunciado, sendo sugerida a criação de órgão independente com o poder de impor multas 

pecuniárias,  concluindo ser necessário o estabelecimento de mecanismos de vigilância em 

face da imprensa, vigilante do Estado.

Diante do que apontou como uma devastação da intimidade de pessoas inocentes, 

seria  inadmissível,  como  evidenciado,  a  conivência  da  própria  mídia.  Qualquer  falha  da 
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mídia, diante da natureza e relevância de sua atividade exercida, teria o condão de afetar a 

sociedade como um todo, e não apenas as vítimas diretas das ilicitudes, propondo a criação de 

um órgão estatal independente, do qual não participariam políticos ou dirigentes de empresas 

de comunicação.

O relatório elaborado, em quatro volumes, dedica um módulo ao relacionamento 

entre a imprensa e o público, com enfoque nas escutas telefônicas e outros procedimentos 

ilegais;  o  segundo aborda as relações  entre  a  imprensa e polícia  e  a extensão em que se 

operou; o terceiro destaca as relações entre a imprensa e políticos e o quarto e último propõe 

uma série de regulamentações para uma política estatal mais efetiva e a regulação dos padrões 

de integridade e liberdade da imprensa enquanto estimula os mais altos padrões éticos.219

A própria  Carta  Magna  de  1988  previu  a  criação  do  chamado  Conselho  de 

Comunicação Social, cuja atuação deveria subsidiar o Poder Legislativo em sua atividade de 

renovação das concessões das outorgas estatais de emissoras de rádio e televisão, bem assim 

no que  tange  à  observância  das  próprias  regras  previstas  em seu  artigo  221,  atinentes  à 

qualidade da programação televisiva.

Essa realidade de imprescindibilidade da interferência estatal, não como forma de 

censura, mas de disciplina da regulação dos conflitos entre os direitos da personalidade, de 

um lado, e a liberdade de imprensa, de outro, foi bem explicitada em votos proferidos pelos 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito e Joaquim Barbosa. Não obstante tenha votado o 

primeiro em consonância com a conclusão do voto do relator, colhe-se do inteiro teor dos 

votos dos eminentes ministros:

Essa estrutura da disciplina constitucional revela com toda claridade que não se 
pode deixar ao desabrigo da mediação estatal  esse  provável  conflito  entre  a 
liberdade de imprensa e a dignidade da pessoa humana, ou seja, objetivamente, 
esta Suprema Corte,  como guardiã da Constituição, será chamada a intervir 
nas  situações  em que  esse  conflito  estiver presente,  na  melhor tradição  das 
Cortes Constitucionais. […]
Na verdade, com isso sinalizo que não é possível legislar com conteúdo punitivo, 
impeditivo do exercício da liberdade de imprensa, isto é, que criem condições de 
intimidação.  Com  isso,  veda-se  qualquer  tipo  de  censura  à  veiculação  de 
notícias ou coerção à liberdade de informação jornalística. Por outro lado, a 
preservação da dignidade da pessoa humana deve ser assegurada como limite 
possível  para  o  exercício  dessa  liberdade  de  imprensa  (Trecho  do  voto  do 
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito).

219 Íntegra  do  relatório,  em  quatro  volumes,  encontra-se  disponível  em  http://www.official-
documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0780/0780_iv.asp, acesso em 15.07.2013.

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0780/0780_iv.asp
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1213/hc07/0780/0780_iv.asp
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Eu, contudo, a exemplo do pensamento sobre a matéria do eminente professor 
Owen  Fiss,  da  Universidade  de  Yale,  em quem me  inspiro,  penso  que  nem 
sempre o Estado exerce uma influência negativa no campo das liberdades de 
expressão e comunicação. 
O Estado pode, sim, atuar em prol da liberdade de expressão, e não apenas 
como seu inimigo, como pode parecer a alguns.
Múltiplos fatores interferem nesse campo: a peculiaridade da história do país, a 
maneira  como a  sociedade é  organizada,  o  modo de  interação entre  grupos 
sociais dominantes e grupos sociais minoritários, tudo pode influir na questão 
da liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Imagine-se,  por exemplo,  a  situação de total  impotência e  desamparo a que 
pode  ser  relegado  um  grupo  social  marginalizado  e  insularizado  de  uma 
determinada sociedade, quando confrontado com a perseguição sistemática ou a 
vontade deliberada de silenciá-lo, de estigmatizá-lo, de espezinhá-lo, por parte 
de um grupo hegemônico  de comunicação ou de alguns de seus porta-vozes 
(Trecho do voto do Ministro Joaquim Barbosa).

De forma inequívoca, também se apresenta em total dissonância com o disposto 

na  Constituição  Federal  a  exigência  de  que,  em  se  tratando  de  abusos  cometidos  pela 

imprensa, deveria ser observada a modicidade no estabelecimento de indenizações, de forma a 

evitar  viesse  a  ser  desencorajada  ante  o  temor  do  ônus  financeiro  que  poderia  ser 

experimentado em decorrência de condenações.

Assentou o relator, nesse ponto, que o agente público, não obstante viesse a ser 

injustamente ofendido em sua honra e imagem, somente faria jus ao recebimento de uma 

indenização a qual seria subjacente o que chamou de cláusula de modicidade, diante do fato 

de se encontrar naturalmente mais exposto a críticas e sob a permanente vigília da cidadania, 

ainda que o exercício da atividade da imprensa viesse a ser reconhecido como ofensivo e 

desqualificador.

Não se pode olvidar haver a Constituição Federal de 1988 estabelecido em seu 

artigo 5º, V, ser assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além do pagamento 

de indenização por dano material, moral ou à imagem, tendo a jurisprudência construído uma 

série  de  parâmetros  na  fixação  do  valor  do  dano  moral,  diante  da  impossibilidade  de 

quantificar de forma precisa o sofrimento da vítima.

De forma a evitar a ocorrência de abusos e enriquecimento ilícito, criando uma 

verdadeira  cultura  de  indenização  por  dano  moral,  levando  em  conta  especialmente  as 

circunstâncias  do  caso,  o  dolo  no  exercício  da  conduta,  a  intenção  de  obter  proveito 

patrimonial e a condição econômica das partes, notadamente daquela que comete o ilícito do 

qual se origina o evento danoso.
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Ao mesmo tempo em que busca reparar, através da pecúnia, o prejuízo sofrido 

pela vítima do dano moral, deve buscar funcionar como fator de desestímulo à reiteração da 

conduta ilícita, o que, em se tratando de grandes grupos econômicos, motivo a que não sejam 

impostas  indenizações  em valores  simbólicos,  diante  do  lucro  que  podem haver  auferido 

mediante a causa ao dano a terceiros.

Em razão desse duplicidade de funções (preventiva e repressiva), e considerando a 

responsabilidade ética que deve envolver os profissionais de comunicação, os quais em geral 

contam com prévio  estudo e  formação  que  lhes  recomenda  uma série  de  cautelas,  como 

checagem, que não precisa ser exauriente, acerca da veracidade das notícias, oitiva da parte 

que possivelmente será afetada, etc., cabe atentar para a fixação de indenizações em valores 

mais altos considerando-se o poder econômico do ofensor.

Não se trata de estimular a fixação de indenizações milionárias, mas sim de punir 

de uma forma minimamente ofensiva aquele que causa grave dano a terceiros por conduta 

dolosa ou revestida de culpa grave. Pode ocorrer, contudo, que os efeitos do dano moral sejam 

tão significativos que impeçam ou dificultem o próprio convívio social da vítima, levando 

também esse caso à fixação de valores mais elevados.

Segundo a  concepção doutrinária,  apontando para a  inexistência  de regime de 

tarifação  indenizatória  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  a  indenização  por  dano  moral 

cumpre função de pena privada, “como reconhece o direito comparado tradicional. Não se 

trata,  portanto,  de  mero  ressarcimento  de  danos,  como ocorre  na  esfera  dos  danos 

materiais”.220

Essa realidade se  agrava considerando-se a ausência  de compromisso ético de 

uma série de veículos de comunicação, notadamente da mídia mais sensacionalista que, com o 

escopo de obtenção de lucro, o que se percebe pela própria forma de abordagem dos eventos, 

em que se  evidencia  que,  mais  que o propósito  de informar,  está  presente  a  intenção de 

macular a honra de terceiros, por desavenças pessoais, políticas, etc., ou pelo único fim de 

vender pelo sensacionalismo.

São conhecidos casos de linchamentos morais e assassinatos de reputações que 

acabam por deixar as vítimas completamente à margem da sociedade, independentemente de 

qualquer condenação judicial ou ainda que venham a ser absolvidas nos crimes que lhes eram 

imputados. Esse assassinato de reputações, por certo, além dos danos materiais que causa, 

220 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Responsabilidade Civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 207.
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pode motivar a criação de verdadeiros párias, notadamente numa sociedade que não costuma 

se aprofundar na análise dos fatos aos quais é exposta.

Muitas vezes o que ocorre é que a mera suspeita, em geral sem qualquer base 

empírica  ou  com lastro  probatório  muito  deficiente,  motiva  a  divulgação de notícias  que 

alimentam  novas  notícias,  destruindo,  em  geral  sem  possibilidade  de  reparação,  a 

credibilidade  de  pessoas  perante  a  sociedade,  causando  significativo  abalo  psíquico  que 

somente pode ser minimizado em parte pela imposição de danos morais ao causador, diante 

da impossibilidade de restauro da reputação.

Tal quadro é agravado no caso brasileiro considerando-se a extrema demora na 

tramitação de processos judiciais, em que pode vir a ocorrer, e é o que normalmente acontece, 

de se obter um provimento judicial absolutório somente muito tempo após a divulgação das 

notícias que não passavam de meras especulações, quando seu efeito midiático é mínimo, com 

dedicação de um espaço muito inferior àquele ocupado pelas manchetes acusatórias, já tendo 

sido  construída  nesse  intervalo  uma  imagem  de  culpa  consolidada  do  suposto  autor  de 

conduta ilícita.

Embora a resposta no que tange à fixação do dano deva ser diferenciada, de fato, 

em se  tratando  de  agentes  públicos,  dado  o  fato  de  estarem os  mesmos  mais  sujeitos  à 

vigilância da sociedade, e considerando-se os princípios de regência da administração pública, 

especialmente da moralidade e publicidade, tem-se por impossível ignorar que os servidores 

públicos  também  são  titulares  de  direitos  da  personalidade,  o  que  não  deve  motivar  o 

tratamento de seus patrimônios morais como objetos dotados de menor valor.

É do conhecimento público a ampla divulgação de escândalo noticiando a compra 

de bicicletas e guardachuvas pela FNS – Fundação Nacional de Saúde, entidade vinculada ao 

Ministério  da  Saúde  –  durante  o  governo  do  ex-presidente  Fernando  Collor.  A ampla 

divulgação do fato em tela levou à queda do então titular  do Ministério da Saúde Alceni 

Guerra, tendo sido acompanhada da divulgação de charge em jornal de grande circulação na 

qual o acusado andava de bicicleta na companhia de seu filho, que tinha os olhos vendados.

Após as denúncias, e tendo se tornando inviável a permanência no cargo, não foi 

reconhecida a participação do ex-ministro no episódio da compra superfaturada, tendo sido 

arquivado o inquérito  instaurado a  requerimento  da Procuradoria-Geral  da  República.  Tal 

arquivamento,  contudo, não se apresentou apto a restaurar  a credibilidade do denunciado, 
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especialmente diante do sensacionalismo da cobertura midiática, em que apresentador de rede 

de  televisão  exibiu  matéria  na  qual  aparecia  montado  numa  bicicleta,  utilizando  um 

guardachuvas. Sobre o impacto das denúncias, veja-se:

Alceni Guerra tem uma coleção de lembranças amargas do período que viveu 
entre a saída do Ministério da Saúde e a  eleição para a prefeitura de Pato 
Branco. Mas nada se compara a um certo domingo de agosto de 1992. Era o 
primeiro Dia dos Pais após sua exoneração do cargo. Chegando à escola da 
filha, Ana Sofia, então com 4 anos, teve um choque: a menina carregava um 
cartaz com as mais pesadas acusações publicadas contra Alceni na imprensa. 
Era  o  "presente"  de  Sofia,  preparado  pelas  professoras  do  colégio.  O  ex-
ministro até hoje tem dificuldades em discutir com a família os episódios do 
período  Collor  –  e  há  dois  anos  encontrou-se  pela  última  vez  com  o  ex-
presidente. Seu filho Guilherme (na foto acima, aos 11 anos, com o pai) diz não 
se lembrar do episódio.221

 

A ampla divulgação do fato, bem como a forma como se deu essa abordagem, 

mostra haver sido extrapolado o exercício da função social da imprensa, que, deixando de 

meramente informar, veio a agir como um verdadeiro tribunal de inquisição em desfavor do 

agente público acusado, o que se apresenta inclusive em total dissonância com o vínculo que 

deve manter com o regime democrático, caracterizando o excesso em sua atuação.222

Ainda  sobre  essa  temática,  tem-se  que  a  dosimetria  adequada  do  valor  da 

condenação deverá levar em conta necessariamente o poder econômico do grupo midiático 

que agiu de forma a causar dano moral. Em se tratando de pequenos grupos, a imposição de 

pena exacerbada poderia resultar no comprometimento da liberdade de imprensa através do 

prejuízo  empresarial.  O  mesmo  não  ocorre,  contudo,  em  se  tratando  de  grandes  grupos 

empresariais,  que  controlam  diversos  segmentos  de  rádio,  televisão,  revistas  e  internet, 

devendo ser observada,  em relação a eles, a proporcionalidade entre a multa e o prejuízo 

causado em maior intensidade.

Vê-se assim que uma mera suspeita inicial, que deveria ensejar o aprofundamento 

das investigações, passou a ostentar força de verdade fática, impossibilitando diante da forma 

de veiculação das notícias e da extensa cobertura midiática ouvir de uma forma minimamente 

justa a voz da pessoa acusada. Não parece haver sido observado, portanto, um mínimo de 

cautela  na  abordagem  do  fato.  Cabe  indagar:  qual  a  utilidade  dessa  cobertura  para  a 

221Disponível em http://veja.abril.com.br/210600/p_051.html, acesso em 17.07.2013.
222A respeito, confira-se ROSA, Mário.  A era do escândalo:  lições,  relatos e bastidores de quem viveu as 

grandes crises de imagem. São Paulo: Geração Editorial, 2003, passim.

http://veja.abril.com.br/210600/p_051.html
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sociedade? Houve benefício na divulgação dessas informações  inverídicas? Voltaremos ao 

tema quando do exame da verdade como condição essencial para o exercício da liberdade de 

informação.

Conforme apontado pelo relator, o desrespeito a direitos constitucionais alheios, 

ainda  que  também reconhecidos  como  densificadores  da  personalidade  humana,  somente 

poderia ser objeto de reparação  a posteriori,  mediante a paralisação da inviolabilidade de 

certos direitos subjetivos fundamentais, os quais cederiam ante a superioridade da liberdade 

de informação jornalística.

A essa conclusão se chegaria diante da previsão no texto constitucional de critério 

da calibração temporal  ou cronológica.  Diante  da superioridade  do direito  à  liberdade de 

imprensa em relação aos demais, dada a forte relação com o regime democrático, embora se 

reconhecesse a possibilidade de indenização, a mesma somente poderia ser determinada  a 

posteriori, e nunca de forma anterior à divulgação de notícias, o que representaria a imposição 

de censura prévia, medida expressamente vedada pelo texto constitucional.

Segundo  o  eminente  relator,  a  se  admitir  que  os  direitos  de  personalidade 

pudessem  impedir  a  divulgação  de  qualquer  notícia  os  mesmos  assumiriam  relação  de 

precedência no que tange à liberdade de imprensa, contrariamente ao que pretendido pelo 

constituinte, diante da leitura formulada do artigo 220,  caput, da Carta Magna de 1988, no 

sentido  de  que  não  poderia  ser  estabelecida  “qualquer  restrição”  à  livre  circulação  de 

informações. A precedência dos direitos de personalidade representaria, assim, uma restrição 

indevida, que não poderia ser tolerada pelo Estado através de qualquer dos seus poderes.

Flagrante o equívoco nessa conclusão. Como já exposto, ao contrário do modelo 

norte-americano, não consagrou o constituinte a superioridade hierárquica de qualquer direito 

ou liberdade em restrição a outros, admitindo-se restrições a direitos constitucionais no caso 

de  violações  a  outros,  o  que  também justifica  a  necessidade  de  se  observarem medidas 

preventivas à ocorrência de ilícitos a pretexto do exercício de direitos constitucionais. 

Não se pode afirmar que a plenitude da liberdade de imprensa a tornaria imune a 

qualquer  controle  não  obstante  se  lhe  imputasse  a  prática  de  violações  a  direitos  da 

personalidade. Sob essa ótica, também protege a Carta Magna, sem restrições, os direitos da 

personalidade, e ninguém supõe sejam os mesmos absolutos e indevassáveis, mas sim que 

demandam, no exercício, imprescindível conciliação com outros direitos.
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O fato de haver a Carta Magna qualificado a imprensa como livre não lhe confere 

a natureza de sobredireito. Também outros direitos se apresentam claramente relevantes ao 

reconhecimento de proteção sob um Estado Democrático de Direito, e em relação a eles se 

admite  a  incidência  de  restrições  pelo  próprio  estado  ou  até  mesmo  por  particulares,  a 

depender do caso concreto.

Dada  a  inexistência  de  qualquer  sobredireito,  pois,  soa  estranho  considerar  a 

necessidade  de  estabelecer  critério  de  calibração  temporal  ou  cronológica.  Em seu  voto, 

aponta o relator ser cabível primeiro assegurar o gozo do direito da personalidade atinente às 

liberdades  de  imprensa,  criação,  manifestação,  etc.;  depois,  em caso  de  abuso,  é  que  se 

poderia  cobrar  do titular  a reparação pelo desrespeito  aos  direitos  constitucionais  alheios, 

ainda que também densificadores dos direitos da personalidade.

A  lógica  do  sistema,  segundo  o  relator,  demandaria  que,  em  caso  de 

ridicularização ou excesso de linguagem, aquele que se julgasse ofendido somente poderia se 

utilizar posteriormente do direito de resposta ou promover a responsabilização civil ou penal 

do autor. Chega então o relator ao ponto crucial e que em verdade se revela mais merecedor 

de críticas em seu voto:

Não há como garantir a livre manifestação de pensamento senão em plenitude. 
[…] Senão colocando em estado de momentânea paralisia a inviolabilidade de 
certas  categorias  de  direitos  subjetivos  fundamentais,  como,  por exemplo,  a 
intimidade, a vida privada, a imagem e a honra de terceiros. Tal inviolabilidade, 
aqui, ainda que referida a outros bens de personalidade (o entrechoque é entre 
direitos de personalidade), não pode significar mais que o direito de resposta, 
reparação pecuniária e persecução penal, quando cabíveis; não a traduzir um 
direito  de  precedência  sobre  a  multicitada  parelha  de  sobredireitos 
fundamentais: a manifestação do pensamento e a expressão em sentido geral.

Uma das principais projeções acerca dos reflexos da constitucionalização do direito 

privado se refere aos chamados direitos da personalidade. De fato, não se poderia deixar de 

reconhecer, face às profundas implicações da cada vez mais intensa implicação do Direito 

Público sobre o Direito Privado, que os direitos de personalidade, intimamente ligados ao 

próprio homem, poderiam deixar de ser afetados, por não mais ser visto o homem como um 

mero titular de propriedades.

Os direitos da personalidade podem desse modo ser reconduzidos de sua sede civil, 

com fundamento no artigo 11 e seguintes do Código Civil, para as normas mais gerais do 
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artigo 5º, X, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “são invioláveis a intimidade, 

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

dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No dizer de Daniel  Sarmento,  “a personalidade mais do que um direito é um 

valor – o mais  importante  do ordenamento,  diga-se de passagem -,  que se  irradia e 

penetra por todos os campos do Direito, público ou privado”223, que se poderia extrair 

exatamente do princípio constitucional  da dignidade da pessoa humana,  do qual  emana a 

proteção a variados bens jurídicos.

O reconhecimento desses direitos como hierarquicamente inferiores à liberdade de 

imprensa ignora a relevância que valores como honra e vida privada ostentam especialmente 

nos tempos atuais, de invasão tecnológica aos lugares mais restritos. A pretendida paralisação 

momentânea de eficácia,  com o consequente afastamento da tutela  estatal  e  mesmo pelos 

demais entes privadas, olvidaria a grande evolução do constitucionalismo ao reconhecê-los 

como direitos fundamentais, deixando de amparar somente os direitos da liberdade.

Assentou  o  relator  que  os  direitos  que  formam  a  liberdade  de  imprensa 

representariam também bens da personalidade, diante de sua natural forma de controle social 

sobre o poder do Estado, o que garantiria o status de ver reconhecidas apenas posteriormente 

as ofensas que cometer, no exercício do pleno gozo da primeira. Em obra doutrinária, porém, 

deixou assentado:

Dentro da Constituição, entretanto, o hermeneuta já não pode se servir desse 
tipo de critério, pois as normas constitucionais originárias não se relacionam 
por graus hierárquicos. Todas elas têm o mesmo caráter impositivo e a mesma 
hierarquia, no sentido de que uma não retira da outra o seu fundamento de 
validade. […]
Ora bem, se o princípio constitucional é daqueles que tem sua inter-referência 
marcada por complementação, um deles será o principal e, o outro, secundário. 
Ter-se-á, então, a dicotomia princípio/subprincípio (como se dá entre o mesmo 
princípio  republicano  e  o  princípio  da  moralidade  administrativa).  Ao 
contrário, se o princípio é daqueles que se definem por oposição a outro, ambos 
têm a mesma dignidade sistêmica e por isso nenhum deles pode ser considerado 
um subprincípio do outro  (e  a  primeira  contraposição  que nos ocorre  é  do 
princípio da liberdade de informação frente à intimidade e a vida privada das 
pessoas naturais.224 

223SARMENTO, Daniel.  Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 102.

224 BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 165/167.
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O  que  nos  parece,  contudo,  é  haver  o  eminente  julgador  promovido  o 

reconhecimento da superioridade hierárquica de um direito sem que a Constituição Federal 

assim  o  tenha  previsto.  Os  direitos  fundamentais  devem  ser  assim  compatibilizados  e 

conciliados,  e  não  objeto  de  um escalonamento  segundo  leituras  isoladas  de  disposições 

esparsas, evitando-se a conhecida prática da interpretação em tiras. Nesse sentido, extraem-se 

das lições do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau:

Não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços. 
A  interpretação  de  qualquer  norma  da  Constituição  impõe  ao  intérprete, 
sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a 
partir dela – da norma – até a Constituição.
Uma norma jurídica isolada, destacada, desprendida do sistema jurídico, não 
expressa significado normativo nenhum.
A interpretação  jurídica  sempre  há  de  ser  desenvolvida  no  âmbito  de  três 
distintos contextos – o linguístico, o sistêmico e o funcional.
A primeira  pauta  enunciada  evidencia  a  importância  do  contexto  sistêmico 
como campo no qual se processa a interpretação.
No contexto linguístico é  discernida a semântica dos enunciados normativos. 
Mas  o  significado  normativo  de  cada  enunciado  somente  é  detectável  no 
momento em que se o toma como inserido no contexto do sistema, para após 
afirmar-se, plenamente, no contexto funcional.225

Essa realidade, felizmente, não restou ignorada pelos demais ministros da Corte, 

tendo  sido  apontada  a  necessidade  de  conciliação  entre  os  diversos  direitos  conflitantes, 

afastando-se a alegação de calibragem cronológica que resultaria, na prática, em ignorar por 

completo  a  existência  de  outros  direitos  constitucionais,  especialmente  dos  direitos  de 

personalidade.

O que a Carta Magna promove e determina é a necessidade de conciliação dos 

vários  interesses  conflitantes,  já  que  não  poderia  ignorar  a  possibilidade  de  que  os 

diversificados direitos que consagra pudessem entrar em choque, sem o estabelecimento de 

uma escala axiológica, tendo ressalvado inclusive a possibilidade de aplicação da pena de 

morte em relação a crimes cometidos determinadas circunstâncias, nos termos do artigo 5º, 

XLVII, combinado com o artigo 84, XIX, da Constituição Federal de 1988, a demonstrar que 

mesmo o direito à vida poderia ser relativizado diante de um bem ainda maior.

A  interpretação  em  tiras  promovida  acaba  por  subverter  a  própria  vontade 

constituinte.  De fato,  a  previsão no artigo 220 da Lex Magna,  no sentido de assegurar  a 

225GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
189/190.
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plenitude da liberdade de imprensa no exercício da atividade de comunicação social, apenas 

estende  a  garantia  conferida  individualmente,  nos  moldes  do  artigo  5º,  IV e  XI,  a  uma 

instituição organizada do ponto de vista empresarial, diante do relevante papel que exercerá 

na  sociedade,  sem  que  essa  garantia  possa  ir  além  daquela  que  se  outorga  ao  próprio 

indivíduo.

A inegável maior influência dos meios de comunicação, não obstante deva ser 

posta  a  salvo  de  interferências  governamentais  que  possam  resultar  em  cerceamento  às 

atividades para as quais  foram estabelecidas,  não pode deixar  de ser ignorada pelo poder 

público, especialmente considerando o alcance que obtém os meios de comunicação de massa 

e o papel que exercem na própria formação do público.

A paralisação da eficácia dos direitos da personalidade implicaria em transferir às 

mãos de entidades privadas, que se organizam sob o ponto de vista empresarial, um enorme 

poder de violação a direitos fundamentais, caso a eficácia dos mesmos devesse ser protraída 

para  momento  subsequente  ao  exercício  das  atividades  da  imprensa,  olvidando  a  própria 

realidade, em que a resposta jamais vem a apresentar a mesma eficácia que a ofensa.

Não obstante o direito de resposta, nos termos do artigo 5º, V, da Carta Magna de 

1988, deva ser proporcional ao agravo, seu exercício ocorre quando já divulgado fato que 

posteriormente vem a ser reputado como inverídico e ofensivo a direitos da personalidade, 

sem que exista garantia alguma de que a mensagem ulterior venha a obter o mesmo alcance 

ou a formar em todos os destinatários da primeira a consciência acerca do erro da primeira.

Essa  realidade  é  especialmente  agravada  no  quadro  atual.  De  fato,  publicada 

notícia em televisão ou jornal de grande circulação,  a mesma costuma ser imediatamente 

replicada  em outros  jornais,  sites,  blogs,  etc.,  encontrando  eco  ao  longo  de  vários  dias, 

fugindo  totalmente  ao  controle  da  pessoa  sobre  quem  se  reporta,  tornando  virtualmente 

impossível o exercício do direito de resposta.

Releva destacar ainda buscar o direito de resposta desconstruir uma crença que já 

pode  ter  se  formado  no  inconsciente  coletivo,  promovendo  muitas  vezes  uma  inglória 

tentativa  de  nadar  contra  a  corrente.  É  o  que  pode  ter  acontecido,  por  exemplo,  no  já 

mencionado caso do ex-ministro Alceni Guerra, que será para sempre associado ao referido 

escândalo das bicicletas, muito embora sequer tenha sido alvo de ação penal ulteriormente.

Assim,  o  exercício  do  direito  em  tela  poderá  vir  a  se  tornar  absolutamente 
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ineficaz,  notadamente  considerando  o  advento  da  internet,  em  que  se  espalham blogs  e 

comentários de leitores muitas vezes sem um mínimo de capacidade crítica, tornando ineficaz 

o exercício de um direito que também se reveste de fundamentalidade e que igualmente é 

objeto de proteção em tratados internacionais, resultando também em prejuízo à obtenção da 

verdade. 

Tal realidade também se mostra presente ainda com maior força em se tratando do 

resguardo à  intimidade,  caso evidenciada a ofensa à  esfera  da intimidade de determinado 

indivíduo. É o que pode ocorrer, por exemplo, em se tratando da divulgação de fotografias de 

personalidades públicas em situações nas quais se encontravam a exercer atividades privadas, 

por vezes em circunstâncias embaraçosas.

A quebra da intimidade devassada não se compatibiliza com qualquer tentativa 

posterior de reconstrução, especialmente porque já terão sido revelados à coletividade fatos 

que somente apresentar-se-iam relevantes ao conhecimento do próprio titular do direito, cuja 

revelação  pública  pode  causar  significativos  prejuízos  de  ordem  patrimonial  e 

extrapatrimonial que jamais poderão ser reparados, mas apenas minimizados no caso de se 

contemplar critério cronológico no exercício de direitos fundamentais.

 A calibração pretendida, portanto, a pretexto de proteger um direito, ignora todos 

os demais que com ele podem entrar em choque, bem como a própria realidade fática, se 

prendendo  mais  a  enunciados  utópicos.  Ainda  que  não  se  apresente  dotada  por  si  só  de 

eficácia vinculante, pode resultar em graves prejuízos a direitos de terceiros que entrem em 

choque com veículos de imprensa.

Essa  realidade,  contudo,  não  foi  ignorada  pelos  demais  membros  da  Corte 

Suprema, os quais, não obstante tenham acompanhado o relator para, em sua maioria, declarar 

não recepcionada a Lei de Imprensa pela nova ordem constitucional, deixaram de estabelecer 

a pretendida calibração cronológica. É o que se extrai, entre outros, de voto proferido pela 

Ministra Ellen Gracie, infra:

No entanto, não enxergo, com a devida vênia, uma hierarquia entre os direitos 
fundamentais  consagrados  que pudesse  permitir,  em nome do resguardo de 
apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos esforços de 
efetivação de todas as demais garantias constitucionais.
Entendo, com todo respeito e admiração à visão exposta pelo eminente relator, 
Ministro  Carlos  Britto,  que  a  inviolabilidade  dos  direitos  subjetivos 
fundamentais,  sejam eles  quais  forem,  não  pode  ser  colocada  na  expressão 
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adotada pelo eminente relator, num estado de 'momentânea paralisia' para o 
pleno usufruto de apenas um deles  individualmente considerado.  A ideia de 
calibração temporal ou cronológica,  proposta por sua Exa.,  representaria ao 
meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais à intimidade, à vida 
privada, à  imagem e à honra de terceiros.  É de todos bastante conhecida a 
metáfora  que  se  faz  a  respeito  da  busca  tardia  pela  reparação  da  honra 
injustamente  ultrajada,  esforço  correspondente  a  reunir  as  plumas  de  um 
travesseiro, lançadas do alto de um edifício. […]
São  essas  as  referências  que  faço.  Também  acrescento  as  já  mencionadas 
referências aos artigos 20, 21 e 22, que conferem sanções às violações ou abusos 
do direito de livre expressão do pensamento. São garantias, como volto a frisar, 
de proteção à intimidade, à imagem, à honra, à vida privada das pessoas, em 
consonância com o artigo 5º.
Além  do  mais,  se  me  é  permitido,  creio  que  essas  normas  inclusive 
proporcionam, para os órgãos de imprensa, para as empresas jornalísticas, um 
certo  balizamento  que,  a  partir  da  decisão  desta  Corte,  conforme  ela  se 
encaminha, fica eliminado.

Também no mesmo sentido aponta voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, 

embora igualmente tenha decidido pela não-recepção da Lei de Imprensa pela Constituição 

Federal  de  1988.  A respeito,  apontou o  eminente  Ministro  haver  a  Corte  já  acentuado  a 

inexistência de direitos ou garantias que se revestissem de caráter absoluto, vez que razões de 

relevante interesse público ou inerentes à convivência das liberdades, elemento da essência do 

próprio Direito, como já assinalamos, poderiam legitimar a adoção de medidas restritivas às 

prerrogativas individuais e coletivas, desde que respeitando-se os termos postos pela própria 

Carta Magna.

Dessa forma, visando a coexistência harmoniosa das liberdades públicas, e diante 

do substrato ético que as informa, poderiam incidir limitações que buscassem tanto a proteção 

à integridade do interesse social, evitando que viesse a ocorrer o exercício de um direito em 

detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, para ao final assentar, 

embora não reconhecida a superioridade hierárquica, a possibilidade de responsabilização  a 

posteriori pelos danos causados no exercício do direito fundamental.

Muito importante destacar do voto do Ministro Gilmar Mendes a constatação de 

que a existência de uma lei que regulamentasse as atividades de imprensa não teria o condão 

de revelar qualquer tendência antidemocrática de qualquer país, especialmente considerando a 

existência de leis regulatórias em países como Espanha, Portugal (em que foi instituída a ERC 

– Entidade Reguladora para a Comunicação Social),  México, Reino Unido, França, Chile, 

Peru, Uruguai e Alemanha (em que se destaca a existência do Conselho de Imprensa Alemão).

Destacou o ministro ainda não haver o constituinte de forma alguma concebido a 
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liberdade de expressão como um direito absoluto, e insuscetível à imposição de restrições seja 

pelo  Judiciário  seja  pelo  Poder  Legislativo,  o  que  afasta  a  conclusão  de  superioridade 

hierárquica  desse  direito  em  relação  aos  direitos  da  personalidade,  não  obstante  o 

reconhecimento de sua inegável relevância ao regime de um Estado Democrático de Direito.

A essa conclusão se pode chegar ainda considerando não representar a liberdade 

de imprensa um direito exclusivamente conferido às empresas de comunicação, mas sim a 

todos os cidadãos, representando um autêntico direito difuso, que tem por objeto a inclusão 

dos destinatários da mensagem num processo, que lhe assegure o direito ao recebimento de 

informações corretas, a ser objeto de exercício em face da própria imprensa, e não em face do 

Estado, dada a eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares.

Apontou o julgador ser o poder da imprensa atualmente quase incomensurável, 

destacando que  embora  tenha nascido e  se  desenvolvido  como um direito  a  ser  exercido 

especialmente em face do Estado, atualmente representaria um poder social tão grande quanto 

o  próprio  poder  estatal,  o  que  levaria  à  necessidade  de  evitar  inclusive  a  manipulação 

midiática do poder político. Em seguida, destaca o eminente ministro:

No  Estado  Democrático  de  Direito,  a  proteção  da  liberdade  de  imprensa 
também leva em conta a proteção contra a própria imprensa. A Constituição 
assegura  as  liberdades  de  informação  e  expressão  sem permitir  violações  à 
honra, à intimidade, à dignidade humana. A ordem constitucional não apenas 
garante  à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação; ela  também 
protege o indivíduo em face do poder social da imprensa. E não se deixe de 
considerar, igualmente, que a liberdade de imprensa também pode ser danosa à 
própria liberdade de imprensa. Como bem assevera Manuel da Costa Andrade, 
'num mundo cada vez mais dependente de informação e condicionado pela sua 
circulação, também os eventos relacionados com a vida da própria imprensa e 
dos  seus  agentes  (empresários,  jornalistas,  métodos  e  processos  de  trabalho, 
etc.) constituem matéria interessante e recorrente de notícia, análise e mesmo 
crítica.  O que pode contender com o segredo, a privacidade, a intimidade, a 
honra,  a  palavra  ou  a  imagem  das  pessoas  concretamente  envolvidas  e 
pertinentes à área da comunicação social'.
Essa perspectiva de análise não pode ser menosprezada. A garantia dos direitos 
fundamentais não ocorre apenas em face do Estado, mas também em relação ao 
poder  privado.  A 2a.  Turma  desta  Corte  já  teve  a  oportunidade  de  deixar 
consignado que 'as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no 
âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações 
travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas 
os poderes públicos, estando direcionando também à proteção dos particulares 
em face dos poderes privados.

Por fim, o último dos pontos a ser abordado em relação à citada arguição por 



 244

descumprimento de preceito fundamental, e certamente o mais polêmico, se refere à definição 

e ao alcance do termo “censura” tal como estabelecido pelo relator, e sobre o papel que pode 

ser exercido pelo Poder Judiciário no julgamento de violações a direitos da personalidade, 

especialmente diante da possibilidade do próprio Judiciário,  na condição de poder estatal, 

estabelecer censura prévia à imprensa e aos meios de comunicação.

O eminente relator, muito embora não tenha se pronunciado em seu voto sobre a 

temática da chamada censura judicial,  fez de seu eixo central  a concepção de calibragem 

cronológica, no sentido de que qualquer medida prévia ao exercício da liberdade de imprensa, 

além daquelas já contempladas no texto constitucional (vedação ao anonimato e exigência de 

formação profissional) representaria censura, vedada pela Constituição Federal em seu artigo 

5º,  IX, parte  final,  resultando na incidência  a posteriori do segundo bloco de direitos da 

personalidade.

Na  ementa,  deixou  assentado  que  diante  da  impossibilidade  de  restringir  o 

exercício da liberdade de imprensa sob censura prévia, o que implicaria em seu exercício pela 

metade, seria vedada sua imposição também pelo Poder Judiciário, sob pena de se resvalar 

para  o  espaço  inconstitucional  da  “prestidigitação  jurídica”,  afastando-se  assim  qualquer 

controle anterior de suas atividades.

A esse  poder,  no  exercício  de  suas  atribuições,  não  seria  assegurada,  pois,  a 

prevenção  à  ocorrência  de  ofensa  aos  direitos  da  personalidade,  mas  apenas  a  tutela 

repressiva,  diante  da  muitas  vezes  mencionada  calibração  cronológica  de observância  aos 

direitos  fundamentais,  cuja  precedência  apontaria  ao  direito  à  liberdade  de  imprensa  em 

detrimento de suas demais projeções.

A questão se encontra, porém, longe de ser dirimida, vez que, não obstante o teor 

da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal, tanto antes como depois de seu julgamento, já 

teve  oportunidade  de  se  pronunciar  acerca  da  temática  da  apontada  censura  judicial,  em 

processos nos quais se discutia acerca da vedação à publicação de diálogos obtidos a partir de 

interceptações telefônicas  clandestinas,  ambas envolvendo agentes  políticos,  com base em 

pleitos ajuizados por empresas de comunicação.

No primeiro processo (Petição nº 2702/MC), julgado em 18.09.2002, debruçou-se 

a Corte Suprema a examinar medida cautelar ajuizada pela empresa InfoGlobo Comunicações 

Ltda. e outros, no qual pretendia empresa jornalística noticiar o conteúdo de interceptações 
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telefônicas  a  que tivera  acesso,  envolvendo o  então  candidato  ao  cargo de  Presidente  da 

República e ex-governador do Estado do Rio de Janeiro Anthony Garotinho.

Conforme o relato  fático,  o  citado político obteve  junto ao  juízo monocrático 

liminar, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a 

qual proibira à empresa de comunicação em tela a divulgação através dos jornais “O Globo” e 

“Extra” do conteúdo de interceptações telefônicas ilícitas que foram repassadas a jornalistas 

do grupo por pessoa que teria conhecimento das atividades supostamente criminosas,  que 

envolveriam o político em esquema de suborno de um auditor fiscal da Receita Federal, para 

que  o  mesmo  liberasse  a  realização  de  sorteios  de  programa  denominado  “Show  do 

Garotinho”.

Em voto vencido proferido pelo Ministro Marco Aurélio, assentou o mesmo que, 

com base na exegese das normas constitucionais, deveria prevalecer a proteção da norma que 

resguardava o direito de informação, salientando haver ocorrido contudo a censura prévia 

judicial, na medida em que as liminares recorridas teriam colocado em segundo o plano o 

direito de informar e o direito da coletividade de ser adequadamente informada. 

Prosseguiu  o  ministro  apontando  que,  não  existindo  quaisquer  evidências  no 

sentido de que o conteúdo das fitas fosse inverídico, mas sim o contrário, se apresentando 

como provável a veracidade, seria do interesse público em geral o acesso às informações que 

as conversas telefônicas pretendiam revelar, especialmente diante do fato de ser a parte então 

candidata ao cargo de Presidente da República (a discussão se deu às vésperas das eleições 

presidenciais de 2002).

O relator, Ministro Sepúlveda Pertence, indeferiu o pedido liminar de antecipação 

de  tutela  formulado  pelas  empresas  de  comunicação,  para  não  autorizar  a  publicação  do 

conteúdo das  gravações  telefônicas  questionadas,  com fundamento no  periculum in mora 

inverso, diante do risco de esvaziamento do objeto da lide, diante da natureza do processo 

cautelar com o qual a Corte se defrontava. 

Como se extrai do voto do relator, o qual veio a prevalecer, o acórdão recorrido 

apontara que a divulgação das conversas telefônicas de terceiros poderia representar a prática 

de  crime,  bem como  que  a  liberdade  de  imprensa  e  o  direito  à  informação  não  seriam 

absolutos, já que poderiam se submeter ao necessário resguardo aos direitos de intimidade, 

vida  privada,  honra  e  imagem  das  pessoas,  bem  como  à  inviolabilidade  do  sigilo  das 
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comunicações telefônicas.

Assentou o relator ter a causa como fundamento a tensão dialética verificada entre 

a liberdade de informação, de um lado, e a proteção aos direitos acima mencionados, quadro 

especialmente  agravado  em  se  tratando  de  informações  pertinentes  a  homens  públicos. 

Destacou contudo a peculiaridade do fato de estar em discussão a publicação do conteúdo de 

interpcetações  telefônicas  ilicitamente  obtidas,  cujo  uso,  se  inadmissível  em  processo 

específico, com muito mais razão não poderia ser admitido em pública exposição. Colhe-se de 

seu voto:

Desse modo, diversamente do que sucede nas hipóteses normais de confronto 
entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade – no âmbito da 
proteção ao sigilo das comunicações, não há como emprestar peso relevante, na 
ponderação entre os direitos fundamentais colidentes, ao interesse público no 
conteúdo das mensagens veiculadas,  nem à notoriedade ou ao protagonismo 
político ou social dos interlocutores.226

Temática  semelhante  voltou  a  ser  objeto  de  debate  na  Corte  nos  autos  da 

Reclamação nº 9.428/DF, ajuizada pela empresa Estado de São Paulo S/A, no qual pleiteava 

ver reconhecido o descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da  ADPF  já  mencionada,  diante  da  concessão  de  medidas  liminares  que  impediam  a 

divulgação  do  conteúdo  de  interceptações  telefônicas  declaradas  ilegais  envolvendo  o 

empresário Fernando Sarney, relativas à chamada “Operação Boi Barrica”.

Muito embora a controvérsia tenha girado ao final acerca da extensão do quanto 

decidido na arguição acima referida, vez que, segundo o reclamante, a vedação judicial teria 

se equiparado ao estabelecimento de censura nos termos da Lei de Imprensa,  a Corte por 

maioria assentou não haver ocorrido essa violação, vez que o feito anterior não obstaculizara, 

em seus fundamentos, a avaliação em concreto dos contrastes entre a liberdade de imprensa e 

os  direitos  de  personalidade,  sem  que  se  apresentasse  possível  suprimir  dos  juízes  essa 

avaliação nos processos que lhes fossem submetidos.

O  eminente  relator,  Ministro  Cezar  Peluso,  destacou  inicialmente,  diante  da 

natureza  processual  da  reclamação,  instaurar  na  lide  uma  discussão  exauriente  acerca  da 

querela  constitucional  inerente,  para  discutir  acerca  da extensão  do direito  fundamental  à 

226BRASIL. Supremo Tribunal Federal. PET nº 2702/MC-RJ. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.09.2002, DJ 
de 19.09.2003, p. 16.
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liberdade  de  informação,  mas  apenas  para  verificar  se  a  decisão  reclamada  promovera  a 

aplicação da Lei de Imprensa, declarada não recepcionada no primeiro processo.

O fundamento do voto do relator assentou contudo em que o reclamado não teria 

fundado sua pretensão em disposições quaisquer da Lei de Imprensa, mas sim invocara em 

seu favor os direitos da personalidade, bem como à impossibilidade de divulgação de dados 

sigilosos, sem fazer menção, próxima ou remota, a norma ou normas da lei abrrogada, não 

tendo  verificado  ainda  violação  aos  fundamentos  ou  motivos  determinantes  do  acórdão 

paradigma. A seguir, vejam-se trechos extremamente relevantes do citado voto:

Daquele acórdão nada consta a respeito desse conflito. 
Salvas  as  ementas,  que  a  propósito  refletem  apenas  a  opinião  pessoal  do 
eminente  Ministro  Relator,  não  a  opinião  majoritária  da  Corte,  o  conteúdo 
semântico  geral  do  acórdão  traduz,  na  inteligência  sistemática  dos  votos,  o 
mero juízo comum de ser a lei de imprensa incompatível com a nova ordem 
constitucional, não chegando sequer a propor uma interpretação uníssona da 
cláusula do art. 220, § 1º, da Constituição da República, quanto à extensão da 
literal ressalva a legislação restritiva, que alguns votos tomaram como reserva 
legal qualificada. 
Basta  recordar  as  decisivas  manifestações  que  relevaram  a  necessidade  de 
ponderação,  tendentes  a  conduzi-los  a  uma  concordância  prática  nas 
particularidades  de  cada  caso  onde  se  lhes  revele  contraste  teórico,  entre 
liberdade de imprensa e direitos da personalidade, como intimidade, honra e 
imagem, para logo por em evidência o desacordo externado sobre a tese da 
absoluta prevalência hierárquica da liberdade de expressão frente aos demais 
direitos fundamentais. […]
É em sua patente que ao acórdão da ADPF n. 130 não se lhe pode inferir, sequer 
a título de motivo determinante, uma posição vigorosa e unívoca da Corte que 
implique,  em algum sentido,  juízo  decisório  de  impossibilidade  absoluta  de 
proteção dos direitos da personalidade – tais como intimidade, honra e imagem 
– por parte do Poder Judiciário, em caso de contraste teórico com a liberdade 
de imprensa.
Tal afirmação não significa, nem quer significar, que toda e qualquer interdição 
ou  inibição  judicial  a  exercício  da  liberdade  de  expressão  seja 
constitucionalmente admissível, o que constituiria rematado absurdo. Pretende 
apenas  sublinhar  que  se  não  descobre,  à  leitura  atenta  de  todos  os  votos 
componentes daquele acórdão, assim no judicium como nas razões decidendi, 
nenhuma  pronúncia  coletiva  de  vedação  absoluta  à  tutela  jurisdicional  de 
direitos da personalidade segundo as circunstâncias de casos concretos, como 
supõe a tese do reclamante, e que, como tal, seria a única hipótese idônea para 
autorizar o conhecimento do mérito desta reclamação.

O Ministro Carlos Ayres Britto, em seu voto, apontou que o arbítrio a resultar na 

violação da liberdade de imprensa também poderia ser praticado pelo Poder Judiciário, sendo 

que  um dos  fundamentos  para  sua  propositura  teria  sido  exatamente  a  multiplicação  de 

decisões judiciais a obstaculizar a publicação de informações, a pretexto de tutela dos direitos 
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da  personalidade,  com  o  que,  indiretamente,  se  atingiriam  os  mesmos  resultados  que  o 

reconhecimento da abrrogação da Lei de Imprensa pretendia afastar.

A discussão que se seguiu apontou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios,  ao  proibir  a  publicação  do  conteúdo  das  interceptações  telefônicas,  teria  se 

investido em poder de censura, ao passo que o relator da reclamação sustentara a invocação 

de normas constitucionais que, segundo o Ministro Ayres Britto, não legitimariam a imposição 

de censura. 

Entendemos por suficientemente dirimida a questão, de forma a afastar a alegação 

de censura judicial, nos termos de brilhante intervenção lançada pelo Ministro Eros Grau, o 

qual, interpretando de forma precisa a controvérsia estabelecida entre a liberdade de imprensa 

e os direitos de personalidade, destacou que a primeira não poderia se afastar dos contornos 

definidos em lei. Colhe-se de sua intervenção oral nos debates:

Um  autor  do  século  XIX  que  escreveu  sobre  liberdade  de  imprensa  diz  o 
seguinte, que me parece fundamental: o juiz está limitado pela lei, o censor não 
está limitado por lei nenhuma. Exatamente aí que se coloca uma afirmação que 
me parece razoável: é descabível, no caso, falar-se em censura judicial. Porque 
aí não há censura, há ação de aplicação da lei.
Esse mesmo autor diz mais:  se  a lei  se aplicasse sozinha não precisava,  não 
seriam necessários tribunais. A imprensa precisa de uma lei – a lei de imprensa 
– mas não a lei do censor. Então, na verdade – e eu quero, Ministro Peluso, 
seguir o voto de Vossa Excelência -, nós não estamos falando aqui em censura. 
Do  que  estamos  tratando  é  da  aplicação  da  lei,  mais  do  que  da  lei,  da 
Constituição,  pelo  Poder  Judiciário.  Isso  não  é  censura.  Na  verdade,  é 
exatamente o inverso da censura. Porque é a aplicação da lei, e não a censura, o 
que, volto a dizer, de acordo com esse velho autor, é exatamente o arbítrio fora 
da lei, sem nenhuma limitação.227

A exegese adotada pelo relator da ADPF nº 130, acima mencionada, também nos 

parece  claramente  equivocada,  notadamente  por  ignorar  o  direito  de  qualquer  pessoa  de 

acesso ao Judiciário, conforme delineado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal de 

1988, o qual prescreve não ser dado sequer à lei excluir da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou mesmo ameaças a direitos.

A  leitura  da  disposição  constitucional  acima  referida  demonstra  haver  sido 

concebido o Poder Judiciário como o braço estatal destinado à solução final de conflitos, cuja 

atuação não pressupõe a existência de uma lide já formada, mas também o exercício de uma 

227BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  Rcl  9428/DF,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  j.  10.12.2009,  DJe  116,  de 
25.06.2010.
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função preventiva ao surgimento de conflitos, que se apresenta muito provavelmente como a 

mais nobre forma de exercício da função jurisdicional.

Como já acima exposto,  a censura pode ser entendida como a atuação estatal, 

preventiva  ou  repressiva,  que  impedisse  a  exibição  ou  continuidade  de  exibição  de 

determinada obra intelectual,  artística  ou científica,  ou a  exposição de ideias de qualquer 

natureza, inclusive pelos veículos de comunicação. A forma mais odiosa de sua ocorrência é 

aquela que se verificava, por exemplo, na ditadura militar brasileira, em que antes da exibição 

de qualquer produção ou da veiculação de jornais, diários ou revistas se fazia necessário o 

carimbo de aprovação do censor.

Agia o Estado, dessa forma, não para fins de seleção acerca da qualidade e do 

mérito dos produtos a serem censurados (não olvidando que essa escolha, por notadamente 

subjetiva, deve ser processada pelo público, seu destinatário final), mas sim como instrumento 

de controle de divergências no campo político, evitando fosse estimulada a difusão de ideias 

que se poderiam revelar prejudiciais ao poder dominante,  ainda que de forma indireta ou 

apenas suposta.

Ocorre que essa atividade era exercida por um poder estatal,  no caso o Poder 

Executivo,  através  de  órgãos  especialmente  instituídos  para  essa  finalidade,  totalmente 

dependentes e subordinados aos titulares do poder e sem qualquer vinculação com entidades 

da mídia, consumidores de produtos audiovisuais, jornalistas, etc. Sua função era exercida 

com o escopo de atender  aos interesses de preservação do regime político instituído pela 

ditadura militar.

Uma das  principais  e  mais  antigas  técnicas  de  limitação  do  poder  vem a  ser 

exatamente  aquela  que  determina  sua  separação,  através  da  qual  as  funções  estatais  são 

compartilhadas  entre  órgãos  e  exercentes  distintos,  de  forma  que  um possa  fiscalizar  as 

atividades do outro, ao mesmo tempo em que se limite o poder estatal que, concentrado em 

apenas um, tenderia ao absolutismo e à ilegalidade.

A separação de poderes, expressamente contemplada pela Constituição Federal de 

1988, representa importante instrumento de garantia à coletividade que cada um dos poderes 

deverá  se  portar  segundo aquilo  que  restou  instituído  pelas  próprias  normas  inseridas  na 

própria  Carta  Magna,  devendo  observância  apenas  a  elas.  Nenhum  desses  poderes,  mas 

apenas  o povo,  será considerado soberano.  Quanto mais  forte  seja essa independência  na 
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prática, mais forte a garantia ao povo de respeito aos ditames constitucionais por parte dos 

agentes públicos.

Vigorando  na  República  Federativa  do  Brasil  a  separação  de  poderes,  tem-se 

haver  sido  constituído  o  Poder  Judiciário,  órgão  destinado  à  composição  e  resolução  de 

litígios,  conferindo  aos  seus  membros  uma  série  de  garantias,  como  a  vitaliciedade, 

inamovibilidade  e  irredutibilidade  salarial,  que  se  destinam não  à  proteção  dos  membros 

pessoalmente considerados, mas sim como reforços de independência à população, no sentido 

de que as lides em que tomem parte, envolvendo quem quer seja, poderão ser objeto de um 

julgamento isento e tendente à justiça.

A exigência  constitucional  de  publicidade,  bem como  que  os  julgamentos  do 

Poder Judiciário sejam objeto de fundamentação, regras que, associadas a garantias como o 

duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, entre outras, além da própria previsão de 

instâncias recursais, evidencia não ser o Judiciário um braço do Poder Executivo, mas sim um 

órgão autônomo ao qual todos podem bater à porta.

A eventual proibição à publicação de notícias pela imprensa pelo Poder Judiciário 

não se confunde, assim, com a censura tal como historicamente concebida, e nem representa 

qualquer mecanismo novo de censura, mas apenas a resposta em face de uma lesão ou ameaça 

de lesão a direitos de terceiros que, para ser minimamente efetiva, muitas vezes demanda seja 

anterior ao dano. 

Imagine-se,  por exemplo,  a  situação de personalidade que,  embora se trate  de 

figura pública, resolve, ao término de uma carreira política ou artística, se manter em local 

discreto, afastado da curiosidade popular, levando uma vida reclusa e recatada. Sem outro 

propósito que não alimentar uma indústria de celebridades, suponhamos que uma determinada 

revista, descobrindo o local de sua residência, consiga sem autorização do morador ingressar 

em  sua  residência,  fotografando  detalhes  e  obtendo  elementos  de  sua  intimidade,  como 

identificação de companhias, cartas, etc.

Cabe indagar: numa situação como a acima mencionada, tendo a hipotética pessoa 

a ciência de que teve sua intimidade devassada, e que de será publicada a seu respeito em 

revista de fofocas matéria com revelações bombásticas, colhidas a partir da reportagem, estará 

vedado  recorrer  ao  Judiciário  em busca  de  uma  tutela  preventiva,  ou  deverá  aguardar  a 

divulgação da matéria e todas as eventuais consequências nefastas para, a partir daí, pleitear 
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uma tutela reparatória? 

Caso  se  levasse  às  últimas  consequências  o  decidido  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal no julgamento do feito em exame, apegando-se à literalidade do voto do relator, a via 

da tutela preventiva estará obstaculizada, ainda que demonstrada a presença dos requisitos 

acautelatórios que a justificassem, o que implica em ausência de tutela estatal a um direito 

pleiteado e em negativa à tutela jurisdicional. Sobre o tema, vejam-se os ensinamentos de 

Castanho de Carvalho:

Por fim, uma palavra sobre o tema censura utilizado na ementa. A censura é 
um ato administrativo arbitrário do Poder Executivo, que age por iniciativa 
própria,  e  não  está  sujeito  a  recurso.  O  termo  não  pode  ser  aplicado  ao 
Judiciário,  que  só  age  mediante  provocação,  em  processo  público,  sob  o 
contraditório e  ampla defesa,  com ampla  possibilidade recursal.  Portanto,  é 
absolutamente inadequado e infundado qualificar de censura a decisão judicial 
que restrinja a liberdade de informação.228

Admitir  que  num  caso  como  o  acima  exposto  a  ordem  jurídica  devesse  ser 

primeiro violada, para a seguir ser reparada, implicaria em verdadeiro estímulo à violação de 

direitos fundamentais. Ora, diante do risco sério de ofensa a direito fundamental, como se 

poderia exigir do titular permanecesse omisso, no aguardo da ocorrência da violação e, no 

caso, da publicização de sua intimidade a muito custo preservada?

Entendimento  nesse  sentido  implicaria  na  violação  de  direito  elementar  de 

qualquer cidadão, deixando-o privado de instrumentos para o exercício de sua pretensão de 

tutela  aos  seus  direitos  de  personalidade.  Sobre  o  tema,  leciona  Rui  Portanova  que  “o 

princípio  político  oportuniza  o  estudo  da  questão  essencial  da  democracia,  que  é  a 

participação  do  indivíduo,  através  do  processo,  para  a  realização  de  seu  direito 

individual e social”.229

Ignorando essa realidade,  tem sido utilizado o termo censura para se  referir  à 

vedação  à  publicação  de  notícias  por  decisões  judiciais,  atendendo  a  requerimento  dos 

interessados. A respeito, a SIP – Sociedade Interamericana de Imprensa, aprovou em 18 de 

outubro de 2011, durante assembleia realizada em Lima, no Peru, resolução na qual aponta a 

228 CARVALHO,  Luiz  Gustavo  G.  Castanho  de.  O  Supremo  Tribunal  Federal  Brasileiro  e  o  Direito  de 
Imprensa:  Análise  da  Decisão  do  STF  na  ADPF  n.  130-DF,  p.  203,  in:  Direitos  Fundamentais  em 
Construção: Estudos em Homenagem ao Ministro Carlos Ayres Britto. BERTOLDI, Márcia Rodrigues e 
OLIVEIRA, Kátia Cristine Santos de (coord). Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 197/212.

229PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 31.
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ocorrência de censura mediante decisões proferidas por juízes de primeiro grau proibindo a 

publicação de informações diversas e determinando o recolhimento daquelas disponíveis em 

bancas.230

Diante das discussões acerca do cabimento da edição de uma lei de imprensa e da 

duvidosa eficácia da tutela reparatória, especialmente considerando a desigualdade da relação 

jurídica em que se situa, de um lado, o cidadão e, de outro, um grande grupo de mídia, o 

Ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou, após recordar o trágico e conhecido caso da 

chamada Escola Base, infra:

Não podemos cair na fórmula acaciana de que há a reparação. Como reparar 
um dano como esse?  Como buscar reparação patrimonial  para  esse tipo de 
abordagem?  Que  reparação  patrimonial  é  possível  num  caso  como  esse? 
Quando a legislação teria de proteger, dar direito de resposta imediato, medidas 
cautelares  prontas,  e  não  mandar essas  pessoas  para  um quadro cível,  com 
ações indenizatórias.

Necessário tecer a respeito considerações acerca de situação análoga com a qual 

se defrontou o Tribunal Constitucional da Alemanha, quando do julgamento do famoso caso 

Lebach. Conforme se extrai do processo respectivo, foi formulada Reclamação Constitucional 

por cidadão condenado como partícipe de crime de latrocínio praticado no ano de 1969, de 

que foram vítimas soldados, que ficou conhecido assassinato dos soldados de Lebach.

O reclamante fora condenado a pena de seis anos de reclusão por haver auxiliado 

os autores de crime de latrocínio, os quais invadiram instalações militares subtraindo armas e 

munições  de um depósito,  sendo assassinados  no cometimento do crime quatro soldados, 

ferindo-se um quinto com gravidade, resultando na condenação dos autores do homicídio a 

pena de prisão perpétua.

A reclamação evidencia  que o canal  ZDF –  Zweites Deutsches  Fernsehen,  ou 

Segundo Canal Alemão, teria produzido e iria exibir, às vésperas da soltura do reclamante, 

documentário sobre os fatos ocorridos, inclusive com atores que iriam representar o papel dos 

autores  e  do  partícipe  do  crime,  abordando  aspectos  como  seus  relacionamentos 

homossexuais, o crime e a forma de sua prática e a prisão pelas autoridades policiais.

A pretensão  formulada  foi  inicialmente  negada  com  base  na  necessidade  de 

230Íntegra  da  resolução  encontra-se  disponível  em  http://www.sipiapa.com/v4/det_resolucion.php?
asamblea=47&resid=698&idioma=br, acesso em 18.07.2013.

http://www.sipiapa.com/v4/det_resolucion.php?asamblea=47&resid=698&idioma=br
http://www.sipiapa.com/v4/det_resolucion.php?asamblea=47&resid=698&idioma=br
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proteger a liberdade da empresa de radiodifusão, como decorrência da liberdade de expressão 

e imprensa. Formulada a reclamação perante a Corte Superior, contudo, o autor veio a obter 

êxito,  determinando se proibisse a exibição do documentário  até  que o tema viesse a ser 

dirimido pelas instâncias ordinárias.

Apontou o Tribunal Constitucional Federal a impossibilidade de estabelecer uma 

escala  hierárquica entre  direitos  fundamentais,  destacando contudo o imenso prejuízo que 

acarretaria à ressocialização do reclamante caso o programa fosse exibido pouco antes de sua 

soltura, o que ultrapassaria a pretensão coletiva de ter acesso a informações sobre crimes. 

Destacou ante esse fato a necessidade de ponderar a intensidade da intervenção no âmbito da 

personalidade com o interesse de informação da população.

O  principal  fundamento  da  defesa  à  exibição  do  programa  residia  na 

desnecessidade  de  estabelecimento  de  parâmetros  que  justificassem  a  utilidade  ou  a 

“seriedade” do material  que seria exibido,  incidindo a  proteção constitucional  de forma a 

legitimar não apenas a seleção do conteúdo apresentado, mas igualmente sobre o tipo e o 

modo de apresentação,  inclusive com a definição acerca de qual das diferentes formas de 

programa poderia ser escolhida.

Refutando a criação de qualquer escala hierárquiva de valores, a Corte assentou 

que ambos os valores (direitos de personalidade, de um lado, e liberdade de imprensa), de 

outro,  seriam  componentes  essenciais  de  uma  ordem  democrática  livre,  razão  pela  qual 

nenhum deles poderia pretender a prevalência absoluta, sendo exigível a harmonização de 

ambos os direitos e, onde isso não fosse possível,  decidir no caso concreto qual dos dois 

deveria ser preterido, estando ambos os valores no centro do sistema axiológico estabelecido 

pela Constituição.

Procedendo à análise do caso concreto com o qual se defrontou, a Corte apontou 

que  não  obstante  a  veracidade  do  relato  fático  exposto,  deveria  prevalecer  o  direito  de 

personalidade,  o  qual,  nesse  caso,  lhe  seria  hierarquicamente  superior,  adotando-se  como 

precedente o caso Mephisto, que será analisado quando da abordagem mais detalhada aos 

direitos de personalidade. Nesse sentido, veja-se trecho do acórdão:

Em face do noticiário atual sobre delitos graves, o interesse de informação da 
população merece  em geral  prevalência  sobre  o direito  de  personalidade do 
criminoso.  Porém,  deve  ser  observado,  além  do  respeito  à  mais  íntima  e 
intangível  área  da  vida,  o  princípio  da  proporcionalidade:  segundo  este,  a 
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informação  do  nome,  foto  ou  identificação  do  criminoso  nem  sempre  é 
permitida. A proteção constitucional da personalidade, porém, não admite que 
a televisão se ocupe com a pessoa do criminoso e sua vida privada por tempo 
ilimitado e além da notícia atual, por exemplo, na forma de um documentário. 
Um  noticiário  posterior  será  de  qualquer  forma  inadmissível  se  ele  tiver  o 
condão, em face da informação atual,  de provocar um prejuízo considerável 
novo  ou  adicional  à  pessoa  do  criminoso,  especialmente  se  ameaçar  sua 
reintegração à sociedade (re-socialização).231

Podemos assim concluir no sentido de que, ao contrário do que restou apontado 

no voto do relator da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, não 

existe hierarquia entre direitos fundamentais, pelo que não se apresenta cabível reconhecer a 

liberdade de imprensa como sobredireito em relação aos direitos de personalidade. Não cabe a 

hierarquia hipotética, mas sim aquela que se verifica com base na análise do caso concreto, 

conforme parâmetros que serão oportunamente expostos.

3.3. Colisões entre direitos fundamentais

3.3.1. Considerações gerais

A Constituição Federal  de 1988, especialmente por ser analítica,  disciplinando 

minudentemente temáticas as mais diversas, consagra em seu bojo, como resultado de uma 

série de compromissos assumidos pelo próprio constituinte, uma série de direitos e garantias 

que podem, e frequentemente o fazem, entrar em rota de colisão, em litígios envolvendo o 

Estado e particulares, ou apenas particulares.

Essa realidade conflituosa se apresenta ainda mais  evidente em se tratando de 

direitos fundamentais. De fato, sendo os referidos direitos inerentes a todos os homens, sem 

distinções de quaisquer naturezas, sua extensão alcança todos os brasileiros e os estrangeiros 

que se encontram sob o domínio da ordem jurídica pátria. Sua consagração em benefício de 

todos decorre da indispensável observância ao princípio da igualdade.

Sendo a todos assegurada a liberdade de circulação, por exemplo, todos podem 

perambular por ruas e avenidas, independentemente de qualquer licença estatal. Ocorre que se 

fará necessário conciliar  o interesse de todos em fazê-lo,  sob pena de não poder ser esse 

direito  assegurado  a  quem  quer  que  seja,  ou  conferido  apenas  àqueles  que  ostentem 

231 Íntegra do acórdão encontra-se disponível em MARTINS, Leonardo.  Cinquenta anos de jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Uruguai: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 486-495.
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determinada condição ou posição social.

Não tendo a Carta Magna de 1988 se limitado a, como a Constituição dos Estados 

Unidos  da  América,  assegurar  um  direito  geral  de  liberdade,  mas  sendo  resultante  da 

reabertura  democrática,  após  regime  ditatorial,  consagrou  em  seu  bojo  valores  os  mais 

diversos e caros ao Estado Democrático de Direito, como o habeas corpus e as liberdades de 

expressão. A respeito, confiram-se das lições de Jorge Reis Novais:

O  conflito  de  bens  constitucionais  deve  ser  resolvido  não  em  função  da 
prevalência do interesse imediato da liberdade, mas em função da solução mais 
correcta.  Ora, numa ordem constitucional orientada à promoção dos direitos 
fundamentais  como  é  a  ordem  jurídica  de  Estado  de  Direito,  a  solução 
constitucionalmente  mais  correcta  não  é  necessariamente  a  que  dê  sempre 
prevalência ao interesse pontual ou parcelar de liberdade em colisão com outros 
bens constitucionais.232

Diante  das  múltiplas  naturezas  dos  direitos  tutelados,  será  inevitável  que  as 

liberdades  públicas  entrem  em  rota  de  choque.  É  o  que  se  verifica  com  frequência, 

representando  em  verdade  exemplo  clássico  de  conflito,  no  que  tange  à  liberdade  de 

expressão,  de um lado,  e os direitos de personalidade,  como a privacidade.  Será possível 

assim que determinado agente,  a  pretexto de exercer  uma atividade jornalística,  invada o 

espaço privado de outrem.

Muito importante rememorar, como já acima delineado, a inexistência de qualquer 

escala  hierárquica entre  os direitos fundamentais,  não tendo o Constituinte  estabelecido a 

superioridade de um direito em detrimento de outro. Não poderá o intérprete, desse modo, 

adotar uma solução automática e  a priori, para definir de antemão qual direito viria a ter 

precedência no conflito.

Não existindo direitos absolutos, e fixada a relatividade até mesmo dos direitos 

fundamentais, diante da natureza de normas principiológicas de que se revestem, os conflitos 

que se estabelecerem deverão ser resolvidos segundo parâmetros que ofereçam uma solução 

justa, preservando sempre que possível um mínimo de eficácia a um dos direitos que venha a 

ser reconhecido como inferior no caso concreto, evitando seja adotada solução que resulte em 

seu total sacrifício.

A interpretação jurisprudencial que vem sendo construída tem reconhecido ser o 

232NOVAIS, Jorge Reis.  Os princípios constitucionais estruturantes da República Portuguesa. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004, p. 55.
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princípio da proporcionalidade o instrumento adequado à resolução de conflitos entre direitos 

fundamentais, ensejando o fornecimento de uma série de parâmetros que permitirão, sempre 

que possível, a resolução de uma forma justa das inúmeras colisões possíveis entre os direitos 

fundamentais.

A natureza  extremamente  aberta,  abstrata  e  genérica  das  normas  de  direitos 

fundamentais impede, contudo, uma delimitação clara acerca da extensão do seu alcance, o 

que pode ser  facilmente  demonstrado quando se compara  uma norma-princípio com uma 

norma-regra. Formulando uma série de indagações sobre o tema, colhe-se do entendimento 

doutrinário:

Veja-se,  por exemplo,  o  art.  5o.,  inc.  IV,  da  CF:  'é  livre  a  manifestação  do 
pensamento'.  Como interpretar uma norma com texto tão amplo, genérico e 
abstrato? O que é 'pensamento' no sentido desta norma? (núcleo semântico do 
sujeito da oração e 'aparentemente' o bem jurídico tutelado). Como se dá a sua 
manifestação (núcleo sintático do sujeito da oração)? Há – e se houver – quais 
são seus pressupostos? O que significa o predicativo do sujeito manifestação do 
pensamento 'livre'? Livre de quê? Em que hipóteses tal  caráter 'livre'  ou de 
liberdade  não  será  observado?  Quem  é  ou  pode  ser  titular  deste  direito 
fundamental?  A quem ele  se  destina  no  que  tange  à  obrigação  contida  na 
norma, ou seja, quem está obrigado a observar tal liberdade? Não será, por 
exemplo, observada tal liberdade e, - portanto – violada, na hipótese de uma 
editora de jornal rejeitar a publicação de um texto de autoria de pessoa física 
por razões ideológicas suas? Pode alguém sofrer que tipo de desvantagens por 
não querer revelar uma visão sua e causadas por quem?233

Mediante o estabelecimento do o prazo prescricional de cinco anos em se tratando 

de ações contra a Fazenda Pública, além de causas interruptivas e suspensivas, está a norma a 

fornecer ao intérprete todos os elementos de que necessita para proferir  eventual decisão. 

Ainda que não mais encontre acolhida  na hermenêutica moderna o brocardo in claris cessat  

interpretatio, o intérprete poderá extrair da própria norma todos os elementos necessários à 

resolução da controvérsia que tenha por escopo determinado litígio contra ente público em 

que tenha sido lançada alegação de perda do direito por decurso do prazo prescricional, não 

encontrando assim maiores dificuldades.

Situação  inteiramente  diversa  ocorrerá,  contudo,  quando  se  vê  o  intérprete  na 

contingência  de  analisar  questão  atinente  à  liberdade  de  expressão.  Ora,  a  textura 

extremamente aberta da norma contribui para lançar uma série de indagações sobre como, até 

onde, por quais meios, quem e para quem poderá se utlizar desse direito, e até quando seu 

233DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 19.
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exercício estará resguardado pela proteção outorgada pela Constituição Federal de 1988.

Em conflito  que  envolva  tutela  dos  direitos  de  personalidade,  será  necessário 

apreciar se aquela que alega ter sofrido violação em sua honra e imagem efetivamente fazia 

jus  à  proteção  que  alega,  ou  se  se  encontrava  em situação  jurídica  que  lhe  deixava  não 

acobertado pela tutela normativa, em quadro que se agrava especialmente se o outro direito 

conflitante também for uma norma de natureza principiológica.

Tomemos  como  exemplo  inicialmente  o  direito  à  liberdade  religiosa, 

inegavelmente uma das mais representativas liberdades asseguradas ao homem moderno, e 

que se encontra em verdade na base de todos os direitos fundamentais, tendo motivado uma 

série de lutas que formaram os pilares da sociedade atual. Sua relevância histórica e jurídica 

não pode ser ignorada, tanto que veio a ser estabelecida como um direito fundamental pelo 

artigo 5º, VI, da Carta Magna.

O exercício do direito em tela se compatibilizaria com a subsistência em nossa 

ordem jurídica de práticas religiosas que promovessem, a pretexto de oferendas aos deuses, 

sacrifícios  de  vidas  humanas?  A vedação  estatal  a  essa  prática,  caso  viesse  a  ocorrer, 

representaria  cerceamento abusivo  a  um direito  fundamental,  ou poderia  ser  admitida  em 

razão da proteção à vida de terceiros?

Trazendo a indagação à temática da liberdade de expressão, seria lícito que um 

diretor teatral,  a pretexto de conferir maior realismo a uma cena chocante, encenasse uma 

relação sexual real entre um adulto e uma criança? Seria admissível que um pintor, a pretexto 

de retratar o cotidiano de uma cidade, resolvesse pintar um enorme painel em local de grande 

circulação  de  veículos?  Um  direito  nasce  absoluto,  e  depois  é  limitado  por  elementos 

externos, ou já nasce sob o influxo de certos condicionamentos?

Todas  essas  situações  acima  expostas,  que  demonstram claras  ocorrências  de 

conflitos entre direitos fundamentais, evidenciam a necessidade de estabelecer o intérprete o 

alcance da proteção assegurada pela Constituição Federal a certos bens e direitos, fornecendo 

ao intérprete parâmetros hermenêuticos seguros, de modo a evitar sejam formados, ou para 

fins de resolução dos mesmos, conflitos entre direitos fundamentais.

A extensão e o alcance da tutela conferida pela Carta Magna a um determinado 

bem  jurídico  representa  o  âmbito  de  proteção  da  norma  consagradora  dos  direitos 

fundamentais. Abrange desse modo uma série de fatos que se amoldam a uma certa norma 
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jurídica, a qual, em tese, lhes confere proteção do ordenamento jurídico para o exercício desse 

direito em face do Estado e de terceiros.

Grandes controvérsias têm se formado contudo no que tange ao estabelecimento 

do  âmbito  de  proteção  dos  direitos  fundamentais,  especialmente  se  os  mesmos  nascem 

ilimitados e são posteriormente objeto de condicionantes externas, já que impostas dada a 

necessidade  de  compatibilização  com  outros  direitos  fundamentais,  conforme  opções 

adotados  pelo  legislador,  ou  se  já  se  formam  em  bases  mais  restritas,  já  excluindo 

determinadas condutas do âmbito de proteção normativo.

Essa  controvérsia,  mais  que  uma  mera  questão  teórico-acadêmica,  acaba  por 

impactar  toda  a  construção  e  interpretação  dos  direitos  fundamentais,  na  medida  em que 

desloca  a  necessidade  de  fundamentação  das  restrições  impostas,  podendo  levar  ao 

estabelecimento  de  restrições  indevidas  sob  os  mais  diversos  fundamentos,  como,  por 

exemplo, a justificar que determinado direito não estaria configurado diante da supremacia do 

interesse social ou, o que é pior, do interesse político-estatal.

Diante do papel histórico dos direitos fundamentais, construídos e desenvolvidos 

em sua conformação inicial como direitos de resistência em face do Estado, indispensável que 

as restrições sejam objeto de devida fundamentação, a fim de que não possa predominar o 

arbítrio. Enquanto peças de resistência, não se poderia jamais ignorar ter o ente estatal, como 

uma de suas principais razões, a própria preservação desses direitos.

Põe-se  a  indagação:  toda  restrição  deverá  ser  motivada,  ou  algumas  condutas 

estariam a representar manifesto exercício abusivo, não chegando a ser objeto de resguardo 

pelo ordenamento jurídico em momento algum? Na medida em que um fato se amolda a uma 

norma ele passa a ser, necessariamente, objeto de proteção pelo ordenamento jurídico, sendo a 

fruição do Direito justificável até que sobrevenha qualquer obstáculo fático ou normativo?

Nem toda  conduta  que  se  amolde,  em tese,  à  previsão  consagrada  na  norma 

poderá ser objeto de tutela efetiva, após verificada a prática do fato que a faz incidir, diante da 

imprescindível necessidade de compatibilização dos direitos, especialmente considerando o 

dever público e privado de respeito às liberdades alheias, que se pressupõe sejam exercidas de 

forma que uma não anule a outra.

Desse modo, poderemos afirmar que nem sempre seu autor estará legitimado a 

invocar em seu favor a tutela estatal, diante da própria essência do direito, a demandar a todo 
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tempo a compartição e conciliação de liberdades, sendo essa proteção estabelecida a partir da 

análise  do conceito  de  suporte  fático  do direito.  Acerca do tema,  veja-se o  entendimento 

doutrinário:

Logo,  a  partir  de  um determinado  âmbito  de  vida  ou  âmbito  potencial  de 
protecção  abrangido  por  um  direito  fundamental  (ou  âmbito  de 
regulamentação)  e  após  o  apuramento  dos  contornos  jurídicos  do  direito 
fundamental ou dos limites do seu âmbito de protecção, chega-se ao respectivo 
âmbito de protecção (ou âmbito normativo ou previsão normativa do direito 
fundamental).
Após esta delimitação prévia de conteúdo, que permitiu distinguir entre âmbito 
de vida não protegido e âmbito de protecção do direito fundamental, é possível, 
então, descrever os diferentes tipos de situações, posições ou comportamentos 
jusfundamentalmente  protegidos.  É  nesse  domínio  protegido  (âmbito  de 
protecção) que intervêm as restrições, no sentido de intervenções estatais que 
afectam desvantajosamente o bem de protecção do direito fundamental. O que 
resta do âmbito de protecção após a intervenção das restrições legítimas ou 
deduzida a possibilidade da activação das correspondentes reservas é o âmbito 
de garantia efectivo.
Assim, do âmbito de protecção, deduzida a ocorrência, efectiva ou potencial, de 
restrições legítimas, chega-se, finalmente, ao âmbito definitivo de protecção ou 
âmbito de garantia efectivo relativamente ao qual toda a intervenção estatal 
desvantajosa será já configurada como restrição ilegítima, como violação de 
direito fundamental.234

3.3.2. Âmbito de proteção, suporte fático e restrições aos direitos fundamentais

A resposta às indagações acima formuladas deixa essa distinção bastante evidente. 

Quanto ao primeiro quesito, atinente à possibilidade de oferenda consistente em sacrifícios 

humanos aos deuses, no exercício da liberdade de culto, vê-se que essa prática não poderia ser 

tolerada em qualquer Estado Democrático de Direito, ao qual exsurgiria o dever de proteção à 

vida  daqueles  que  seriam  sacrificados,  que,  no  caso,  ostentaria  peso  maior  que  aquele 

conferido à liberdade religiosa.

Ainda que essa conduta, em tese, pudesse se amoldar à proteção conferida pelo 

artigo 5º, VI, da Constituição Fedeal de 1988, em norma de textura extremamente aberta, a 

análise concreta acerca da proteção ao direito somente poderia ser finalizada após o cotejo em 

face dos direitos com que estivesse em rota de colisão. No caso, sendo preponderante o direito 

à vida, afasta-se a proteção estatal àquele direito que, a priori, poderia ser resguardado.

234 NOVAIS,  Jorge  Reis.  As restrições  aos direitos  fundamentais  não expressamente  autorizadas  pela 
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 304.
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Considerações semelhantes podem ser tecidas no que tange à segunda indagação, 

atinente à exibição da produção teatral. No caso, não seria razoável subordinar a dignidade e a 

integridade moral da criança ao interesse da liberdade de expressão se esse direito poderia 

perfeituramente ser exercido por outras formas que, embora diminuíssem seu alcance, não o 

afetariam  por  completo,  estando  viabilizada  a  conciliação.  A melhor  apreciação  dessas 

respostas dependerá da apreciação do conceito de suporte fático.

Ultrapassada  a  conceituação  do  que  seria  o  âmbito  de  proteção  da  norma,  o 

perfeito  enquadramento  acerca  da  tutela  normativa  ao  direito  fundamental  depende 

necessariamente da apreciação sobre a legalidade ou ilegalidade das restrições que se pretende 

impor,  para  o  fim  de  verificar  se  as  mesmas  são  ou  não  justificáveis  à  luz  do  texto 

constitucional, o que representa tema de fortes controvérsias doutrinárias.

Conforme  Piertoh  e  Schlink,  estaria  caracterizada  a  restrição  ao  direito 

fundamental sempre que o particular fosse “impedido de ter uma conduta abrangida pelo 

âmbito de proteção de um direito fundamental”235. O suporte fático da norma ultrapassa o 

conceito  de  âmbito  de  proteção  da  norma,  contudo,  para  contemplar  também a  restrição 

potencialmente incidente. 

O  suporte  fático  do  direito  será  composto  assim  não  apenas  pela  análise  do 

extensão da proteção conferida pela  norma, ou âmbito normativo,  mas também acerca da 

legitimidade da intervenção estatal que impossibilita ou restringe o exercício do direito em 

determinado  caso  concreto.  A respeito,  colhe-se  das  lições  de  Virgílio  Afonso  da  Silva, 

fortemente inspirada na concepção desenvolvida por Robert Alexy236:

Suporte fático abstrato é o formado, em linhas ainda gerais, por aqueles fatos 
ou  atos  do  mundo  que  são  descritos  por  determinada  norma  e  para  cuja 
realização  ou  ocorrência  se  prevê  determinada  consequência  jurídica: 
preenchido o suporte  fático,  ativa-se  a consequência jurídica.  Suporte  fático 
concreto, intimamente ligado ao abstrato, é a ocorrência concreta, no mundo da 
vida, dos fatos ou atos que a norma jurídica, em abstrato, juridicizou.237

235PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernard. Op. cit. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 124.
236 Alexy, diferenciando os conceitos de âmbito de proteção e suporte fático, destaca que “os conceitos de 

âmbito de proteção e de suporte fático devem ser definidos de forma diversa, dependendo da espécie de 
norma de direito fundamental de que se trate. Mas há algo em comum entre suas diferentes formulações 
quando ambos são utilizados  - como ocorre aqui – como contraparte ao conceito de restrição: eles dizem 
respeito àquilo que a norma de direito fundamental garante prima facie, ou seja, sem levar em consideração 
as possíveis restrições”, diferenciando-os conforme se trate de normas meramente permissivas ou de direitos 
a ações negativas. A respeito, v. Alexy, Robert. Op. cit., p. 302 e seguintes.

237 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 67/68.
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Será possível falar na configuração do suporte fático de um direito fundamental 

quando vem a incidir  em face  de  uma liberdade  fundamental  uma restrição  por  parte  de 

terceiros, especialmente do Estado. É a análise do suporte fático que possibilita afirmar sobre 

a  legitimidade  ou  ilegitimidade  da  restrição,  bem  como  se  o  direito  fora  exercido  em 

consonância com o ordenamento jurídico.

O ponto de maior controvérsia reside em verdade na distinção entre os modelos de 

suporte fático amplo e suporte  fático restrito,  bem como na adoção das chamadas teorias 

externa  e  interna,  que  buscam explicar  a  relação  do  direito  fundamental  com a  restrição 

incidente,  a primeira voltada ao modelo de direito por princípios,  e a segunda ao modelo 

próprio das chamadas normas-regra.

Na concepção de suporte fático amplo,  toda ação que, ainda que de forma remota, 

faça  parte  do  âmbito  de  proteção,  deve  ser  objeto  de  tutela.  Não  seria  possível  o 

estabelecimento  de  um  modelo  que,  antes  mesmo  da  ocorrência  de  qualquer  conflito, 

excluísse uma determinada conduta da proteção normativa. Qualquer conduta que se amolde à 

norma, prima facie, está dentro do âmbito de proteção.

Essa  concepção,  que  é  defendida,  entre  outros  juristas,  por  Robert  Alexy, 

potencializa  o  alcance  dos  direitos  fundamentais,  especialmente  por  não  excluir  da  tutela 

constitucional bens e direitos que, sob circunstâncias distintas, poderiam ser ignorados. De 

certa  forma,  encontra-se  em  consonância  com  a  tendência  histórica  de  evolução  desses 

direitos, evitando o surgimento de retrocessos.

Diante da maior amplitude de que resulta a adoção do primeiro modelo, qualquer 

restrição  a  esses  direitos  deverá  ser  devidamente  fundamentada,  apenas  sendo  em  tese 

legítimas aquelas que também encontrem guarida no próprio texto constitucional, diante da 

tutela a outros bens que, em face das particularidades do caso concreto, se apresentem de mais 

revelante resguardo.

Em consonância com propósitos de mais intensa tutela dos direitos, não carecerá 

de motivação o próprio exercício dos direitos, mas sim as restrições que se pretenda sejam 

impostas. Surgida qualquer controvérsia sobre a extensão do direito, o ônus argumentativo 

residirá  no  sopesamento  com  outros  direitos,  devendo  a  intervenção  restritiva  guardar 

consonância com o princípio da proporcionalidade.

Segundo o modelo de suporte fático restrito, ao contrário, promove-se uma prévia 
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triagem cujo resultado será a exclusão,  de plano,  de determinadas condutas do âmbito de 

proteção  da  norma,  independentmente  das  restrições  que  pudessem  vir  a  ser  expostas. 

Algumas ações que,  prima facie, poderiam estar enquadradas na tipologia da norma deixam 

de usufruir de seu resguardo.

Ao contrário do modelo de suporte fático amplo, o problema a ser enfrentado não 

residirá  na justificativa acerca das limitações  incidentes,  mas sim analisar  as razões pelas 

quais uma conduta que, em tese, poderia se amoldar ao âmbito de protação da norma, não o é 

protegida  naquele  caso  concreto.  Justificada  pois  a  exclusão  a  priori  de  determinados 

comportamentos que, diante da textura aberta da norma, poderiam gozar de sua tutela.

Contra esse modelo são dirigidas exacerbadas críticas, ao fundamento de que o 

mesmo amesquinharia o usufruto dos direitos fundamentais, ensejando insegurança jurídica 

àqueles  que  supunham  estar  na  titularidade  do  exercício  de  liberdade  assegurada  pela 

Constituição  Federal,  norma  hierarquicamente  superior.  O  intérprete  não  precisaria 

fundamentar sua opção hermenêutica de redução da proteção normativa.

Reputamos ser esse modelo o mais  adequado à realidade normativa brasileira, 

especialmente diante da ausência de supremacia hierárquica de um direito em detrimento de 

qualquer outro. Ao outorgar a determinado direito o reconhecimento de sua fundamentalidade, 

o legislador constituinte leva em conta uma série de fatores, os quais não podem ser ignorados 

pelo intérprete no momento da aplicação da norma. Sobre o tema, colhe-se do entendimento 

doutrinário:

Desta  maneira,  nenhuma  presunção  constitui  argumento  a  favor  do 
alargamento  dos  âmbitos  de  proteção.  Também nenhuma presunção  vem a 
favor do seu estreitamento. Os âmbitos de proteção de cada um dos diferentes 
direitos  fundamentais  têm  de  ser  simplesmente  determinadas  de  maneira 
correta com os meios jurídicos normas de interpretação, a partir do seu texto, 
da sua história, da sua gênese e da sua posição sistemática. Também o conceito 
de ingerência não pode ser determinado a partir de quaisquer presunções, mas 
sim a partir da função e do conceito de direitos fundamentais.238

A doutrina costuma utilizar como exemplos da comprovação de que esse modelo 

poderia  resultar  em abusos a hipótese de um artista  pretender  realizar  um evento em um 

cruzamento de uma movimentada avenida. Nesses casos, não se poria ao Estado o problema 

de justificar as razões pelas quais ao artista seria vedado esse procedimento, já que a norma 

238 PIEROTH, Bodo e SCHLINK, Bernhard. Op. cit., p. 126.
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em momento algum teria aberto a possibilidade de que a liberdade de expressão viesse a ser 

aplicada dessa forma.

Trazendo a discussão ao tema em exame, reputamos que embora, numa primeira 

análise, a concepção de suporte fático amplo possa se apresentar mais democrática, na medida 

em que exige que as restrições aos direitos fundamentais sejam devidamente fundamentadas, 

acaba por promover a mesma uma banalização dos direitos fundamentais, que pode resultar 

em exercício abusivo em prejuízo de terceiros.

É que o reconhecimento de um determinado direito pelo ordenamento jurídico 

decorre de uma série de circunstâncias não apenas jurídicas, mas também fáticas, sociais e 

políticas, cuja apreciação não pode ser ignorada pelo intérprete. O direito à privacidade, por 

exemplo,  surgiu  como  um  instrumento  de  limitação  do  poder  estatal,  possibilitando  se 

resguardasse um espaço mínimo dentro do qual o homem poderia se resguardar sem quaisquer 

perturbações.

No decurso do tempo, contudo, esse direito passou a se direcionar também aos 

particulares, os quais, a pretexto de alimentar uma indústria midiática ou a se utilizar de redes 

sociais, ingressam na área mais restrita da intimidade. Evidencia-se haver esse direito nascido 

para um fim, tendo passado por uma série de transformações ao longo do tempo, as quais 

deve o intérprete atentar.

Em relação à liberdade de expressão, surgiu como meio para que o voz do homem 

pudesse  ser  ouvida,  diante  de  limitações  impostas  inicialmente  pelo  poder  religioso  e 

posteriormente  pelo  poder  estatal.  A seguir,  proliferam inúmeros  pequenos jornais  que se 

destinavam  basicamente  a  estimular  a  consolidação  do  poder  nas  mãos  da  burguesia, 

contribuindo à formação do Estado Liberal, ao qual cabia apenas o dever de não-agir para 

limitá-los.

As  transformações  sociais  experimentadas,  contudo,  modificaram esse  quadro. 

Em razão  do  aumento  das  desigualdades  causado  pelo  sistema  econômico,  passou  a  ser 

necessário não um Estado omisso, mas sim atuante, que deixasse de ter como papel somente 

garantir  um amplo espaço para a  realização  de negócios  pela  classe  dominante,  mas sim 

implementar direitos sociais em benefício de todos.

Paralelamente,  a  difusão  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  especialmente 

rádio,  televisão  e,  mais  recentemente,  a  internet,  provocou  a  criação  de  grandes  grupos 
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econômicos que, organizados como empresas, se dedicam ao comércio da informação, como 

entes de imprensa, assumindo um poder político e econômico que muitas vezes não encontra 

similar em partidos políticos, detendo o monopólio da informação.

O  inegável  poder  desses  meios  de  comunicação  evidenciou  que  os  mesmos 

poderiam ser utilizados para fins os mais diversos. A experiência da Segunda Guerra Mundial 

demonstrou  que  a  manipulação  dos  meios  de  comunicação  por  um  líder  com  forte 

magnetismo pessoal poderia levar à difusão de preconceitos entre toda a população, criando 

no inconsciente coletivo verdadeiras sementes do ódio.

Mais recentemente, deixa de ser reconhecido o direito de informação apenas sob a 

perspectiva  daquele  que  a  emite,  mas  também  daquele  que  a  recebe.  Passam  a  ser 

reconhecidos os homens como titulares do direito a uma boa informação, que prime pela 

verdade, possibilitando a todos formar suas próprias conclusões, exercendo um nítido papel 

educacional.

Todos  esses  elementos  não  podem deixar  de  ser  ignorados  quando  se  analisa 

qualquer  controvérsia  envolvendo a  necessidade  de delimitação  dos  direitos  fundamentais 

relacionados à liberdade de expressão. O âmbito de proteção do direito e especialmente o 

suporte fático sofreram alterações com o tempo, diante das novas limitações que se agregaram 

ao segundo e do novo papel assumido Estado.

A análise  da  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  demonstra  que,  não 

obstante  a ausência  de menção expressa à  adoção desse entendimento,  em diversos casos 

aquela  Corte  deixou  de  reconhecer  em  benefício  de  determinadas  condutas  a  proteção 

normativa  conferida  pela  Carta  Magna,  ainda  que  as  mesmas,  prima  facie,  pudessem se 

amoldar à previsão normativa, aderindo indiretamente à concepção de suporte fático restrito.

No julgamento  do  Mandado de  Segurança  nº 21.279,  discutiu-se  no  Supremo 

Tribunal  Federal  acerca  da  possibilidade  de  requisição  direta  de  dados  bancários  pelo 

Ministério Público Federal, em procedimento em que se buscava apurar a possível ocorrência 

de fraudes na concessão de empréstimos fraudulentos em benefício do setor sucroalcooeleiro, 

diante de óbice imposto pela instituição financeira à requisição formulada.

O  relator  originário,  Ministro  Marco  Aurélio,  assentou  que,  formando  a 

Constituição  Federal  de  1988  um todo  unitário,  os  poderes  investigatórios  do  Ministério 

Público estariam limitados pelos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e 
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imagem), reputando que em seus limites estaria incluída a garantia do sigilo bancário,  de 

modo que seu afastamento somente poderia  ocorrer mediante  ordem judicial  devidamente 

fundamentada.

Em voto que abriu a divergência, contudo, o Ministro Maurício Corrêa destacou 

entendimento jurisprudencial da Corte que não reconhecera o sigilo bancário como um direito 

absoluto,  enumerando uma série  de precedentes  ao  longo de mais  de  quarenta  anos.  Em 

passagem de seu voto, destacou o jurista ostentar essa garantia um suporte fático restrito, 

conforme se extrai do seguinte trecho:

Uma das consequências do entendimento de que o direito ao sigilo bancário 
pertence à categoria maior do direito à privacidade é que, destinado a proteger 
o indivíduo, não protege operações bancárias praticadas em contas fictícias – 
que  não  tem  privacidade  a  ser  juridicamente  protegida  –  nem  pode  ser 
invocado para  acobertar crimes  ou  outros  ilícitos,  sejam administrativos ou 
civis. Em sua, este direito tutela, apenas, as operações lícitas.
Além disso,  deve  ser considerado  que  o  direito  à  privacidade  é  um direito 
individual que pode ser oposto erga omnes e com mais ênfase ao Estado, mas 
ele, por outro lado, tem por limite interesses maiores – de natureza política – 
que dizem respeito ao interesse público. Quando dois direitos ungidos em lei da 
mesma hierarquia entram em conflito,  a prevalência de um sobre o outro é 
decidida  segundo  uma escala  axiológica;  mas  este  padrão  de  valores  não  é 
fornecido  pela  Constituição,  cabendo  ao  intérprete  da  lei,  orientado  pelas 
regras de hermenêutica e de exegese e levando em conta o estágio sócio-cultural 
contemporâneo aos fatos, dizer sobre esta prevalência.239

O trecho acima transcrito evidencia haver a divergência partido da concepção de 

que o direito ao sigilo bancário apresentaria suporte fático restrito, na medida em que a tutela 

constitucional não abrangeria a prática de operações ilícitas, estando essas condutas excluídas 

do âmbito de proteção normativo. Em seguida, assentou que essa exclusão, após proceder ao 

sopesamento com o interesse público na investigação de delitos, resultaria da observação de 

valores, regras de interpretação e de aspectos histórico-evolutivos.

A divergência prosseguiu no sentido de que as operações custeadas com recursos 

do erário federal não estariam acobertadas pela garantia do sigilo bancário, evidenciando a 

restrição que se emprestou ao suporte fático com base nesse fundamento específico, pelo que, 

em consonância com entendimento dos doutrinadores alemães acima referidos, circunstâncias 

históricas  e  sociais  motivariam a  definição  de  um suporte  mais  restrito,  deixando de  ser 

239 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS nº 21.729/DF. Rel. Min. Néri da Silveira, j. 05.10.95, DJU de 
19.10.2001, p. 33.
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ampliada a garantia do direito fundamental.

Em idêntico sentido,  voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence apontou 

que a proteção ao sigilo bancário somente seria assegurada por lei ordinária, não sendo objeto 

de tutela pela Constituição Federal de 1988, posto que o âmbito de proteção do artigo 5º, X e 

XII estaria restrito ao sigilo da comunicação de dados, e não aos próprios dados, destacando 

que  entendimento  em sentido  oposto  implicaria  em  impossibilidade  de  acesso  diante  de 

qualquer investigação.

Promoveu a  Corte  Suprema,  pois,  a  identificação das  fronteiras  do direito  em 

debate  (a  privacidade,  em  sua  proteção  do  sigilo  bancário),  para  excluir  a  proteção 

constitucional diante da utilização de recursos públicos a custear as operações de empréstimo. 

Sobre o tema, vejam-se os ensinamentos de Jane Reis Gonçalves Pereira:

Ademais,  os  direitos  ostentam limites  inerentes  à  sua  própria natureza,  que 
defluem  da  identificação  dos  bens  jurídicos  protegidos  e  da  correlata 
determinação do âmbito de incidência das normas que os consagram. Numa 
proposição,  os  direitos  têm fronteiras.  Desta  feita,  não há  como cogitar que 
contemplem 'todas as situações,  formas ou modos de exercício pensáveis', ou 
que 'cubram a esfera total de ação humana possível'.240 

A idêntica conclusão se chega a partir da análise do voto do Ministro Celso de 

Mello,  no  julgamento  da  já  mencionada  Arguição  por  Descumprimento  de  Preceito 

Fundamental nº 130, para trazermos ao debate o tema da liberdade de expressão. Não obstante 

S. Exa. tenha votado pela superioridade do direito à liberdade de imprensa em relação aos 

demais, adotando critério semelhante ao do relator, de responsabilização apenas a posteriori, 

reconheceu que determinadas condutas estariam, de antemão, fora do alcance da proteção 

constitucional.

Seu voto toma por fundamento, nesse ponto, o artigo 13 do Pacto de São José da 

Costa  Rica,  nos  termos do qual  não estaria  protegido  pela  tutela  à  livre  manifestação de 

pensamento  a  apologia  ao  ódio  nacional,  racial  ou  religioso  que  constituísse  incitação  à 

discriminação, à hostilidade, à violência e ao crime. Nesses casos, não se poderia falar sequer 

no  reconhecimento  da  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  mas  sim  em abuso  de 

direito. Colhe-se de seu voto:

240 PEREIRA,  Jane  Reis  |Gonçalves.  Interpretação  constitucional  e  direitos  fundamentais:  uma 
contribuição ao estuado das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 134.
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Se  assim não  fosse,  os  atos  de  caluniar,  de  difamar,  de  injuriar e  de  fazer 
apologia de atos criminosos, por exemplo, não seriam suscetíveis de qualquer 
reação ou punição, porque supostamente protegidos pela cláusula da liberdade 
de expressão. […]
É por tal razão que a incitação ao ódio público, contra qualquer pessoa, povo ou 
grupo  social  não  está  protegida  pela  cláusula  constitucional  que  assegura  a 
liberdade de expressão. […]
Tenho  por  irrecusável,  por  isso  mesmo,  que  publicações  que  extravasam, 
abusiva e criminosamente, o exercício ordinário da liberdade de expressão e de 
comunicação,  degradando-se  ao  nível  primário  do  insulto,  da  ofensa  e, 
sobretudo,  do  estímulo  à  intolerância  e  ao  ódio  público,  não  merecem  a 
dignidade da proteção constitucional que assegura a liberdade de manifestação 
do pensamento, pois o direito à livre expressão não pode compreender, no seu 
âmbito de tutela,  exteriorizações revestidas de ilicitude penal ou de ilicitude 
civil.
O  fato  é  que  a  liberdade  de  expressão  não  pode  amparar comportamentos 
delituosos que tenham, na manifestação do pensamento, um de seus meios de 
exteriorização,  notadamente  naqueles  casos  em que  a  conduta  desenvolvida 
pelo agente encontra repulsa no próprio texto da Constituição, que não admite 
gestos de intolerância que ofendem, no plano penal, valores fundamentais, como 
o da dignidade da pessoa humana, consagrados como verdadeiros princípios 
estruturantes  do  sistema  jurídico  de  declaração  dos  direitos  essenciais  que 
assistem à generalidade das pessoas e dos grupos humanos. […]
O estatuto constitucional das liberdades públicas, bem por isso, ao delinear o 
regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerando o substrato ético que 
as  informa –  permite  que sobre  elas  incidam limitações  de  ordem jurídica, 
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, 
a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode 
ser  exercido  em  detrimento  ou  com  desrespeito  aos  direitos  e  garantias  de 
terceiros.

Manifestação  em sentido  idêntico  também foi  proferida  no  mesmo  feito  pelo 

Ministro Cezar Peluso, ressaltando ser a liberdade de imprensa plena nos limites que foram 

assegurados  pela  Constituição  Federal,  estando  esses  limites  predefinidos  na  previsão  da 

tutela da dignidade da pessoa humana, diante da preocupação da Carta Magna em manter 

equilíbrio no resguardo aos diversos valores que adota, segundo suas concepções ideológicas.

 Voltaremos à apreciação do tema quando do capítulo seguinte, por ocasião do 

estudo  do  chamado  “Caso  Ellwanger”.  De  qualquer  modo,  os  votos  acima  mencionados 

expressam não  haver  se  verificado  o  reconhecimento  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  da 

superioridade de qualquer direito fundamental em relação a outro, devendo ser promovida a 

compatibilização entre esses direitos com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 

O modelo de suporte fático restrito evidencia que, diante da realidade histórica 

brasileira,  a  qual  produziu uma Carta  Magna no contexto de um Estado Democrático de 

Direito,  orientado por valores como dignidade da pessoa humana, liberdade e  pluralismo, 
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entre outros,  a liberdade de expressão não representa um fim em si mesma, mas sim um 

instrumento para a promoção de outros direitos. 

Não se faz possível falar assim num direito à liberdade de expressão que nasce 

absoluto, para depois ser relativizado em face de circunstâncias do caso concreto. É que a 

atividade de compatibilização e compartição de liberdades é da essência do Direito, pelo que 

quando surge um direito ele já nasce inserido no contexto de uma sociedade plural. Veja-se 

que o direito  não nasce e  se  exerce para ser  em seguida limitado,  após o surgimento do 

conflito.

Conforme o voto acima referido, proferido pelo Ministro Celso de Mello, dentro 

do direito à liberdade de expressão não se inserem, por exemplo, as prerrogativas de caluniar 

e difamar, as quais, formalmente, poderiam se amoldar à proteção constitucional da liberdade 

de manifestação de pensamento, já que inequivocamente expõem o pensamento do seu autor, 

embora o que venha a ser exposto represente crime segundo o ordenamento penal.

Sob  essa  perspectiva,  as  liberdades  de  expressão  não  nascem  como  direitos 

ilimitados, especialmente considerando não adotar o modelo brasileiro o paradigma norte-

americano,  erigido  sub  uma  perspectiva  ultra-liberal,  que  busca  uma  postura  estatal 

absenteísta  e  que  expressamente,  diante  de  sua  realidade  histórica,  estabeleceu  a 

impossibilidade de edição de qualquer ato pelo legislador que pudesse resultar em prejuízo à 

liberdade.

No  modelo  brasileiro,  contudo,  inspirado  nas  democracias  europeias, 

especialmente naquelas que se desenvolveram após a 2ª Guerra Mundial, como a Alemanha, 

os direitos às liberdades de expressão não surgem absolutos no mundo jurídico, mas já sob o 

impacto  da  necessária  compatibilização  e  adequação  quanto  ao  exercício  relativamente  a 

outros direitos fundamentais que se apresentam dotados de igual hierarquia e que, em casos 

concretos, podem se revelar hierarquicamente superiores.

Seguindo a lição já acima mencionada, a partir do voto do Juiz Oliver Wendell 

Holmes, a mais forte garantia à liberdade de expressão não protegeria um homem que gritasse 

“fogo” num teatro cheio, ou que se utilizasse de suas palavras como instrumentos de força, 

hipóteses nas quais não estaria sua conduta albergada pela proteção da norma constitucional, 

restringido-se o suporte fático normativo.

Optamos  assim  por  um  modelo  de  suporte  fático  restrito  aos  direitos 
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fundamentais. Embora reconheçamos que, como apontado por Robert Alexy, Virgílio Afonso 

da Silva e Jane Reis Gonçalves Pereira, entre outros, que esse modelo pode resultar numa 

garantia menos eficaz aos direitos fundamentais nas atividades legislativas e judiciárias, no 

que tange à delimitação e conformação dos mesmos, não podemos ignorar vivermos sob a 

égide de um Estado Democrático de Direito.

Sob essa perspectiva, qualquer restrição legislativa que se pretenda impor a um 

direito fundamental, sob o fundamento de que não protegida  por seu suporte fático a conduta 

que se pretende regular, necessariamente deverá passar pelo crivo de duas casas legislativas, 

cujos representantes foram democraticamente eleitos pelo povo brasileiro e são egressos de 

variados partidos e correntes ideológicas, sociais, econômicas e políticas.

Presente também na República Federativa do Brasil um modelo consolidado de 

controle de constitucionalidade, centrado no Supremo Tribunal Federal, cujos membros, não 

obstante  sejam  indicados  e  nomeados  pelo  Presidente  da  República,  têm  seus  nomes 

submetidos à apreciação do Senado Federal, além de contarem com uma série de garantias 

para o exercício de suas funções, que possibilitam o exercício independente da judicatura.

Ainda que formalmente não se exigisse, do ponto de vista do processo legislativo, 

fundamentação  constitucional,  sua  própria  forma  de  funcionamento  não  prescindiria  de 

adequada justificação para que se pudesse exercer o controle de constitucionalidade já na fase 

de  tramitação  do  processo  legislativo,  afastando  qualquer  possibilidade  de  limitações 

arbitrárias,  notadamente  diante  da  consolidação  do  entendimento  jurisprudencial  que 

possibilita às minorias o acesso ao Judiciário como forma de barrar a tramitação de processo 

que seja reputado como inconstitucional.

Também no que tange ao Judiciário esse temor não se apresenta justificado. É que 

o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exigido pela Carta Magna, demanda 

que  qualquer  restrição  a  direito,  seja  ele  reconhecido  como  fundamental  ou  não,  seja 

devidamente motivada, com a exposição de razões fáticas e jurídicas que levaram o julgador à 

formação de um determinado convencimento. 

Associada  a  essa  circunstância,  a  existência  de  um  sistema  recursal  amplo 

viabiliza que uma mesma lide seja examinada por vários juízes e tribunais, afastando qualquer 

risco de arbitrariedade, sendo em todo caso viabilizado, atendidas formalidades processuais, 

levar a discussão sobre a violação de um direito constitucional que se alega tenha sido violado 
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(ou não reconhecido como fundamental) à Corte Suprema.

A multiplicidade  de  direitos  que  podem vir  a  colidir  justifica  a  incidência  de 

restrições a alguns direitos fundamentais em relação a outros. A doutrina em geral se refere 

aos modelos de teoria interna e externa, visando justificar a forma como o direito se relaciona 

com a restrição ao mesmo incidente. Sendo o suporte fático integrado pelo âmbito de proteção 

e pela restrição, busca-se apurar como esses elementos se reúnem, formando o suporte fático.

De acordo com o modelo consagrado pela teoria interna, a definição dos limites 

de  um  direito  seria  algo  que  lhe  é  inerente,  não  sendo  necessário  para  promover  essa 

delimitação sequer proceder à análise de outros direitos com os quais possa vir a colidir. Não 

se configura, nesse caso, a necessidade de sopesar um direito relativamente a outro, já que 

irrelevante  o  impacto  que  poderia  esse  procedimento  apresentar.  A respeito,  confira-se  o 

entendimento doutrinário:

A teoria interna sobre os limites dos direitos fundamentais sustenta, em síntese, 
que  é  inadmissível  a  ideia  de  restrições  ou  limitações  externas  aos  direitos 
fundamentais.
Essa vertente teórica – também denominada concepção estrita do conteúdo dos 
direitos  –  considera  que  os  direitos  fundamentais  cuja  restrição  não  é 
expressamente autorizada pela Constituição não podem ser objeto de autênticas 
limitações legislativas, mas apenas de delimitações, as quais devem cingir-se a 
desvelar  o  conteúdo  normativo  constitucionalmente  previsto.  Assim,  na 
ausência de norma da Constituição autorizando o legislador, de forma expressa, 
a restringir aos direitos, este poderá apenas explicitar os limites já contidos na 
norma constitucional. Apenas nos casos em que o texto constitucional prevê a 
possibilidade de interferência do Poder Legislativo, a atuação deste consistirá 
em verdadeira e autorizada limitação ao direito fundamental.
No  plano  da  interpretação  judicial,  a  teoria  interna  refuta  a  existência  de 
conflitos entre os direitos e, consequentemente, a ponderação de bens. A tarefa 
do  operador  jurídico  ao  interpretar  o  direito  fundamental  deve  ater-se  a 
identificar  seu  conteúdo  constitucionalmente  estabelecido  e  a  verificar  sua 
adequação  à  questão  de  fato  apreciada,  não  lhe  competindo  estabelecer 
restrições recíprocas a direitos ou bens supostamente antagônicos.
Nessa  linha  de  princípio,  para  os  adeptos  da  teoria  interna,  os  limites  dos 
direitos fundamentais não configuram jamais recortes externos de seu âmbito 
de  incidência,  mas  sempre  resultam  da  análise  de  seu  conteúdo  tal  como 
estatuído na Constituição. Como os direitos não são limitáveis, 'o procedimento 
de aplicação jurídica cumpre a tarefa de verificar se o conteúdo aparente do 
direito é também seu conteúdo verdadeiro'.
No que tange às intervenções legislativas em matéria de direitos fundamentais, 
a teoria interna preconiza que as disposições legais não restringem os direitos. A 
legislação reguladora dos direitos circunsreve-se a concretizar e configurar os 
direitos internamente, detalhando suas formas de exercício dentro do âmbito de 
seu conteúdo constitucionalmente previsto.241 

241PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. cit., p. 140/141.
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Segundo a teoria externa, por outro lado, os limites aos direitos são externos aos 

mesmos, sendo fornecidos a partir de sopesamento com outros direitos em conflito. Embora o 

direito seja reconhecido  prima facie, o direito definitivo cederá vez em favor de outro, em 

decorrência do sopesamento, sem que o conflito se resolva no plano da validade, mas sim no 

plano axiológico. 

Diante dessa perspectiva, é possível que uma conduta faça parte do âmbito de 

proteção  de  um  direito,  mas  seja  vedado  posteriormente  o  seu  exercício,  sem  que  isso 

modifique aquele âmbito de proteção, diante do choque e da violação a outros bens jurídicos 

cuja tutela se apresente igualmente relevante. O direito e suas restrições são tratados como 

objetos distintos, ou seja, as restrições são algo externo ao direito, que nasce ilimitado, de 

forma  a  abranger  qualquer  conduta  que  remotamente  possa  ser  referida  a  uma  norma 

consagradora de direito fundamental.

As  teorias  supra  buscam  explicar  como  se  dá  a  relação  do  direito  com  sua 

limitação. Do somatório do direito, limitado ou não, à restrição incidente, tem-se o suporte 

fático. Sustentamos ser o âmbito de proteção do direito fundamental delimitado por uma série 

de elementos que já o contornam desde sua previsão normativa no texto constitucional, em 

decorrência de circunstâncias históricas, políticas e sociais.

Diante  dessa  realidade,  não  se  apresenta  adequado  considerar,  sob  pena  de 

banalização dos direitos fundamentais, que qualquer conduta que literalmente se amolde à 

norma  já  mereça  especial  proteção,  salvo  ulterior  justificativa  à  incidência  de  limitação 

externa,  o  que se destaca notadamente considerando que todos os  direitos  constitucionais 

emanam de um mesmo texto normativo.

Uma  série  de  restrições  simultâneas  marca  o  exercício  cotidiano  dos  direitos 

fundamentais. O dever de compatibilizá-los exsurge da própria norma constitucional, que os 

consagra a todos sem o estabelecimento de uma escala de superioridade hierárquica, mas sim 

que busca, preferencialmente, compatibilizá-los de forma a possibilitar que ambos os direitos 

sejam  exercidos,  salvo  quando  tal  se  apresentar  impossível,  hipótese  na  qual  caberá  ao 

intérprete  verificar,  observada a ponderação de interesses,  qual  direito  deverá contar  com 

maior peso naquela particular relação jurídica.

A unidade  da  norma  constitucional  justifica  que,  dentro  desse  contexto,  os 
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direitos, já em seu nascimento, sejam delimitados uns pelos outros, mas já sendo levada em 

conta, desde a origem, a realidade histórica em que surgem. Quer-se com isso afirmar que, 

relativamente às liberdades de expressão, as mesmas não foram criadas para conferir proteção 

normativa, nas palavras do Juiz Holmes, a quem gritasse fogo num teatro cheio, o que será 

melhor  exposto  quando  da  análise  das  restrições  cuja  incidência  se  apresente  cabível 

conforme o ordenamento jurídico brasileiro.

Tendo a Carta Magna tutelado, a título de exemplo, a intimidade e a vida privada, 

expressamente autorizou que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, no exercício de suas 

atividades, viessem a restringir a extensão do direito à liberdade de expressão para evitar o 

surgimento de hipóteses fáticas de colisões de direitos, através da atividade normativa, ou 

para resolvê-las, através da atividade jurisdicional (ressaltando, nesse caso, a possibilidade da 

tutela preventiva).

Igualmente  de  relevância  para  o  presente  estudo  a  compreensão  acerca  do 

conceito de limites imanentes aos direitos fundamentais, segundo a qual se faz possível impor 

limitações aos mesmos antes que se faça necessário sequer ponderar acerca da possibilidade 

de  ocorrência  de  choques  com  outros  direitos,  não  ocorrendo  na  realidade  restrição  ao 

primeiro, mas sim delimitação em consonância com seu conteúdo essencial.

Desse modo, antes que o choque entre direitos fundamentais venha a ocorrer, já 

poderá  o  intérprete,  com  base  na  concepção  de  limites  imanentes,  deixar  de  assegurar 

proteção a um determinado direito diante da ausência de amparo constitucional à sua tutela. 

Enquanto a ponderação de interesses pressupõe o choque entre dois direitos tutelados pela 

Carta Magna, a teoria dos limites imanentes sustenta que um deles sequer chegou a existir, 

diante  do  menor  alcance  do  âmbito  de  proteção  normativo.  A  respeito,  colhe-se  do 

entendimento doutrinário:

Por  outro  lado,  num  sentido  jurídico,  enquanto  limites  de  conteúdo,  para 
delimitar o conteúdo protegido, na medida em que a proteção constitucional 
não abranja todas as situações, formas ou modos de exercício pensáveis para 
cada um dos direitos, designadamente no caso das liberdades (como aconteceria 
se a Constituição os concedesse aos indivíduos para que eles fizessem uso como 
bem entendessem).242

Trata-se,  portanto,  de  medida  incidente  anterior  à  figura  da  ponderação  de 

242 VIEIRA de ANDRADE, José Carlos. Op. cit., p. 274.
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interesses, tornando-a desnecessária nos casos em que se faça possível identificar não haver 

um primeiro direito a ser tutelado, razão pela qual não há que se falar em choque com um 

segundo.  Embora  essa concepção seja  reputada  como garantidora  de  menor  proteção  aos 

direitos fundamentais, podemos nos referir à mesma crítica quanto à definição da ideia de 

suporte fático restrito. Configuram-se assim como restrições antecedentes a que se possa falar 

no surgimento do direito.

Não se pode falar, de fato, no surgimento de direitos quando se constata, em face 

de  uma  série  de  elementos,  especialmente  de  cunho  histórico-evolutivo,  que  a  própria 

realidade teleológica não poderia amparar situações fáticas absurdas, de forma a conferir uma 

proteção normativa que decorreria muito mais do conteúdo extremamente aberto das normas 

e dos termos vagos de que se utiliza, do que da intenção do legislador.

Sob essa ótica, não se configura a proteção a um direito fundamental não apenas 

quando  o  mesmo  deve  ceder  num caso  concreto  em face  de  colisão  com outro  direito, 

observando-se a regra da ponderação, mas também no caso de violação ao que José Carlos 

Vieira de Andrade chama de valores intocáveis, emanados na dignidade da pessoa humana, 

tomando  por  base  não  a  tutela  a  outros  valores,  mas  sim elementos  implícitos  no  texto 

constitucional.

Nesses casos, não se faz necessário sequer levar em consideração o outro direito 

para o qual se invoca a tutela jurisdicional. É que deixa de se configurar conflito de direitos a 

ser dirimido pela ponderação. No referido exemplo da prática de sacrifício de vidas humanas 

a  pretexto  de  exercício  da  liberdade  religiosa,  não  se  faz  necessário  tecer  qualquer 

consideração  sobre  a  proteção  à  vida  daquele  que  seria  sacrificado,  já  que  a  tutela 

constitucional não garante esse tipo de oferta.

3.3.3. A verdade como limite imanente às liberdades de expressão

No  que  tange  às  liberdades  de  expressão,  um  limite  imanente  que  pode  ser 

facilmente  reconhecido  consiste  na  proteção  à  verdade.  Como  referido  nos  votos  acima 

transcritos, especialmente no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da 

Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental  nº 130,  o legislador  não tutela  o 

direito de caluniar e difamar, estando os mesmos fora do âmbito de proteção normativo.
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Adotamos  como  verdade,  para  os  efeitos  do  presente  trabalho,  a  perspectiva 

aristotélica, no sentido de correspondência entre aquilo que se afirma e a realidade fática. Por 

outro  lado,  representaria  falsidade  tudo aquilo  que  não  corresponde ao  que  é.  A falta  de 

correspondência  entre  o  que  é  afirmado  e  a  realidade  fática  revelada  afasta  a  proteção 

constitucional às liberdades de expressão, caracterizando-se pois como um autêntico limite 

imanente.

Esse  modelo  de  verdade,  embora  espelhe  apenas  uma  das  muitas  correntes 

filosóficas sobre o tema, se apresenta como aquele que contribui para uma maior segurança 

no  exercício  do  direito,  já  que  não  dá  margem a  concepções  relativistas,  que  tornariam 

impossível  atribuir  a  qualificação  de  verdade  a  qualquer  afirmação  que  fosse  formulada, 

justificando afirmações que, a priori, não contariam com a proteção constitucional.

Muito importante também que a qualificação de verdade, embora não se apresente 

conveniência  a  adoção  de  paradigma  relativista,  poderia  exigir  de  qualquer  um  que  se 

utilizasse da manifestação do pensamento a prova de veracidade de suas afirmações, pelo que, 

visando evitar  a total paralisação do direito, deve ser adotado um modelo de verdade por 

verossimilhança.

Releva salientar  que a qualificação de verdade se adstringe às afirmações  que 

correspondam a fatos, e não a meras opiniões. Nesses casos, por se tratarem de juízos de 

valor,  não há  que  se  exigir  a  prova  de  veracidade  ou idoneidade  daquilo  que  se  afirma, 

deixando de se aplicar essa limitação imanente ao exercício do direito fundamental. Eventuais 

sanções em face do discurso de opinião dispensam essa demonstração acerca da veracidade da 

opinião externalizada.

Toda a estruturação e conformação histórica dos direitos à liberdade de expressão 

se assenta sobre a ideia de que à busca da verdade se apresenta necessária a circulação de 

ideias  num autêntico mercado de debate  público,  se  beneficiando a  sociedade dessa livre 

troca, ao passo que a adoção de um discurso totalitário e unilateral se apresentaria danosa aos 

propósitos de pluralidade que inspiram as cartas democráticas.

À sociedade, a quem se destina a prestação de dados fáticos, não faria sentido o 

recebimento de afirmações fáticas inverídica,  as quais contribuiriam para a desinformação 

coletiva,  tratando-a  como  massa  de  manobra  e  não  como  titular  de  um direito  difuso  à 

informação qualificada pela veracidade. A reiteração de mentiras, assim, leva a um estado de 
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incredulidade que se apresenta danoso à liberdade de imprensa e à democracia.

A liberdade de informar, não sendo mais vista apenas sob um prisma negativo, em 

relação ao ocupante de órgão de imprensa,  mas também positivo,  em relação àquele  que 

recebe informação, demanda ao que a transmite compromisso ético e também jurídico de que 

os  fatos  que  noticia  sejam os  mais  próximos  possíveis  da  realidade,  de  forma  a  que  a 

consciência coletiva possa vir a ser construída em bases sólidas.

Esse compromisso com a verdade reforça a credibilidade da imprensa, na medida 

em que perceba a população não ser utilizada como depositária de informações que buscam 

atender  a  interesses  políticos  ou  econômicos.  A busca  da  credibilidade  social  pelo  bem 

informar deve representar pois o primeiro escopo da atividade econômica e empresarial que 

lhe é inerente.

Importante  fazer  menção  novamente  ao  que  restou  apontado pelo  Juiz  Oliver 

Wendell Holmes no julgamento do mencionado caso Abrams v. United States, no sentido de 

que a liberdade de expressão representaria um meio para alcançar a verdade, circulando as 

ideias num espaço amplo e aberto que viabilizasse à população decidir a qual corresponderia 

a concepção de verdade.

Não se poderia conceber a construção de qualquer debate que se fundamentasse 

em bases minimamente sólidas se os fatos que são reportados se apresentam inverídicos. Ante 

a  natureza  de  limite  imanente,  não  se  faz  cabível  invocar  em seu  favor  a  liberdade  de 

expressão  para  o  fim  de  veicular  notícias  inverídicas,  independentemente  de  serem 

consideradas violadoras a direitos de personalidade de terceiros.

O  dever  de  verdade  assume  ainda  maior  relevância  em  se  tratando  da 

comunicação prestada  através  de concessões  estatais,  que representam autênticos  serviços 

públicos,  cuja  manutenção  do  contrato  é  condicionada  ao  atendimento  a  uma  série  de 

requisitos. O inegável maior alcance desses instrumentos torna ainda mais grave o dever de 

observância da verdade como obrigação inescusável. Extrai-se do entendimento doutrinário, 

infra:

O dever de verdade da imprensa, mais que um dever ético, é um elemento do 
direito de informação, cujo titular é o receptor. É também inerente à liberdade 
de informação,  na medida em que informação é a  narrativa de fatos.  Desta 
forma, 'serviço adequado' para os veículos de informação é o serviço público de 
informar corretamente, de modo que a opinião pública seja formada sobre fatos 
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reais para que possa, autenticamente, emitir sua vontade, no momento que for 
apropriado.243

O reconhecimento da verdade como limite imanente provoca inegáveis impactos 

na tutela judicial em favor daquele que se considera prejudicado por notícia inverídica. De 

fato, diante da falsidade, o conflito que vier a se formar não será objeto de resolução através 

da  ponderação  de  interesses,  nos  termos  da  qual  figuraria,  de  um  lado,  a  liberdade  de 

informação e, de outro, o direito da personalidade daquele que é objeto da notícia.

A limitação inerente ao direito autoriza que, comprovada a falsidade, deixe de ser 

a informação objeto da proteção constitucional, restrito o direito fundamental à prestação e 

transmissão de informações autênticas. Não se faz necessário, por essa razão, apontar que a 

falsidade  teria  causado  qualquer  prejuízo  aos  direitos  da  personalidade  da  vítima, 

notadamente à honra e imagem, e muito menos que da divulgação tenha resultado lesão moral 

ou patrimonial.

A pessoa a quem diretamente se imputada a prática de alguma notícia inverídica 

terá, a toda evidência, legitimidade processual e interesse recursal para pleitear em juízo cesse 

sua divulgação, estando aberta ademais a possibilidade de obtenção de tutela de urgência. 

Nesses casos,  não há que se falar  em conflito  envolvendo direitos fundamentais,  por não 

resguardar o ordenamento o direito a noticiar mentiras.

Contemplando a Carta Magna garantias como o direito de resposta e o habeas 

data, demonstrou o constituinte a preocupação com a difusão de informações verdadeiras, 

tendo  que  o  primeiro  instrumento  viabiliza  a  prestação  de  esclarecimentos  pela  pessoa 

prejudicada,  ao  passo  que  o  segundo  busca  a  correção  de  dados  inverídicos  sobre  o 

interessado constantes de bancos de dados.

Muito importante apontar que o dever de veracidade faz com que fatos que sejam 

noticiados na imprensa adquiram, a depender da credibilidade do veículo de comunicação, 

imagem de verdades absolutas, o que contribui para elevar a responsabilidade jurídica e ética 

dos profissionais, os quais, no exercício de suas atividades, especialmente as investigativas, 

deverão adotar uma série de cautelas para se aproximar, tanto quanto possível, da verdade 

real.

Recomendável assim a oitiva da parte sobre a qual venham a recair denúncias, a 

243 CARVALHO, Luiz Gustavo G. Castanho de. Op. Cit., p. 68.
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análise  por  profissional  especializado  dos  autos  de  inquéritos  policiais  ou  procedimentos 

investigatórios,  a  oitiva  de  testemunhas,  entre  outras  medidas  que  contribuam  para 

fundamentar suspeitas iniciais, a fim de evitar que meras ilações ou suspeitas desprovidas de 

sustentação venham a assumir a aura de verdade, assegurando um minimo de paridade de 

armas, já que de um lado tem-se um conglomerado empresarial e de outro, por vezes, um 

particular sem poder econômico. 

São conhecidos os casos de erros da imprensa motivados pelo denuncismo, que 

evidenciam haver  a  mesma,  através  de  vários  órgãos,  atuado  com propósitos  meramente 

sensacionalistas, já que se comprovou posteriormente o total afastamento entre o noticiado e o 

real, sendo o mais marcante dos casos aquele que ficou conhecido como o da “Escola Base”, 

amplamente noticiado por jornais e revistas de circulação nacional.244

Segundo amplamente noticiado, vários jornais e revistas tomaram conhecimento, 

através de autoridade policial, de que pais de um aluno da referida escola teriam informado a 

ocorrência de possível abuso sexual de que o filho fora vítima. A partir daí, surgiram inúmeras 

suspeitas  e  insinuações  que  ganharam ampla  repercussão,  associadas  a  um lado  pericial 

inconclusivo, gerando uma série de ameças aos proprietários da escola, professores e outros 

empregados, tendo sido a mesma ainda objeto de depredação. O inquérito policial, contudo, 

após mudança da autoridade que o presidia, veio a ser arquivado por falta de provas.

As matérias atinentes ao caso veiculavam manchetes como “Kombi era motel na 

escolinha do sexo” e “Perua escolar carregava crianças para orgia”. Destacavam ainda que as 

crianças poderiam ter sido contaminadas com o vírus da AIDS e constrangidas ao uso de 

drogas, com base em meras especulações que não chegaram sequer a ser trazidas aos autos do 

inquérito  policial,  mas  que  apena  acabou  por  agravar  o  quadro  de  ódio  coletivo  que  se 

desenvolveu em face da escola e de seus sócios.

Não  obstante  tenham  sido  impostas  indenizações  pecuniárias  em  face  das 

empresas  Organizações  Globo  S/A,  Estado  de  São  Paulo  S/A  e  Folha  da  Manhã,  o 

significativo abalo psíquico, moral e profissional às vítimas tornou impossível a atuação no 

mesmo segmento, o que, associado à falência da escola, evidencia que os abusos cometidos 

não deveriam apenas ser reprimidos mas também, caso possível, prevenidos. Ao apontar para 

os abusos cometidos, leciona Alex Ribeiro

244 Para apuração mais detalhada, v. RIBEIRO, Alex. O caso Escola Base: os abusos da imprensa. São Paulo: 
Ática, 1995.
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Os jornais, portanto, aceitavam publicar qualquer denúncia, mesmo de pessoas 
não identificadas. A imprensa não era mais movida pelo animus narrandi, ou 
intenção de narrar. O que estava mais que presente era o animus denunciandi, 
ou compulsão por denunciar. Essa prática é chamada também de denuncismo. 
[…] Mais uma vez, o que os jornalistas publicaram nunca se confirmaria no 
inquérito policial. E, novamente, os leitores ficaram sem nenhuma satisfação 
posterior. […] O exemplo da Escola Base mostra que a simples retratação não 
corrige danos morais causados pela publicação de informações incorretas. São, 
consequentemente, prejuízos irreversíveis. Por isso, o episódio virou objeto de 
reflexão entre jornalistas experientes e teóricos em comunicação. […]
A atividade  tornou-se  extremamente  competitiva,  acirrando  a  concorrência 
entre os diversos órgãos de imprensa. Por um lado, isso é bastante positivo: 
repórteres das mais recentes gerações revelaram-se implacáveis na investigação 
de escândalos de todos os tipos; colaboraram, de forma significativa, para a 
consolidação  da  democracia.  Por  outro  lado,  entretanto,  a  nova  praxe 
jornalística  revela-se  por  demais  perigosa:  a  imprensa  atravessa  o  limite 
sensível  que  separa  a  competitividade  da  agressividade  e  muitas  vezes 
transforma suposições ou indícios em verdades absolutas.245 

O caso acima relatado evidencia o perigo de se converter a mídia numa instituição 

moralista,  cuja honorabilidade e valor estaria acima de quaisques outros entes ou valores, 

olvidando que,  diante  de  sua  plena  submissão  a  uma série  de  obrigações  que  lhe  foram 

impostas pela própria Constituição Federal, com o escopo de assegurar qualidade nos serviços 

públicos  que  desenvolve,  devendo  atuar  em  benefício  da  coletividade,  de  forma  a  se 

diferenciar da mera atividade empresarial que trata a informação como produto, e não como 

serviço.

Essa possibilidade de acionar o Poder Judiciário em decorrência da divulgação de 

notícia inverídica não se verifica apenas no que tange à pessoa diretamente afetada (ainda que 

não necessariamente vítima de uma lesão em sentido jurídico), mas também a todos aqueles 

que, tendo direito ao recebimento de informações verídicas, não as receberam, tutelando os 

interesses de todos os cidadãos, coletivamente considerados.

Os  direitos  difusos,  espécie  do  gênero  “direitos  coletivos”,  podem  ser 

conceituados, nos termos do artigo 81, parágrafo único, do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), como aqueles que são transindividuais, de natureza indivisível, 

de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, cuja violação 

desafia a propositura de ações coletivas pelos legitimados.

O direito transindividual é aquele que pertence a toda a coletividade,  podendo 
245 RIBEIRO, Alex. Op. cit., 152-160.
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também  ser  chamado  por  tal  razão  de  plurindividual,  contemplando  um  número 

indeterminado de titulares,  o que ocorre,  por exemplo,  em se tratando do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, violado no caso de grave poluição do ar, em que todos 

os  cidadãos  serão  vítimas,  ou  daqueles  que  foram submetidos  a  determinada  propaganda 

enganosa ou informação inverídica.

A par da plurindividualidade, pode-se falar ainda em indivisibilidade do objeto, 

posto que, em decorrência de uma mesma situação fática, a lesão ou ameaça de lesão a um 

direito cujos titulares sejam plúrimos não pode ser dividida ou mensurada no que tange a cada 

um dos titulares, não sendo possível ocorrer, no caso, lesão maior ou menor a um indivíduo 

em particular.

A existência de um direito difuso é assinalada pela existência de uma situação de 

fato  comum a  envolver  as  partes.  Nesse  sentido,  embora  não  sejam ligadas  entre  si  por 

qualquer relação jurídica, a titularidade comum do direito emergirá da identidade do vínculo 

fático que se estabelece entre as mesmas e o autor da conduta ilícita.

Demonstrada a prestação de informações inverídicas pelos meios de comunicação, 

a  manipulação  de  dados,  etc.,  entre  outros  condutas  que  costumam  ser  praticadas  para 

prejudicar  candidatos,  agentes  econômicos,  desafetos  comerciais,  entre  outros,  não  serão 

apenas esses que terão interesse processual, que apresentará cunho indenizatório moral ou 

material, mas a própria coletividade, mediante o reconhecimento da ocorrência do chamado 

dano moral coletivo, a depender de circunstâncias fáticas relacionadas à natureza e gravidade 

da mentira noticiada.

Em sua famosa conferência intitulada “A imprensa e o dever da verdade”, Rui 

Barbosa  destaca  seu  papel  vital  para  a  sociedade,  equiparando-a  ao  aparelho  respiratório 

humano,  diante  do  exercício  de  sua  função  de  renovação  das  ideias,  permitindo  o 

conhecimento  e  a  crítica  aos  desmandos  estatais,  para  após  assinalar  ser  o  grau  de  sua 

liberdade termômetro da existência de Estados Democráticos.

Após denunciar a cooptação de alguns setores da imprensa, mediante a concessão 

de financiamentos escusos pelo Banco do Brasil,  o ilustre jurista as equipara a autênticas 

“casas de prostituição intelectual”, postas a serviço dos governantes para manipular a opinião 

pública com mentiras e ardis de toda ordem, deixando de agir como homens de imprensa para 

agir como homens de negócios. Vejam-se os seguintes trechos de suas palavras, infra:
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A imprensa é a vista da nação. Por ela é que a Nação acompanha o que lhe 
passa  ao  perto  e  ao  longe,  enxerga o  que lhe  malfazem,  devassa  o  que lhe 
ocultam e  tramam,  colhe  o que lhe  sonegam,  ou roubam,  percebe onde lhe 
alvejam, ou nodoam, mede o que lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe 
interesse, e se acautela pelo que lhe ameaça. […]
Entre as sociedades modernas, esse grande aparelho de elaboração e depuração 
reside na publicidade organizada, universal e perene: a imprensa. Eliminai-a da 
economia  desses  seres  morais,  eliminai-a,  ou  envenenai-a,  e  será  como  se 
obstruísseis  as  vias  respiratórias  a  um  vivente,  o  pusésseis  no  vazio,  ou  o 
condenásseis  à  inspiração  de  gases  letais.  Tais  são  os  que  uma  imprensa 
corrupta ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas.
Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego e 
um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país 
que,  explorado na sua consciência,  não  poderá  lutar com os vícios,  que lhe 
exploram as instituições.246

Representando a imprensa um espaço que cria alternativa às versões estatais, no 

exercício dessa alta responsabilidade deve proceder de forma ética e imparcial, atentando para 

a necessidade de oitiva de pessoas investigadas, obtenção de fontes de informação seguras e 

minimamente idôneas., etc., sendo afastada, exatamente para que se possa cobrar do agente o 

respeito a essa garantia, o anonimato.

Não se poderia exigir da imprensa, contudo, especialmente da que atua de forma 

investigativa, a cobrir a prática de crimes e ilícitos cometidos por agentes públicos, a prova de 

exata correspondência fática entre os fatos noticiados e aqueles que efetivamente ocorreram, o 

que poderia gerar a total paralisação de suas atividades, que somente poderiam ter seguimento 

mediante  condenação  judicial  transitada  em  julgado  daqueles  agentes  envolvidos  em 

empreitadas criminosas.

Estaria  criado,  de  fato,  um  verdadeiro  efeito  resfriador  sobre  a  liberdade, 

amesquinhando o caráter de um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 

1988,  que  apresenta  entre  outras  características  práticas  muitas  vezes  dar  início  a 

investigações cíveis e criminais e resultar na derrubada de agentes públicos, motivo pelo qual 

se  faz  necessário  promover  essa  conciliação,  não  com  outros  direitos  (providência 

desnecessária diante da natureza de limitação imanente), mas de forma a delimitar o direito 

individualmente considerado, definindo o âmbito de proteção normativo.

Como apontado no já referido caso New York Times Co. v. Sullivan, a exigência 

246BARBOSA, Rui. A imprensa e o dever da verdade. 3.ed. Sâo Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
1990, p. 21/22.
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de  que  as  notícias  veiculadas  deveriam  espelhar  verdades  incontestáveis  poderia 

impossibilitar o bom andamento das atividades da imprensa, notadamente daquela que atua na 

investigação de desmandos de agentes públicos, cuja amplitude deve ser sempre maximizada 

em atenção também aos princípios que regem a Administração Pública.

O dever de transparência torna natural que, em se tratando de pessoas públicas, 

sejam naturalmente sujeitas ao escrutínio popular, que se revela, entre outras dimensões, na 

prestação de informações à coletividade. Em relação a essas pessoas, o que se pode exigir do 

profissional da imprensa não será a verdade absoluta, mas sim a demonstração de que agiu 

com  o  propósito  de  alcançá-la,  observando  suas  responsabilidades  éticas  e  obrigações 

constitucionais, como a manutenção do sigilo da fonte e vedação ao anonimato. Colhe-se de 

Flávio Saad Perón:

O dever de verificação exige uma conduta prudente do jornalista.  Não pode 
publicar a notícia sem confirmação de sua autenticidade, sem previamente ter 
adotado a cautela necessária para afastar eventual imprecisão. Esta a conduta 
cuidadosa  esperada  de  qualquer  profissional  deste  ramo,  de  modo  que  sua 
inobservância caracteriza culpa'.
Exige-se  do  repórter,  ao  receber  informação  de  determinada  fonte,  que 
verifique  a  eventual  existência  de  animosidade  ou  interesse  da  fonte  na 
imputação de fato depreciativo à honra de outrem. Neste caso, a inidoneidade 
da fonte, impõe ao jornalista a adoção de cuidado redobrado na averiguação da 
veracidade das informações.247

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, aprovado pela FENAJ – Federação 

Nacional  dos  Jornalistas,  estabelece  entre  os  deveres  das  empresas  de  comunicação  a 

divulgação  de  informações  precisas  e  corretas,  implicando  a  liberdade  de  imprensa 

compromisso  com  a  responsabilidade  social,  o  que  se  associa  às  restrições  já  acima 

mencionadas.

Entre os deveres dos jornalistas que contribuem para o esclarecimento da verdade 

no que tange à divulgação de informações, destaca o Código em seu artigo 12, I, a oitiva do 

maior número de pessoas e instituições envolvidas numa cobertura jornalística, a busca de 

provas que fundamentem as informações de interesse público, entre outras, cuja observância, 

embora não possa assegurar que os fatos noticiados sejam efetivamente verdadeiros, contribui 

247PERÓN, Flávio Saad. Considerações sobre o conflito entre a liberdade de imprensa e a inviolabilidade da 
honra, in: Estudos Contemporâneos de Direito Público. CONTAR, Carlos Eduardo (org.). São Paulo: Pillares, 
2010, p. 239.
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para que sejam mais próximos da realidade e possibilitam seja noticiada a versão do objeto da 

matéria acerca dos fatos.248

Ultrapassada a questão dos limites imanentes, não se pode negar que uma das 

mais  evidentes  hipóteses  de  colisão  entre  direitos  fundamentais  é  aquele  que  decorre  do 

exercício da liberdade de imprensa, diante do fato de haver a Constituição Federal de 1988 

tutelado outros  direitos  aos  quais  conferiu  igual  relevo na  hierarquia  de valores,  como a 

privacidade, honra e imagem, ante a tutela dos direitos da personalidade.

Aqui já não falamos de limites imanentes aos direitos fundamentais, mas sim de 

hipóteses de colisões de direitos diversos. Ainda que no caso se apresentasse lícita a atividade 

da imprensa, poderia a mesma atingir os direitos da personalidade de terceiros? Por outro 

lado,  seria  razoável  invocar  os  direitos  da  personalidade  para  obstaculizar  qualquer 

publicação,  ou  existiriam  casos  nos  quais  o  interesse  público  na  notícia  suplantaria  a 

preservação da intimidade?

O recurso à concepção de limites imanentes se volta à definição do suporte fático 

da norma que consagra dos direitos fundamentais. Em se tratando desses limites, não chega a 

ser  possível  falar  na  configuração  de  um  direito  violado,  já  que,  diante  de  elementos 

históricos, políticos, axiológicos e jurídicos, a conduta praticada não se amoldava àquilo que 

buscara o legislador constituinte proteger.

Pode  se  verificar  contudo  conflito  entre  direitos  fundamentais  quando  duas 

normas de igual hierarquia, dos pontos de vista normativo e axiológico, tutelando direitos 

distintos,  se  encontram  numa  zona  cinzenta.  Nesses  casos,  ao  contrário  das  antinomias 

tradicionais, que se resolvem no plano da validade, com a invalidação de uma das normas, o 

confronto será resolvido no plano dos valores, cuja solução será oferecida em face de um caso 

concretamente  analisado,  e  não  de  forma  hipotética  e  futura.  Relativamente  à  colisão  de 

princípios leciona Ricardo Mauricio Freire Soares:

Em razão de sua estrutura, os princípios, diferentemente das regras, não podem 
ser  aplicados  através  de  uma  operação  lógico-formal.  Apontam  em 
determinada direção, mas não fazem referência direta ao caso a ser resolvido. 
Pode-se dar, inclusive, que mais de um princípio seja relevante para a solução 
do caso e que os princípios relevantes apontem em sentidos diversos. Diante de 
uma situação como esta, o aplicador deverá observar quais são os princípios 
que  se  referem  ao  caso  concreto  e,  posteriormente,  deve  sopesá-los.  Disto 

248http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf   ,  acesso  em 
23.07.2013.

http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica/codigo_de_etica_dos_jornalistas_brasileiros.pdf
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resulta que a colisão de princípios não se resolve através da elaboração de um 
juízo acerca da validez da norma, mas através de um processo de ponderação 
das diversas vertentes principiológicas.249

Conforme  expusemos  quando  da  análise  dos  votos  proferidos  pelo  Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da Arguição por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

130,  essa  inexistência  de  uma  definição  hierárquica  a  priori determina  que  os  conflitos 

venham a ser  objeto  de resolução  pelo  julgador  observando-se  os  diferentes  pesos  que a 

realidade fática e os valores envolvidos motivam sejam concedidos aos direitos diversos, de 

forma a se obter a solução que se apresente como a mais justa.

O  caráter  extremamente  aberto  das  normas  que  consagram  os  direitos 

fundamentais recomenda, contudo, de forma a fundamentas as decisões que afastam a eficácia 

a um direito, para que outro venha a prevalecer, o estabelecimento de balizas que demonstrem 

com base em que elementos  um foi  reconhecido como mais  importante,  bem como para 

graduar  a  intensidade  da restrição imposta  ao outro,  evitando que a  discricionariedade  se 

converta em arbitrariedade.

3.3.4. A proporcionalidade como parâmetro para a resolução de conflitos

A solução oferecida deverá possibilitar a subsistência das normas conflitantes que, 

no  caso  concreto,  venham a  ter  o  direito  que  tutelam afastado  diante  da  necessidade  de 

proteção a valores igualmente relevantes. Busca a ponderação assegurar que com prudência e 

razoabilidade se resolvam delicados conflitos nos quais as partes litigantes invoquem para fins 

de  tutela  dos  seus  direitos  o  exercício  de  liberdades  que  lhes  foram  asseguradas  pela 

Constituição Federal. Sobre esse critério para a resolução de conflitos confira-se:

Na verdade, os casos típicos dos quais se ocupa a ponderação são aqueles nos 
quais se identificam confrontos de razões, de interesses, de valores ou de bens 
albergados por normas constitucionais (ainda que o objeto imediato do exame 
seja  uma  disposição  infra-constitucional).  O  propósito  da  ponderação  é 
solucionar  esses  conflitos  normativos  da  maneira  menos  traumática  para  o 
sistema  como um todo,  de  modo que  as  normas  em oposição continuem a 
conviver,  sem a negação de qualquer delas,  ainda que em determinado caso 
concreto elas possam ser aplicadas em intensidades diferentes. A ponderação 
também se presta a organizar o raciocínio e a argumentação diante de situações 

249 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Hermenêutica e Interpretação Jurídica. São Paulo, Saraiva, 2010, p. 
60.
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nas  quais,  a  despeito  do  esforço  do  intérprete,  haverá  inevitavelmente  uma 
ruptura do sistema e disposições normativas válidas terão sua aplicação negada 
em casos específicos.250

Uma vez  identificadas  as  normas  conflitantes,  que  motivaram a  formação  de 

verdadeiro embate entre direitos que podem ser às mesmas remetidos, deve o intérprete se 

voltar aos fatos para o fim de aquilatar com o peso que deve ser atribuído às mesmas no caso 

concreto,  definindo em relação  a  qual  norma deve  se  apresentar  mais  intensa  a  proteção 

constitucional.

Não  custa  rememorar,  nesse  sentido,  a  inexistência  de  qualquer  escala  de 

superioridade hierárquica entre direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, o 

que  leva  a  que  os  conflitos  envolvendo  normas  de  natureza  principiológica  sejam 

tradicionalmente  denominados  de  hard  cases,  a  demandar  do  intérprete  a  resolução  com 

extraordinário senso de equilíbrio, especialmente considerando estar a lidar com as normas 

superiores do ordenamento jurídico.

Os pesos que serão atribuídos aos direitos conflitantes levaram em consideração 

uma série de aspectos relacionados à realidade fática, como o fim colimado pelas partes ao 

exercer  um  direito  fundamental;  a  intenção  do  legislador  constituinte;  a  intensidade  do 

prejuízo ao outro direito que, concretamente, terá seu exercício prejudicado; o benefício à 

coletividade que resulta da fruição de cada um dos direitos, entre outros. Veja-se, a título de 

exemplo, conflito envolvendo o direito fundamental à liberdade de expressão e o direito à 

intimidade, admitindo que ambos os fatos correspondessem precisamente à realidade, sem que 

tenham sido veiculados quaisquer distorções.

Suponhamos que certo jornal veicule matéria noticiando que determinado agente 

público  seria  proprietário  de  uma  mansão  no  exterior,  sendo  a  notícia  acompanhada  por 

esclarecimentos  prestados  por  fontes  no  sentido  de  que  a  referida  mansão  tivesse  sido 

adquirida mediante transação custeada com recursos depositados em conhecido paraíso fiscal, 

o que motivou o ajuizamento de indenização por violação à vida privada do agente.

Em situação semelhante, contudo, mas envolvendo agente privado, como um ator 

ou apresentador de programa televisivo, suponhamos haver revista de circulação nacional que 

se dedica a cobrir fatos da vida privada das chamadas personalidades públicas ou celebridades 

250 BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional,  in: A Nova 
Interpretação Constitucional – Ponderação, Direitos Fundamentais e Relações Privadas, org.: Luís Roberto 
Barroso. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 57.
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noticiado que o mesmo seria pai de uma criança fruto de relacionamento extraconjugal, sem 

que estivesse arcando com o cumprimento dos deveres inerentes a essa condição, também 

motivando o ajuizamento de ação indenizatória.

No primeiro caso, a análise dos fatos legitima a publicação realizada, uma vez que 

inerente ao propósito informativo da liberdade de imprensa a divulgação de fatos envolvendo 

agentes  públicos,  quanto  mais  elevada  se  apresentar  sua  posição  na  escala  hierárquica. 

Associado  ao  exercício  dessa  liberdade,  tem-se  que  os  princípios  da  publicidade  e 

transparência  legitimam que a  população  seja  totalmente  esclarecida  acerca  da  prática  de 

possíveis negócios escusos por parte daqueles que devem representá-la. 

Diante  dessa  realidade,  assume  menor  peso  a  proteção  aos  direitos  da 

personalidade, especialmente na proteção da intimidade da figura pública, se a divulgação dos 

fatos  atende  a  propósitos  meramente  informativos,  buscando  o  agente,  ao  contrário,  a 

preservação de sua personalidade para ocultar a prática de condutas que, possivelmente, se 

apresentam como ilícitas nos aspectos cíveis, penais e administrativos.

No segundo caso, contudo, acreditamos apresentar-se mais relevante a tutela dos 

direitos  da  personalidade  do  que  o  exercício  da  liberdade  de  imprensa.  É  que  os  fatos 

noticiados  evidenciam  que  essa  atividade  se  dirigiu  mais  ao  propósito  de  alimentar  a 

curiosidade pública acerca das chamadas celebridades do que a prestar qualquer informação 

sobre fato relevante à sociedade.

Ante tal quadro, e considerando a baíxissima relevância pública na divulgação de 

aspectos relacionados à vida privada de certa pessoa, e que somente à mesma se relacionam, 

não acarretando qualquer impacto ou benefício social, e envolvendo agente privado, embora 

goze de certa notoriedade em face do exercício de sua profissão, a prevalência deverá recair 

na tutela da intimidade, ganhando menor peso e relevo a proteção à liberdade de imprensa, 

diante da ausência de interesse público na difusão da informação.

Sempre que possível, contudo, deverá ser procurada uma solução que viabilize a 

compatibilização desses direitos, evitando o total sacrifício. No primeiro caso, por exemplo, 

poderá  ser  justificada  a  concessão  de  espaço  na  mesma  mídia  para  a  prestação  de 

esclarecimentos pelo agente público, não obstante deixe de ser concedida a indenização por 

dano moral inicialmente pretendida. 

Em se tratando de normas-regra, a resolução desses conflitos somente demandará 
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sejam examinadas quais as normas hierarquicamente superiores na pirâmide normativa; qual a 

que se revela mais específica para a resolução do conflito, ou qual a mais nova que poderia 

derrogar  a  mais  antiga,  com  base  em  elementos  que  são  facilmente  perceptíveis  pelo 

intérprete.

Mesmos nesses casos, contudo, inegável a influência do subjetivismo do julgador, 

razão pela qual Paulo Bonavides considera voluntarista o método interpretativo adotado por 

Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito. O jurista austríaco, de fato, não obstante pregasse 

a exclusão dos valores ao exame da Ciência do Direito, com o que se possibilitaria alcançar 

maior cientificidade e segurança, considerava que desse processo resultaria a fixação de uma 

moldura interpretativa, dentro da qual poderiam ser fornecidas várias respostas justas. Extrai-

se de suas lições:

O Direito a aplicar forma, em todas estas hipóteses, uma moldura dentro da 
qual existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito 
todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta 
moldura em qualquer sentido possível.
Se por 'interpretação' se entende a fixação por via cognoscitiva do sentido do 
objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica somente pode 
ser  a  fixação  da  moldura  que  representa  o  Direito  a  interpretar  e, 
consequentemente, o conhecimento das várias possibilidades que dentro desta 
moldura  existem.  Sendo  assim,  a  interpretação  de  uma  lei  não  deve 
necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas 
possivelmente a várias soluções que – na medida em que apenas sejam aferidas 
pela lei  a  aplicar – têm igual  valor,  se  bem que apenas uma delas  se torne 
Direito  positivo  no  ato  do  órgão aplicador do  Direito  –  no ato  do  tribunal, 
especialmente.251

Não se pode assim falar em maior insegurança jurídica na adoção do modelo de 

princípios.252 O  princípio  da  unidade  constitucional  facilita  a  resolução  de  problemas 

exegéticos  que  necessariamente  ocorrem num documento  que  é  produto  de  compromisso 

dialético entre diferentes orientações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e ideológicas. É 

251KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 390.
252Não  se  pode,  contudo,  no  modelo  de  princípios,  aplicar  de  forma  acrítica  o  modelo  hermenêutica  da 

ponderação de forma a ampliar a discricionariedade já existente no modelo de regras. A respeito, leciona a 
doutrina que “conseqüentemente, não se pode substituir a discricionariedade (subjetivista), que sustentou o 
positivismo, por um novo tipo de discricionariedade, que – fosse admitida – teria um terreno muito mais fértil 
para se instalar nesta quadra do tempo, uma vez que,  vistos a partir  de uma perspectiva metafísica,  os 
princípios possuem textura bem mais “aberta” que o velho modelo de regras do positivismo. É neste ponto 
que a teoria do direito deve dar um salto, adequando-se ao novo perfil assumido pelo direito (que será sempre 
um direito constitucional)”. Cf. STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica, Neoconstitucionalismo e “o problema 
da  discricionariedade  dos  juízes”.  <http://www.anima-
opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf>. Acesso em 25.07.2013.

http://www.anima-opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf
http://www.anima-opet.com.br/primeira_edicao/artigo_Lenio_Luiz_Streck_hermeneutica.pdf
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esse  cânone  que  determina  a  conciliação  de  direitos  tão  diferentes  como  a  liberdade  de 

expressão e a intimidade, ou entre a liberdade e a segurança. Em que bases e como conciliá-

los?

O cânone acima referido, nesse sentido, ganha especial relevância. A ausência de 

superioridade  hierárquica  entre  as  normas  que  consagram os  direitos  fundamentais  pode 

tornar  mais  difícil  o  trabalho  do intérprete,  na  medida  em que  não disporá de elementos 

normativos e hermenêuticos que permitam esclarecer qual norma deverá prevalecer no caso 

concreto.

Não seria razoável, de fato, tratar a Constituição como um documento normativo 

incoerente,  num  momento  a  proteger  um  direito,  e  em  seguida  outro,  o  que  causaria 

insegurança jurídica maximizada diante de sua superior relevância no ordenamento jurídico. 

No dizer  de  Glauco  Barreira  Magalhães  Filho,  “nenhum direito  fundamental  pode ser 

realizado de forma tão ampla que tenha como custo o sacrifício irremediável de outro. 

Esse é o argumento axiológico da unidade da Constituição”.253

Também  importante  assinalar  o  dever  de  observância  ao  princípio  da 

concordância  prática  ou  da  harmonização.  Identificada  a  colisão  de  direitos,  sempre  que 

possível  deverão  os  mesmos  se  limitar  recíproca  e  mutuamente  para  que  possam  se 

compatibilizar  com  o  exercício  um do  outro,  preservando-os  tanto  quanto  se  apresentar 

possível e necessário.

Em razão desse princípio, ainda que um direito não venha a ser exercido em sua 

plenitude,  será  na  medida  em  que  se  apresente  possível  a  preservar  seu  próprio  núcleo 

essencial e o núcleo do direito que com ele se apresentar conflitante, harmonizando-os sem 

que a aplicação de um resulte em total ineficácia ao outro. A título de exemplo, em se tratando 

da liberdade de imprensa, sempre que possível, deve-se preferir a reparação do dano moral e 

não o impedimento à circulação das notícias.

Muito  importante  assinalar  que  embora  o  modelo  de  normas-princípio, 

considerando seu caráter  vago e  a  abertura  axiológica,  possa eventualmente  dar  ensejo a 

fenômenos de decisionismo judicial, essa possibilidade também se abre em relação às normas-

regra,  caso  não  observado  o  dever,  imposto  pela  Constituição  Federal  de  1988,  de 

fundamentação das decisões judiciais. Não podemos olvidar, contudo, abrirem essas normas 

maior  espaço  para  que  pré-compreensões  interfiram nas  escolhas  formuladas.  A respeito, 

253 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Op. cit., p. 230.
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colhe-se de Francisco Gerson Marques de Lima:

A exemplo  do  que  acontece  com  o  Direito  em  geral,  existem  fatores  não 
jurídicos  a  informarem  a  maneira  e  a  razão  de  se  aplicar  o  Direito 
Constitucional. Há elementos psicológicos, morais, filosóficos, que compõem a 
formação  mental  do  hermeneuta  e  que  terão  grande  repercussão  nas  suas 
concepções. Estas concepções são, talvez, até mais vinculativas do que qualquer 
critério ou princípio de Hermenêutica. Afinal, o ser humano não consegue se 
desvencilhar tão facilmente das suas origens, da sua formação, dos traços de 
sua personalidade.
Os atores sociais intepretam a norma de acordo, p. ex., com as posições que 
ocupam  na  estrutura  social  e  do  Estado  e  conforme  a  sua  formação 
profissional, pessoal, religiosa; suas convicções políticas, ideológicas, etc.254

No  processo  em  tela  não  será  possível,  de  fato,  o  afastamento  de  questões 

fornecidas  pela  pré-compreensão  do intérprete,  abrangendo suas  experiências  de  vida  e  o 

próprio contexto social em que se encontra inserido. Nunca se poderá falar, pois, em qualquer 

paradigma que se adote, na existência de um intérprete isento e totalmente imparcial, podendo 

se  falar  contudo no  afastamento  da  arbitrariedade  diante  da  necessidade  de  que  todas  as 

decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas.

A pré-compreensão  do  intérprete  e  seus  efeitos  jamais  serão  afastados  em se 

tratando de questões que envolvam direitos fundamentais, especialmente considerando que as 

normas que os consagram, como já visto, se valem de conceitos e fórmulas extremamente 

amplos e vagos, que ganharão maior concretude exatamente a partir das atividades legislativas 

e judiciárias, vez que as normas que os consagram, dotadas de conceitos extremamente vagos, 

demandam um “processo de preenchimento semântico, isto é, de 'densificação'”.255

Essa exigência constitucional, expressamente contemplada pelo artigo 93, IX, da 

Constituição Federal de 1988,256 que contribui para o controle da legalidade e legitimidade das 

decisões judiciais, visa evitar que se promova forte distorção nesse processo de atribuição de 

pesos pelo intérprete aos princípios conflitantes. Ainda assim, o modelo processual brasileiro 

dispõe de um amplo sistema recursal e de garantias constitucionais que viabilizam o controle 

254MARQUES de LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional brasileira – 
estudo de casos: abordagem interdisciplinar de Sociologia Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 43. 

255 MORAES, Germana de Oliveira. Op. cit., 1999, p. .
256“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 

sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 
sigilo não prejudique o interesse público à informação”.
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em face de sentenças violadoras de direitos que não se apresentem devidamente resguardadas 

em amplo suporte fático, jurídico e probatório.

Aqui não se pode reputar o princípio da proporcionalidade como arbitrário ou a 

ensejar a abertura de arbitrariedade ao julgador, mas antes motiva uma intensa relação entre o 

sujeito  e o objeto da interpretação.  Essa relação,  ademais,  não se restringe ao método da 

proporcionalidade, mas também se aplica à regra da subsunção, notadamente considerando 

não partir o hermeneuta de uma tábula rasa. A respeito, e lecionando acerca das ideias centrais 

de Gadamer, confira-se:

Quem compreende não tem uma mente em branco, como uma tábula rasa, e 
sim já tem, desde sempre, uma právia compreensão das coisas e do mundo; já 
tem (sempre) uma pré-compreensão, algo prévio que vem com o ente,  como 
curador/vigilante do ser.
Diante de um objeto, toda a carga de pré-compreensão (Vorverständnis), que já 
se tinha antes do momento da interpretação, influi na compreensão. Isto é, ao se 
tentar entender um texto,  os  prá-juízos  e  preconceitos  em relação a ele  são 
fundamentais para sua compreensão. É da arbitrariedade de uma estrutura de 
pré-compreensão não adequada que Gadamer diz que se deve proteger,  e aí 
valora a importância do círculo hermenêutico.257

Para sanar essas lacunas,  o princípio da proporcionalidade busca a conciliação 

entre os princípios colidentes,  abrangendo uma série de subprincípios que indicam a qual 

direito  deve  ser  atribuído  maior  peso,  funcionando como autêntico  parâmetro de controle 

acerca da constitucionalidade da restrição que deve ser imposta a um direito fundamental de 

forma a viabilizar o exercício de outro. 

Oferece o princípio da proporcionalidade um mínimo de parâmetros para evitar o 

arbítrio  nas  decisões  judiciais,  que  poderiam  resultar  na  paralisação  da  eficácia  de  uma 

constitucional a pretexto da proteção de outra, visando com isso a possibilitar a obtenção de 

uma resposta mais justa no caso concreto a ser dirimido, devendo ser utilizado de forma a 

limitar,  e  não  a  ocultar,  a  discricionariedade  do  julgador  ou  legislador.  Extrai-se  do 

entendimento doutrinário, infra:

Com frequência,  a  resposta  para  o  problema concreto  não oferece  maiores 
dificuldades,  reduzindo-se  a  aplicação  mecânica  da  norma,  mas,  em certas 
hipóteses, que ele chama de 'casos difíceis' (hard cases), o que realmente vai 

257 CABRAL, Mário André M. e MOREIRA, Rui Verlaine O. Gadamer, Reviravolta Hermenêutica e Direito, p. 
143. NOMOS. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC, v. 29.1 – jan/jun 2009, p. 139/154.
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decidir é a vontade do juiz. Esta, dentro do marco das possibilidades abertas 
pela norma, torna-se insucetível de controle, pois reflete uma escolha pessoal. 
[…]
Por mais elaborados que sejam, os juízos de adequação não são suficientes para 
equacionar todas  as  tensões  entre  princípios  constitucionais,  pois  em certas 
situações  mais  difíceis  o  intérprete  será  levado  à  conclusão  de  que  dois 
princípios são igualmente adequados para incidir sobre determinado caso, e 
terá  então  de  buscar  um ponto  de  equilíbrio,  uma  solução  que,  à  luz  das 
circunstâncias concretas, sacrifique o mínimo possível cada um dos interesses 
salvaguardados  pelos  princípios  em  confronto,  pautando-se  pela 
proporcionalidade  e  tendo  como  bússola  e  axiologia  constitucional.  Para 
minimizar  os  riscos  de  incertezas  e  decisionismo  na  ponderação,  importa 
valorizar  a  argumentação  jurídica  e  ampliar  o  controle  social  sobre  a 
fundamentação das decisões judiciais nos hard cases constitucionais.  Isto,  se 
não elimina completamente o subjetivismo na ponderação, pelo menos poderá 
cingi-lo a limites mais aceitáveis para o Estado de Direito.258

Surgiu  a  proporcionalidade  inicialmente  como  um  parâmetro  de  controle  ao 

exercício  do  poder  de  polícia  estatal,  marcado  na  sua  atividade  prática  por  forte 

discricionariedade diante das inúmeras situações com as quais pode se defrontar,  evitando 

com isso a ocorrência de abusos. Do Direito Administrativo passou ao Direito Constitucional 

como instrumento muito mais amplo, de controle da legitimidade das restrições estatais que 

tivessem por escopo reduzir a eficácia dos direitos fundamentais.

Pode ser considerado um autêntico limite aos limites incidentes sobre os direitos 

fundamentais,  sendo inerente à própria essência do Direito,  delineando as fronteiras pelas 

quais devem transitar o Legislativo, na atividade de conformação dos direitos assegurados 

pelas normas constitucionais, e o Judiciário, ao efetuar o controle da legalidade das restrições 

que são impostas a pretexto da tutela a outros direitos. 

Quando se afirma ser alguma coisa proporcional, está-se a dizer que a mesma se 

apresenta dotada de equilíbrio, não representando excesso para além ou aquém daquilo que se 

revela necessário à observância da justiça no caso concreto. A solução oferecida não deve 

amesquinhar uma das normas constitucionais, mas sim preservar seu conteúdo essencial, na 

medida em que essa solução se apresente suficiente à tutela do direito fundamental com o qual 

busca se resguardar a parte adversa. 

Nesse  sentido,  apontando  a  necessidade  de  conciliação  de  direitos,  com  a 

preservação de um sem a eliminação completa do outro, lecionam Dimoulis e Martins que a 

decisão  política  “de  tutelar  (de  certa  maneira,  privilegiar)  um  bem  jurídico-

258 SARMENTO, Daniel.  Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008, p. 65.
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constitucional  em detrimento  de  outro  só  pode  prevalecer se  a  forma desta  escolha 

poupar o máximo possível o direito restringido”.259

Representando dever primeiro do Estado a tutela aos direitos fundamentais, por 

seus agentes e pelos particulares, não pode agir de forma a coibir por completo o exercício de 

um desses direitos se, com medida menos intensa, poderia atingir os fins sociais da norma e a 

preservação do outro direito conflitante.  O princípio da proporcionalidade contribui  assim 

para encontrar o ponto de equilíbrio que buscamos sustentar existir.

É  esse  ponto  de  equilíbrio  que  assegura  não  ser  cabível  uma  liberdade  de 

expressão absoluta, hierarquicamente superior aos demais direitos e que paralise a eficácia 

dos  direitos  da  personalidade,  mas  sim  que  deve  ser  exercida,  tanto  quanto  possível, 

observando o resguardo de outros bens jurídicos também protegidos pela Constituição Federal 

de 1988, tais  como intimidade, privacidade,  honra e imagem. Colhe-se das lições de José 

Francisco de Farias Costa:

Contudo, é bom perceber que se a intenção de tornar transparentes as relações 
entre os homens corresponde à realização do vector que se quer cumprir no 
aumento exponencial da publicidade, enquanto entronização da discursividade 
e do espaço públicos, não é menos importante tentar perceber que as sociedades 
e os homens têm muito de realidade opaca, de lugares insondáveis, refractários, 
pois, àquilo a que chamamos 'vitrificação', que a exasperação da transparência 
pode provocar. Encontrar um ponto de equilíbrio instável entre o público e o 
íntimo parece ser a atitude mais prudente, já que a história tem mostrado, aqui 
talvez com a constância do movimento pendular, que ao exagero incontrolado 
de uma qualquer publicização se tende para o refluxo que vai, precisamente, no 
sentido  oposto.  Vale  por  dizer:  de  um mundo  da  mais  asséptica  e  límpida 
transparência  passar-se-ia  para  a  mais  densa  das  opacidades;  de  um fluxo 
informacional, tendencialmente livre, cair-se-ia nas restrições e apertos de uma 
informação controlada.260 

Será esse mesmo princípio que viabilizará a convivência adequada desses direitos 

da personalidade que por vezes entram em choque com os direitos inerentes à liberdade de 

expressão, evitando que uma mínima ofensa à intimidade possa se converter em instrumento 

de paralisação da imprensa, diante da relevância que apresenta para a sociedade, olvidando 

uma importante conquista do homem.

Deve o intérprete assim verificar até que ponto a restrição que se pretende impor a 

um direito fundamental atende aos interesses de proteção do outro, e efetivamente contribui 

259Dimoulis, Dimitri e Martins, Leonardo. Op. cit., p. 167.
260 COSTA, José Francisco de Faria. Op. cit., p. 67.
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para que seja resguardado. Trata-se pois de instrumento implícito de controle da legitimidade 

dessa  restrição,  já  que  não  previsto  expressamente  no  texto  constitucional,  podendo  ser 

extraído  da  cláusula  do  devido  processo  legal.  A  respeito,  confira-se  o  entendimento 

doutrinário:

A conclusão a que se quer chegar, então, é que o princípio máximo procurado, 
que, por sua especialidade, tanto se diferencia dos demais, acha-se expresso na 
já mencionada 'máxima de proporcionalidade'. A imposição nela contida é ad e 
que se realiza através do Direito, concretamente e cada vez melhor, o que for 
jurídica e faticamente possível, para obter-se a otimização no adequadamento 
da  norma,  com  o  seu  dever-ser  de  entidade  ideal,  à  realidade  existencial 
humana.
É esse equilíbrio a própria ideia do Direito, manifestado inclusive na simbologia 
da  balança,  e  é  a  ele  que  se  pretende  chegar  com  o  Estado  de  Direito  e 
Democracia. A proporcionalidade na aplicação é o que permite a coexistência de 
princípios  divergentes,  podendo-se  mesmo  dizer  que  entre  eles  e  a 
proporcionalidade há uma relação de mútua implicação, já que os princípios 
fornecem  os  valores  para  serem  sopesados,  e  sem  isso  eles  não  podem  ser 
aplicados.261

No mesmo  sentido,  leciona  Cristina  M.  M.  Queiroz  que  as  cláusulas  abertas 

provocariam não uma hierarquia entre normas, mas a necessidade de coordenação de funções, 

assentando que a criação de regras pelos juízes demandaria o estudo de áreas como história, 

economia e sociologia, o que possibilitaria a descoberta de interesses sociais e a concessão de 

equilíbrio e contrapeso às diferentes reivindicações societárias,  demandando esse processo 

uma adequada justificação dos pesos estabelecidos.262

Pode-se  afirmar  ademais  resultar  o  mesmo  do  próprio  status  ostentado  pelos 

direitos fundamentais. De fato, diante da superioridade hierárquica desse conjunto de normas 

(externa, e não internamente), as limitações incidentes devem ser as menos extensas possíveis, 

de forma a evitar  que seu núcleo seja  dura e frequentemente objeto de restrições estatais 

excessivas e sem motivação necessária e adequada.

Com base nesse princípio, se examinam as motivações e os fins que levaram a que 

se  pretendesse  impor  uma  restrição  a  um  direito  fundamental,  de  forma  a  aquilatar  a 

legitimidade dessa intervenção à luz do texto constitucional,  evitando escapar a mesma a 

qualquer controle que se lhe pretenda impor, estabelecendo-se a forma menos gravosa dessa 

261 GUERRA Filho, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 157.
262QUEIROZ, Cristina M. M. Direitos Fundamentais – teoria geral.  Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 
244/245.
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intervenção pode ser admitida pelo ordenamento jurídico.

Muito importante assinalar que o uso do termo princípio se encontra largamente 

difundido na doutrina e jurisprudência pátrias. Não obstante esse fato, não se pode considerar 

que a proporcionalidade seja aplicável observando-se a ideia de mandamento de otimização, 

que deve ser aplicado segundo diversos graus, antes ostentando a natureza de norma-regra, 

preferindo se utilizar da expressão “máxima da proporcionalidade”. Confiram-se novamente 

as lições de Jane Reis Gonçalves Pereira:

O  conceito  jurídico  de  proporcionalidade,  como  critério  de  aferição  da 
constitucionalidade das medidas restritivas de direitos, traduz uma estrutura 
de pensamento consistente em avaliar a correlação entre os fins visados e meios 
empregados nos atos do Poder Público. Não se trata, assim, de um parâmetro 
aplicável a todo e qualquer caso, mas sua utilização pressupõe a existência de 
uma finalidade que é perseguida, de um meio que visa a implementá-la e de 
uma relação de causalidade entre eles. O princípio da proporcionalidade serve 
para  analisar  a  relação  entre  interesses  e  bens  que  estejam  em  confronto, 
podendo  ser  qualificado,  portanto,  como  um  'critério  estrutural  para 
determinação  do  conteúdo  constitucionalmente  vinculante  dos  direitos 
fundamentais' 
No  entanto,  a  explicação  mais  adequada para  fundamentar a  utilização  do 
princípio da proporcionalidade como ferramenta metodológica no controle de 
validade  das  restrições  aos  direitos  fundamentais  encontra-se  na  própria 
estrutura das normas que os consagram. É que, ao entender-se as normas de 
direito fundamental como princípios – ou seja, como normas que podem ser 
cumpridas em diferentes graus – torna-se imperativo adotar um critério que se 
preste a mensurar em que escala a Constituição exige o seu cumprimento em 
cada caso. Assim, a noção de proporcionalidade é correlativa ao conceito de 
princípio.  Como  se  viu,  o  entendimento  dos  princípios  como  comandos  de 
otimização significa que estes devem ser realizados na melhor medida possível, 
segundo as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. As possibilidades fáticas 
de  realização  de  um  princípio  são  aferidas  por  meio  dos  subprincípios  da 
adequação e da necessidade. Já suas possibilidades jurídicas são dadas a partir 
da  ponderação  entre  os  princípios  opostos,  correspondendo  à 
proporcionalidade em sentido estrito.263

A doutrina costuma elencar como seus subprincípios a adequação, necessidade e 

proporcionalidade  em  sentido  estrito,  representando  a  soma  desses  elementos  indicativo 

acerca  das  condições  e  parâmetros  dentro  dos  quais  a  liberdade  pode  ser  restringida.  A 

inobservância de qualquer deles evidenciará o excesso na restrição ao direito fundamental, 

emergindo  daí  o  reconhecimento  do  vício  de  inconstitucionalidade  na  medida  restritiva 

incidente.

Segundo o elemento “adequação”, também chamado de idoneidade, uma restrição 

263 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Op. cit., p. 317/321.
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a um direito  fundamental  será  legítima quando contribui  para a proteção de outro direito 

fundamental  conflitante.  Assim,  sempre  que  o  meio  restritivo  se  apresentar  como apto  a 

atender a um dos fins buscados pelo legislador,  a restrição estatal  poderá ser reconhecida 

como válida, já que se fundamenta no efetivo resguardo a um bem jurídico cuja relevância 

vem a ser reconhecida como superior no caso concreto.

Pode-se apontar como exemplo as restrições que sejam impostas à livre circulação 

de veículos em determinadas áreas de proteção ambiental, visando a proteção da flora e fauna 

locais.  Nesses  casos,  mediante  análise  técnica  será  possível  determinar  que  a  restrição  à 

circulação  de automóveis  e  caminhões  resultará  na diminuição do número  de mortes  por 

atropelamentos de certos  animais.  A medida se  revela  pois  adequada à  proteção de outro 

direito, no caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A intensidade da restrição ao exercício de um direito deve ser contudo a menos 

grave possível para a preservação do outro, exatamente por se tratar também de um direito 

fundamental.  Deve ser analisado assim se o meio escolhido para a limitação foi  o menos 

gravoso, ou se o legislador agiu de forma excessiva com o escopo de proteger o outro direito 

conflitante, ignorando sua relevância ante a proteção pela Carta Magna, seguindo a clássica 

ideia de Jellinek no sentido de que não se abateriam pardais a tiros de canhão.

Tomando-se  como  parâmetro  novamente  a  livre  circulação  de  veículos,  seria 

razoável o estabelecimento por um município de restrição ao trânsito em áreas centrais da 

cidade a pretexto de resolução do problema da mobilidade urbana? Reputamos que nesse caso 

a resposta se apresenta negativa, já que seria viável a exigência de pagamento de pedágio, a 

construção  de  estacionamentos  adequados  e  especialmente  a  disponibilização  de  um 

transporte público eficiente. O legislador teria ido pois além do que lhe autorizava a restrição 

ao direito fundamental, ignorando a proteção de outros direitos constitucionais.

A proporcionalidade  em  sentido  estrito,  por  fim,  busca  assegurar  a  melhor 

conciliação entre os direitos fundamentais, através de uma análise do custo da restrição a um 

direito fundamental em face do benefício que será causado pela proteção do outro direito 

conflitante. Em se apresentando a restrição como causadora de maior ônus do que benefícios, 

será inconstitucional a restrição, sendo demandado no exame juízo de ponderação tomando 

por base os elementos fáticos de que dispõe o julgador. Colhe-se de Alexy:
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Para se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de 
colisão. Visto que a aplicação de princípios válidos – caso sejam aplicáveis – é 
obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é necessário 
um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito fundamental 
implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem  com princípios 
antagônicos. Isso significa, por sua vez, que a máxima da proporcionalidade em 
sentido estrito é deduzível  do caráter principiológico das normas de direitos 
fundamentais.
A máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de princípios 
serem mandamentos de otimização em face das possibilidades jurídicas. Já as 
máximas da necessidade e da adequação decorrem da natureza dos princípios 
como mandamentos de otimização em face das possibilidades fáticas.264

Embora sejam ultrapassados os filtros anteriores, não será legítima a restrição se a 

mesma impuser ônus que não ultrapassa os benefícios que pode ensejar. Pode-se mencionar a 

respeito  decisão  concessiva  de  liminar,  posteriormente  confirmada,  em  ação  direta  de 

inconstitucionalidade que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, na qual se decidiu 

acerca do excesso na legislação estadual que previa, em resposta a casos de adulteração, a 

exigência de pesagem de botijões de gás, diante do ônus econômico significativo em prejuízo 

das empresas do setor em relação ao benefício ensejando aos consumidores domiciliares, por 

ofensa ao princípio da proporcionalidade.265

Ao  contrário  do  que  se  verifica  em relação  às  normas-regra,  a  resolução  de 

conflitos entre princípios pelo método acima referido não enseja desprestígio ou a perda de 

validade da norma, mas apenas decorre do reconhecimento de que, naquele caso concreto, se 

apresenta  mais  justo  e  relevante  ao  ordenamento  jurídica  a  proteção  do  outro  direito 

fundamental com o qual entrou em rota de colisão.

Nada impedirá,  contudo,  que  em situação  fática  pouco distinta  a  outra  norma 

venha  a  prevalecer,  caso  qualquer  particularidade  evidenciasse  que  a  restrição  que  se 

pretendia  lhe  fosse  imposta  houvesse  deixado  de  atender  aos  requisitos  da  adequação, 

necessidade  e  proporcionalidade  em  sentido  estrito.  Prestigia-se  a  unidade  do  texto 

constitucional e a concordância prática ou harmonização, em detrimento da supremacia de um 

único direito fundamental. Concluímos assim seguindo a lição de Paulo Bonavides:

Poder-se-ia,  desse  modo,  vislumbrar na  proporcionalidade  não  somente  um 
critério de contenção do arbítrio do poder e salvaguarda da liberdade, mais, 

264 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 118.
265Brasil. Supremo Tribunal Federal. ADIN-MC nº 855, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 01.07.1993, DJU de 

01.10.1993, p. 2012.
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por igual, em nível hermenêutico, um excelente mecanismo de controle, apto a 
solver, por via conciliatória, problemas derivados de uma eventual colisão de 
princípios;  isto  sobretudo  tocante  à  interpretação  de  direitos  fundamentais. 
Seguindo, assim, a trilha dos constitucionalistas da Nova Hermenêutica, urge 
assinalar que nenhum desses princípios, deixando de ser aplicado na hipótese 
conflitual, é sacrificado ou expulso do ordenamento jurídico, qual sói acontecer 
com  a  norma  inconstitucional.  Em  outras  palavras,  o  princípio  cuja 
aplicabilidade  ao  caso  concreto  se  viu  recusada  por  ensejo  da  ponderação 
estimativa de valores, bens e interesses, levado a cabo pelo intérprete, continua 
a  circular válido  na corrente  normativa  do  sistema,  conservando,  intacta,  a 
possibilidade de aplicação futura.266

 A  jurisprudência  pátria  vem  aplicando  reiteradamente  o  princípio  da 

proporcionalidade,  o  que  ganha  especial  relevo  considerando  ser  analítica  a  Constituição 

Federal  de  1988,  tendo  contemplado  uma série  de  princípios  que  frequentemente  podem 

entrar  em  conflito  ante  a  multiplicidade  dos  bens  jurídicos  tutelados,  representando  sua 

aplicação instrumento de unidade dessa multiplicidade de direitos consagrados numa única 

norma.

Assim é que tem sido invocado o princípio da proporcionalidade muitas vezes 

para  fins  os  mais  diversos,  como  a  limitação  ao  valor  dos  danos  morais  e  materiais, 

afastamento da imposição  de  sanções  penais  em razão  do baixo grau de  ofensividade de 

delitos, entre outras hipóteses que por vezes se afastam dos fins para os quais foi concebido 

pela doutrina, eliminando e resolvendo as colisões entre princípios, com base na unidade e 

concordância prática.

No  julgamento  acerca  da  concessão  de  medida  liminar  na  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade nº 1407, em que se discutiu acerca da constitucionalidade da legislação 

que restringia a possibilidade de coligações às eleições proporcionais, nos termos da Lei nº 

9.100/95,  sendo  apontado  excesso  do  poder  público  que  estaria  a  ferir  o  princípio  da 

autonomia das entidades partidárias.

Assentou o Supremo Tribunal Federal ser o princípio essencial à racionalidade do 

Estado Democrático de Direito, incidindo também sobre a produção legislativa, proibindo o 

excesso e vedando o arbítrio de poder, a inibir e neutralizar o abuso de poder tendo por escopo 

representar  parâmetro  de  aferição  da  constitucionalidade  material  dos  atos  emanados  do 

Estado.267

266 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 650.
267 Brasil.  Supremo Tribunal  Federal,  ADIN-MC nº 1407.  Rel.  Min. Celso de Mello,  j.  07.03.96, DJU de 

24.11.2000, p. 86.
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Interessante exemplo prático de aplicação do princípio da proporcionalidade se 

deu  no  julgamento  acerca  da  constitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº 135/10, 

popularmente conhecida como Lei da Ficha Limpa, em que se discutiu acerca de conflito 

envolvendo  os  princípios  da  moralidade  e  probidade  administrativa,  de  um  lado,  e  os 

princípios da presunção de inocência e democrático, de outro, em relação aos postulantes a 

cargos eletivos.

Não obstante  o relator,  Ministo  Luiz Fux, tenha assentado ser  a  presunção de 

inocência  uma  regra,  e  não  um princípio268,  assentou  a  proporcionalidade  das  restrições 

impostas  em  decorrência  da  norma  em  tela,  posto  que  atenderia  aos  fins  moralizadores 

contemplados  pelo  legislador  (seria  adequada)  e  estabeleceria  requisitos  qualificados  de 

inelegibilidade (seria necessária).

Em relação à proporcionalidade em sentido estrito, o eminente julgador apontou 

que  o  sacrifício  à  liberdade  de  candidatar-se  a  cargo  público  eletivo  não  superaria  os 

benefícios socialmente desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício do 

múnus  público,  assentando  estar  ao  lado  da  moralidade  a  própria  democracia.  Por  esse 

fundamento, pois, não se poderia reputar a norma como inconstitucional por excesso do poder 

legislativo.269

Podemos  assim  afirmar  ser  a  proporcionalidade  o  instrumento  adequado  à 

resolução de conflitos envolvendo direitos fundamentais, dos quais se podem destacar aqueles 

em  que  figuram,  de  um  lado,  as  liberdades  de  expressão  e,  de  outro,  os  direitos  da 

personalidade e outros bens juridicamente protegidos em normas com estrutura de princípio, 

os quais se revestem, no plano teórico, de igual relevância.

Diante desse fato, não seria possível o estabelecimento de uma escala hierárquica 

de  direitos  e  valores,  tornando  imprescindível  analisar,  nos  casos  concretos,  seguindo  o 

modelo de ponderação de interesses, qual direito deverá prevalecer,  sem que essa solução 

deva ser necessariamente seguida em outras hipóteses fáticas,  ainda que semelhantes,  não 

importando na invalidação ou afastamento permanente da norma reconhecida como inferior 

268 A respeito, Lênio Streck levanta uma série de questões atinentes à fundamentação das decisões judiciais, 
salientando, no caso concreto, seu caráter de norma-princípio, posto que, caso fosse uma regra, não poderia 
ter  sua  eficácia  negada  no  caso  de  condenações  proferidas  por  tribunais  ou  juízos  monocráticos,  e 
especialmente considerando que seu afastamento em determinados casos não enseja seu afastamento para 
todos  os  casos,  independentemente  de  qualquer  peculiaridade  concreta.  Nesse  sentido,  confira-se 
http://www.conjur.com.br/2011-nov-17/ministro-fux-presuncao-inocencia-regra-nao-principio,  acesso  em 
25.07.2013.

269 Brasil. Supremo Tribunal Federal. ADC nº 30. Rel. Min. Luiz Fux, j. 16.02.2012, DJU 127, de 29.06.2012.

http://www.conjur.com.br/2011-nov-17/ministro-fux-presuncao-inocencia-regra-nao-principio
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para precedência da outra. 

4. AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO

4.1. A dignidade da pessoa humana

A Constituição  Federal  de  1988,  em  seu  artigo  1°,  ao  consagrar  entre  os 

fundamentos  da República Federativa do Brasil,  entre outros,  a cidadania,  e o pluralismo 

político, traz um importante elemento que direciona a interpretação dos direitos e garantias 

fundamentais,  contemplados  a partir  do seu artigo 5º,  dos  quais  não pode o intérprete  se 

desvincular, cuja gênese reside na dignidade da pessoa humana, expressamente contemplada 

no artigo 1º, III, da Carta Magna.

O estabelecimento de uma ordem social justa demanda o reconhecimento de uma 

série  de  direitos  sem que  essa  medida  possa  ser  equiparada  a  qualquer  favor  estatal  ou 

governamental, mas antes como medida imprescindível para que se possa falar na existência 

de  um Estado  Democrático  de  Direito,  que  demanda  se  assegure  uma esfera  mínima  de 

direitos fundamentais.  

A garantia e o exercício desses direitos não decorrem, contudo, de mera opção 

facultada ao legislador, mas sim de uma série de lutas históricas que buscaram a afirmação de 

uma posição de superioridade do homem em face do poder  político-estatal.  As profundas 

mudanças  políticas,  sociais,  econômicas  e  culturais  que  se  sucederam  ao  longo  dessa 

transformação ensejaram que o reconhecimento da supremacia do homem não se desse de 

forma a consagrar o individualismo, mas sim a permitir a conciliação dos seus interesses com 

os daqueles com os quais convive em sociedade.

Independentemente de qualquer concepção que se adote no que tange à origem 

dos  direitos  fundamentais,  não  se  pode  deixar  de reconhecer  que os  mesmos não podem 

deixar de ser considerados como autênticos produtos inerentes à dignidade da pessoa humana, 

decorrentes  do  status superior  do  homem  em  relação  a  todos  os  demais  seres  vivos, 

salientando  a  doutrina  cristã,  a  respeito,  que  o  homem  teria  sido  criado  à  imagem  e 

semelhança do seu próprio criador.

Assim,  inicialmente  se  reconhece  no  cristianismo  uma  das  primeiras  fontes 

históricas de reconhecimento da dignidade da pessoa humana. De fato, ao criar o homem à 
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sua  imagem  e  semelhança,  Deus  teria  consagrado  a  igual  relevância  de  todos, 

independentemente do poder em face do qual se opusessem. Reconhecido o homem como o 

ápice da criação, não seria possível lhe atribuir um valor da forma como se faria em relação a 

qualquer objeto ou propriedade. 

Com  a  progressiva  secularização  dos  Estados,  e  diminuindo  o  poder  das 

instituições religiosas, passa a dignidade a se associar ao fundamento às limitações ao poder 

estatal,  deixando  de  ostentar  natureza  meramente  espiritual  para  se  associar  ao  próprio 

Direito, que deveria observar, na imposição de restrições às liberdades públicas, um minimo 

de direitos sob pena de sua atuação se converter em arbítrio.

O princípio em tela garante que o homem sempre seja tratado enquanto tal, como 

ser dotado de personalidade, e não como mero objeto, seguindo o paradigma proposto por 

Kant, para quem a concepção de dignidade se assentava na impossibilidade de substituição de 

cada homem. Colhe-se de suas lições: 

...um ser humano considerado como uma pessoa, isto é, como sujeito de uma 
razão  moralmente  prática,  é  guindado acima de  qualquer preço,  pois  como 
pessoa (homo noumenon) não é para ser valorado meramente como um meio 
para o fim de outros ou mesmo para seus próprios fins, mas como um fim em si 
mesmo, isto é, ele possui uma dignidade (um valor interno absoluto) através do 
qual  cobra  respeito  por  si  mesmo  de  todos  os  outros  seres  racionais  do 
mundo.270

Superada a concepção de origem metafísica dos direitos fundamentais, as diversas 

lutas travadas pelo homem ao longo dos séculos resultaram no reconhecimento de um mínimo 

necessário de direitos para que possa se desenvolver enquanto tal, pelo que se pode afirmar 

que  os  mesmos  têm  sede  axiológica  precisamente  na  dignidade  do  homem,  tornando-o 

diferenciado em relação  a  todos  os  bens  jurídicos  tuteláveis  pelo  ordenamento.  Inegável, 

portanto, o forte conteúdo axiológico da opção tomada pelo Constituinte. 

Foram essas lutas que motivaram a obrigatoriedade de reconhecimento de direitos 

como liberdade, propriedade, participação política, cidadania, entre outros, como elementos 

imprescindíveis  para  que  um  determinado  Estado  possa  vir  a  ser  qualificado  como 

democrático. Sem esses direitos não se poderia falar no tratamento dos sujeitos de direito 

como seres humanos, mas sim como meros sujeitos ao controle pelo Estado. 

270 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. 2. ed. Bauru: Edipro, 2008, p. 276.
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Ao consagrá-la como pilar da nova democracia surgida com a Carta Magna de 

1988, inegavelmente reconheceu a norma suprema que os bens e direitos tutelados carecem de 

especial proteção na medida em que tenham sido estabelecidos como merecedores de tutela 

pelo ordenamento jurídico para o fim de assegurar ao homem o exercício de sua liberdade em 

coexistência com a liberdade dos demais.

O homem não pode ser reconhecido, pois, como mero elemento integrante de uma 

ordem juridicamente organizada, mas sim como sujeito de direitos, sendo cada ser humano 

dotado de igual  valor  intrínseco,  que não poderia  jamais e  em qualquer  circunstância,  ao 

contrário das coisas, ser estimável em dinheiro, em razão de sua própria singularidade, a que 

se associa a ideia de autonomia da vontade, em concepção difundida a partir de Kant271.

Já  nos  referimos  acima  ao  entendimento  no  sentido  da  inexistência  de 

superioridade  hierárquica  de  qualquer  direito  em  relação  aos  demais,  especialmente 

considerando a ausência de previsão nesse sentido no próprio texto constitucional, devendo os 

conflitos entre bens jurídicos distintos ser objeto de resolução a partir da análise que leve em 

consideração elementos do caso concreto.

Nesse sentido, pode-se afirmar que no ordenamento jurídica os diversos direitos e 

valores se ligam com base num valor-fonte, do qual emanem todos os demais, sem o qual não 

se pode reconhecer a própria existência dos direitos já que assinalam suas próprias origens 

históricas  e  normativas,  sem que  para  isso  seja  necessário  deslocar  a  base  normativa  do 

homem para a sociedade ou o Estado.

A consagração desses direitos não se dá contudo de forma isolada, mas sim como 

autênticos  produtos  do  reconhecimento  da  dignidade  humana.  É  com base  na  dignidade, 

portanto, que são tuteladas as liberdades como a de expressão, de voto, etc., ao mesmo tempo 

em  que  se  assegura  o  resguardo  dos  direitos  da  personalidade,  propriedade,  garantias 

processuais, entre outros. Da dignidade não resulta,  pois,  apenas a liberdade de agir,  mas 

também um amplo rol de direitos. 

Destaca-se que por se tratar de conceito jurídico indeterminado, entre muitos os 

quais  permeiam os  textos  constitucionais,  como a  própria  dignidade,  justiça  social,  entre 

outros, por vezes resultantes da necessidade de serem firmados compromissos políticos, com 

271Por essa razão é que Bruno Cunha Weyne sustenta remontar a dignidade humana à autonomia da vontade, ou 
seja, sua capacidade de razão para a moralidade, vez que em razão dessa capacidade é que poderia pensar-se 
como  legislador  universal.  A respeito,  confira-se  WEYNE,  Bruno  Cunha.  O  princípio  da  dignidade 
humana: reflexões a partir da filosofia de Kant. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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inegáveis  reflexos  jurídicos,  demandam  do  intérprete  uma  autêntica  complementação  de 

significado, indispensável à sua aplicabilidade, em um processo do qual não se pode afastar a 

valoração na hermenêutica.

Assim, para que se aplique a norma, dando concreção à linguagem adotada pelo 

legislador, sempre exigir-se-á do intérprete seu preenchimento, a partir da pré-compreensão 

do  texto  normativo.  Na  lição  de  Germana  de  Oliveira  Moraes,  as  características  de 

“imprecisão  e  contextualidade  do  significado  das  palavras,  presentes  na  linguagem 

comum,  projetam-se  na  linguagem  jurídica  e  geram  dificuldades  no  processo  de 

interpretação e aplicação dessas normas”.272 

Embora se trate de conceito de valor, será fácil, embora se apresente revestido de 

subjetividade, constatar uma série de situações nas quais o direito à dignidade será claramente 

violado, afirmando que determinadas condutas praticadas pelos particulares e pelo Estado se 

apresentam frontalmente ofensivas. A abertura do conceito não poderá ser utilizada, dessa 

forma, para ocultar ou dissimular sua violação. No mesmo sentido, colhe-se do entendimento 

doutrinário:

Como  a  dignidade  humana  é  um  conceito  capcioso,  é  difícil  determinar 
exatamente o que significa perante a lei, fora de um contexto de fato. É um 
daqueles  termos  que  se  entende  melhor  através  da  aplicação  e  não  por 
definição.  Como princípio  dirigente  da  ordem normativa  alemã,  contudo,  e 
como como a raiz do pensamento kantiano, apresenta um certo conteúdo fixo 
na  Alemanha.  No  mínimo,  por  exemplo,  significa  que  a  ordem  social  deve 
refletir reconhecimento da igualdade na humanidade.273

Não deixa de ser relevante o fato de haver a Constituição Alemã posterior à 2ª 

Guerra Mundial assentado em seu artigo 1º ser a dignidade da pessoa humana intangível, 

representando o respeito à mesma obrigação do poder público, representando esse valor o 

fundamento de toda a comunidade humana, bem como da paz e justiça mundiais, vinculante 

em relação aos poderes legislativo, executivo e judiciário.

272 Op. cit., p. 56.
273 Na redação original, “since human dignity is a capacious concept, it is difficult to determine precisely what  

it means, in law, outside the context of a factual setting. Is is one of those terms best undestood through 
application and not definition. As the driving principle of the German legal order, however, and as a root of  
Kantian thought, is possesses a certain fixed content within Germany. At a minimum, for example, it means  
that the social order must reflect recognition of the equality of humankind”. EBERLE, Edward J.  Dignity 
and liberty: constituticional visions in Germany and the United States. Westport: Praeger Publishers, 2002, 
p. 50.



 302

O quadro normativo brasileiro se apresenta semelhante. De fato, não obstante se 

utilize  de  conceito  extremamente  vago,  conforme  se  extrai  da  análise  doutrinária,  a 

Constituição  Federal  de  1988  reconhece  a  dignidade  da  pessoa  humana  como  elemento 

nuclear do conjunto de bens e direitos que tutela,  e que, nessa condição, orientam toda a 

hermenêutica relacionada aos direitos fundamentais. 

Sob tal perspectiva, o conceito em tela será de extrema relevância para abordar a 

legitimidade das restrições que podem ser impostas ao homem, à sociedade e ao Estado nas 

múltiplas relações que estabelecem reciprocamente, norteadas por uma concepção ampla da 

dignidade  do  homem,  evitando  os  excessos  que  poderiam  levar,  de  um  lado,  ao 

individualismo  e,  de  outro,  ao  totalitarismo.  A respeito,  colhe-se  das  lições  de  Jussara 

Moreira:

O princípio da dignidade da pessoa humana, de consagração expressa no art. 
1°, III, 170, III e art. 226, § 7°, da Constituição Federal de 1988 assumiu feição 
claramente axiológica,  eixo gravitacional  sobre o qual transita não apenas o 
regime  dos  direitos  fundamentais,  como também,  a  estruturação  do  Estado 
brasileiro. A dignidade da pessoa humana atua, pois, como vetor não apenas da 
atividade hermenêutica dos direitos  fundamentais,  porém, como norma cuja 
concretização a ciência jurídica deve se propor a incessantemente buscar.
A dignidade da pessoa humana, hoje, não é mais um conceito transcendental, 
expressão  de  uma  necessidade  metafísica.  Expressa  isso  sim,  uma 
imprescindibilidade da condição humana. A sua concretização é uma imposição 
dos  tempos  atuais  do  grau  de  desenvolvimento  das  sociedades,  do  nível  de 
aprofundamento  da  investigação  científica  a  que  se  propõe  a  nascente 
dogmática dos direitos fundamentais.
Isto posto, resta claro que a dignidade da pessoa humana, sobre ser limitadora 
da ação do Estado, juntamente com os direitos fundamentais se apresenta como 
um dos pilares  do  moderno pós-positivista  e  por conseguinte,  concretizador, 
direito constitucional.274

Não obstante se revista de forte carga axiológica, não se pode deixar de associar à 

dignidade  da  pessoa  humana  o  reconhecimento  do  homem como destinatário  do  Direito, 

elemento basilar  da sociedade.  Desse modo, a violação a tal  direito elementar do homem 

atingirá  de  forma violenta  toda  a  humanidade,  razão  pela  qual  deve  o  jurista  buscar  sua 

incessante tutela,  o fazendo através de medidas concretas, inclusive quando da promoção, 

aplicação e interpretação de todos os direitos fundamentais. 

A relevância do tema sob compreensão pode ser evidenciada quando se constata 

274  JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana: princípio constitucional. Curitiba: Juruá, 2006, p. 
25.
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que,  imediatamente  após  e  em reação  às  atrocidades  cometidas  na  2ª  Guerra  Mundial,  a 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no preâmbulo da Declaração Universal 

dos  Direitos  Humanos,  assentou  ser  o  reconhecimento  da  dignidade  inerente  a  todos  os 

membros  da  família  humana  e  de  seus  direitos  iguais  e  inalienáveis  o  fundamento  da 

liberdade, da justiça e da paz no mundo.

Esse  reconhecimento  decorre  não  apenas  de  uma opção  política  do  legislador 

constituinte, mas sim da constatação que de foi exatamente a falta de reconhecimento de um 

conjunto  mínimo de  direitos  do  homem em relação  ao  poder  estatal,  a  que  se  somou  o 

tratamento do ser humano como meio para a consagração de um determinado projeto político-

ideológico, que pregava a inferioridade de determinados homens em relação a outros.

Segundo Almir de Oliveira, em decorrência do fato ser a pessoa humana autêntico 

pressuposto dos direitos fundamentais, sua dignidade seria um dado transcendente e suporte 

“indispensável  de  qualquer  organização  social  que  afirma  a  existência  de  Direitos 

Humanos fundamentais e se disponha a torná-los efetivos e assegurados pela sociedade e 

pelo Estado, como um bem impostergável”.275

Por  essa  razão  é  que  Bruno  Cunha  Weyne  atribui  a  esse  princípio  uma 

“prioridade hierárquica em relação às demais  normas jurídicas,  ocupando a posição 

mais  significativa  dentro  da  ordem  jurídica  nacional  e  internacional”276,  o  que  se 

apresenta compatível com o ordenamento jurídico pátrio na medida em que se erigiu esse 

princípio na condição de fundamento do Estado Democrático de Direito, do qual se origina a 

indispensável observância aos direitos fundamentais.

Ao fazê-lo, não se poderá olvidar da força normativa do conceito, que deverá ser 

encarado  como  autêntica  norma  jurídica,  e  não  mera  declaração  de  princípio  de  cunho 

político,  enquanto  carta  de  intenções  e  propósitos  do  Constituinte.  A força  normativa  do 

conceito  de  dignidade  da  pessoa  humana  lhe  assegura  eficácia  plena  e  imediata,  não  se 

podendo equipará-lo às chamadas normas programáticas.

Importante ainda destacar que, dada sua positivação no texto constitucional, com 

o status de fundamento da República Federativa do Brasil, juntamente com valores como a 

soberania  e  a  cidadania,  todos  os  demais  direitos  deverão  ser  interpretados  segundo suas 

disposições, sob pena, em caso de exegese que a olvide ou mesmo contrarie, ter-se a prática 

275 OLIVEIRA, Almir de. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 11.
276Op. cit., p. 94.
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de ato inconstitucional. 

Reconhecida  como  base  axiológica  e  hermenêutica  dos  direitos  fundamentais 

outorgados ao homem, o que acarretará forte impacto no tema sob exame, podemos então 

assentar que os vários direitos reconhecidos pela Constituição Federal de 1988 são projeções 

concretas desse valor hierarquicamente superior e complexo, que pode proteger não apenas a 

liberdade mas também as restrições incidentes.  A respeito,  já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal, infra:

O postulado da dignidade da pessoa humana, que representa - considerada a 
centralidade  desse  princípio  essencial  (CF,  art.  1º,  III)  -  significativo  vetor 
interpretativo,  verdadeiro  valor-fonte  que  conforma  e  inspira  todo  o 
ordenamento constitucional vigente em nosso País, traduz, de modo expressivo, 
um dos  fundamentos  em que  se  assenta,  entre  nós,  a  ordem republicana  e 
democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.277

A dignidade será construída não apenas através de atuação estatal  positiva,  no 

sentido de fornecer a todos condições minimas de saúde, educação, segurança e moradia, mas 

através de ações que visem evitar abusos no exercício de direitos pelos cidadãos. Se é certo 

representar  autêntico  limite  aos  limites  dos  direitos  fundamentais,  também  é  certo  que 

obstaculizará o uso dos mesmos para a violação de direitos fundamentais de terceiros.

Seu campo de atuação, seja através da efetivação do direito, seja por ocasião da 

hermenêutica dos direitos fundamentais, estender-se-á à proteção dos interesses das minorias, 

de grupos sociais marginalizados e, inclusive para evitar que, a pretexto do exercício de um 

direito de forma abusiva, se atinja a esfera mínima de proteção na qual se podem abrigar todos 

os indivíduos. Colhe-se das lições de Rizzato Nunes:

É ela,  a  dignidade,  o  primeiro fundamento  de todo o sistema constitucional 
posto  e  o  último arcabouço da guarida dos direitos  individuais.  A isonomia 
serve,  é  verdade,  para  gerar equilíbrio  real,  porém visando a  concretizar o 
direito à dignidade. É  dignidade que dá a direção, o comando a ser considerado 
primeiramente pelo intérprete.278

A dignidade  não  se  contrapõe  à  liberdade.  Antes,  ela  é  a  fonte  da  própria 

277 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE nº 477.554 Agr, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.08.2011, DJ-e 164, 
de 26.08.2011.

278NUNES,  Rizzato.  O  princípio  constitucional  da  dignidade  da  pessoa  humana:  doutrina  e 
jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 47.
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liberdade.  É  da dignidade  que o homem, independentemente  de sua origem, cor  da  pele, 

condição política ou social, extrai o direito a um espaço de atuação no qual não poderá ser 

perturbado, e é também dela que se abrirá àquele que tenha seus direitos atingidos a porta para 

buscar a imposição de limitações a terceiros que lhe hajam ofendido.

É inegável que no exercício de sua liberdade pode vir a ocorrer que o homem 

ofenda a dignidade de terceiros, tratando-os como coisas para a satisfação de seus projetos 

pessoais ou políticos. Em casos dessa natureza, não se pode falar em surgimento do direito e 

posterior limitação, como já acima exposto, mas sim em não configuração de seu âmbito de 

proteção, na medida em que ao exercício da liberdade faz-se imprescindível a observância ao 

valor dos demais homens com os quais se convive em sociedade.

Isso se deve ao fato de que a própria liberdade do homem lhe foi reconhecida 

como um produto de seu valor, que lhe possibilita se autodeterminar segundo suas crenças e 

convicções, sem que essa atividade possa olvidar seu inserção num determinado grupo social. 

Acerca dessa problemática, vejam-se novamente as lições do Prof. Fábio Comparato:

 

Ora, a liberdade, como princípio ético, não pode ser definida à luz de critérios 
puramente  formais.  Ela  é,  em si  mesma,  um valor ético,  como frisamos  há 
pouco. E esse valor ético só tem sentido quando ligado ao princípio supremo e 
universal  do  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana.  Se  se  entender  que 
determinada lei ou prática de vida, ainda que corroborada por longa tradição, 
ofende a dignidade humana, não se pode sustentar que ela dever ser respeitada 
em nome da liberdade.279

Essa  ausência  de  contraposição  entre  liberdade  e  dignidade  faz  com  que  as 

colisões fáticas envolvendo bens jurídicos que se afiguram como contrapostos representem 

meros  pseudo-problemas.  É que tanto a  liberdade como os  direitos  da personalidade,  por 

exemplo, decorrem ambos do imprescindível resguardo à dignidade da pessoa humana, que 

necessariamente deve orientar a resolução dos conflitos que venham a ocorrer em concreto.

Também  não  se  põem  aí  aspectos  relacionados  à  dualidade  entre  homem  e 

sociedade, cuja resposta poderia ser utilizada para legitimar a defesa dos interesses de uma 

liberdade individual em relação às pretensões coletivas, e vice-versa. É que a Constituição 

Federal de 1988 tomou como seu fundamento principal o reconhecimento da supremacia do 

homem, como valor superior a todos os demais.

279 COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit., p. 558.
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É  exatamente  a  dignidade  da  pessoa  humana  que  determina  a  frenagem  de 

pretensões ao absolutismo estatal e à violação aos direitos fundamentais por agentes públicos 

e privados. Na lição de Ingo Sarlet, representando, em sua feliz expressão, mencionando a 

doutrina  de  Karl-Heinz  Ladeur  e  Ino  Augsberg,  segundo  os  quais,  sob  uma  perspectiva 

negativa,  se  poderia  equipará-la  a um sinal  de “Pare”,  como uma barreira  intransponível, 

“protegendo  a  individualidade  e  autonomia  da  pessoa  contra  qualquer  tipo  de 

interferência por parte do Estado e de terceiros, de tal sorte a assegurar o papel do ser 

humano como sujeito de direitos”.280

Tal  supremacia,  contudo,  não  se  assemelha  ao  reconhecimento  de  uma 

superioridade burguesa, que buscava assentar essa superioridade com a criação de um amplo 

espaço de liberdades em face do qual não poderia recair qualquer controle. Nesse modelo se 

poderia falar em prevalência da liberdade sobre quaisquer outros bens e valores, já que as 

próprias cartas magnas respectivas se contentavam a consagrá-las, deixando que os demais 

interesses fossem tutelados pela legislação hierarquicamente inferior.

A Constituição Federal de 1988, entretanto, ultrapassa essa dualidade. Assentada 

na ideia  de criação de um Estado Democrático de Direito,  claramente pós-liberal,  não se 

limita  a  consagrar  a  supremacia  do  homem como um fim em si  mesma,  mas  sim como 

elemento que busca assegurar  a  realização de sua dignidade,  como resultado do contexto 

histórico em que surgiu. Ao contrário da Magna Carta dos Estados Unidos da América, que se 

fundamenta na liberdade,  como produto do seu tempo, a Carta Magna do Brasil  encontra 

como fundamento da sua unidade a dignidade da pessoa humana.

Consagrando valores os mais distintos, não seria fácil ao intérprete a resolução 

dos  inúmeros  conflitos  que  podem surgir  envolvendo a  colisão  de  direitos  fundamentais. 

Indispensável  pois  recorrer  a  um dos  principais  fundamentos  da República Federativo do 

Brasil, do qual emana o reconhecimento de um quadro complexo de direitos os mais variados. 

A respeito, colhe-se do entendimento doutrinário:

O direito  foi  criado para  o  homem,  que é  fim e  não meio.  O princípio  da 
dignidade da pessoa humana, embora esteja consagrado na Constituição, é um 
valor suprapositivo, pois é pressuposto do conceito de Direito e a fonte de todos 
os  direitos,  particularmente  dos  direitos  fundamentais.  Por  força  desse 
princípio é que um direito fundamental não pode excluir o outro, quando há 

280 SARLET,  Ingo  Wolfgang.  Dignidade  da  Pessoa  humana  e  Direitos  fundamentais  na  Constituição 
Federal de 1988. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 59.
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entre eles  colisão no caso concreto,  pois  a dignidade da pessoa humana é o 
núcleo  essencial  de  todos  os  direitos  fundamentais,  o  que  significa  que  o 
sacrifício  total  de  algum deles  importaria  uma violação do  valor da  pessoa 
humana.
A pessoa humana é o valor básico da Constituição, o Uno do qual provém os 
direitos fundamentais não por emanação metafísica, mas por desdobramento 
histórico, ou seja, pela conquista direta do homem. Só podemos compreender os 
direitos  fundamentais  mediante  o  retorno  à  ideia  de  dignidade  da  pessoa 
humana, pela regressão à origem. Havendo colisão de direitos fundamentais em 
um caso concreto, deve-se referi-los à noção de dignidade da pessooa humana, 
pois  nela  todos  os  princípios  encontrarão  uma  solução  que  considera  a 
existência de todos direitos fundamentais, ao mesmo tempo que se procede a 
uma hierarquização entre eles, em consonância com a compreensão social do 
que é mais relevante para se alcançar o fim coletivo e a dignificação da pessoa 
humana.281 

No mesmo sentido, também a ressaltar o fator que assegura a unidade axiológica 

da  Constituição  da  República  Portuguesa,  leciona  Jorge  Miranda  que  “a  Constituição, 

confere uma unidade de sentido (...) ao sistema de direitos fundamentais. E ela repousa 

na  dignidade  da  pessoa  humana,  (...),  ou  seja,  na  concepção  que  faz  da  pessoa 

fundamento e fim da sociedade e do Estado”.282 

No que tange, por exemplo, à liberdade de imprensa, uma das espécies da liberade 

de expressão, deverá se orientar segundo o príncípio da dignidade da pessoa humana, pelo 

que, em seu exercício, não poderá o homem ser tratado enquanto mero objeto, devendo haver, 

relativamente a seu tratamento, adequada preservação da imagem e respeito à sua própria 

condição de homem. 

Não se poderá usar o homem, pois, como instrumento para a mera obtenção de 

audiência e sensacionalismo, a pretexto de se promover a mera difusão de informação, tanto 

mais quando se promove tal prática com o mero intuito de obtenção de lucro. O exercício da 

liberdade fundamental viria a se chocar, pois, com a sua própria fonte normativo-axiológica, 

in casu, a dignidade da pessoa humana.

Cabe  salientar  ainda  que  o  atual  quadro  fático  que  atravessamos  no  Brasil, 

vivendo em um país plenamente democrático, no qual se observam valores como o pluralismo 

político e existência de grandes grupos midiáticos, com pouca ou nenhuma restrição estatal, 

não  autoriza  sejam  considerados  como  atos  de  censura  as  restrições  que  venham  a  ser 

impostas à imprensa em decorrência da tutela a outros direitos fundamentais.

Trata-se de quadro fático bastante semelhante ao apontado por Canotilho no que 

281 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Op. cit., p. 228-229. 
282MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 166.
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tange  à  República  Portuguesa,  notadamente  no  que  tange  à  qualidade  da  programação, 

especialmente  a  televisiva,  destacando  o  mesmo  figurar,  “de  um lado,  o  coro  contra  o 

“'telelixo'” e a degradação da dignidade das pessoas. Do outro lado, o decisivo aplauso à 

experimentação televisiva dos “'reality shows'.283 

Embora não se possa atribuir  a qualquer pessoa a possibilidade de restringir  a 

programação televisiva, sob o fundamento de que apresenta má-qualidade, ou mesmo que 

deseduca, ainda em se tratando de concessão pública, a própria Constituição Federal de 1988 

já  oferece  uma  série  de  balizas  normativas  que  justificam  restrições  que  venham  a  ser 

impostas, as quais também decorrem do princípio em exame, como o artigo 220, § 3º, e o 

artigo 221, da Constituição Federal de 1988.

Os conflitos que venham a surgir  entre o direito à liberdade de imprensa e os 

demais direitos tutelados, tais como a proteção ao menor e à família, intimidade, honra, etc., 

deverão ser julgados, assim, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Daí não se 

poderá  extrair,  contudo,  venha  a  ser  absolutamente  cerceada,  inclusive  porque  o  referido 

direito  decorre  e  se  associa,  como  acima  exposto,  à  própria  dignidade,  que  também  se 

manifesta através da livre exposição de ideias, à luz de um contexto de máximo pluralismo. 

Restringir  a impresa poderá resultar  tanto na preservação quanto na violação do direito  à 

dignidade.

A dificuldade acerca da compreensão do tema emerge da absoluta impossibilidade 

de estabelecer,  a priori, um método ou mesmo a edição de uma norma, ainda que de status  

constitucional, que venha a resolver os problemas emergentes, exatamente porque estarão em 

choque  normas  com  estrutura  principiológica,  imbuídas  de  forte  conteúdo  axiológico.  A 

respeito,  somente  o  exame  dos  princípios  colidentes,  a  partir  das  peculiaridades  do  caso 

concreto, é que poderá fornecer os rumos que deverão ser seguidos.

Tal fato decorre ainda da própria estrutura normativo-principiológica, as quais, ao 

contrário das normas regras, são aplicadas não na base do tudo ou nada, mas sim visando a 

realização do enunciado contido na norma da melhor forma possível. Os conflitos surgidos 

entre normas que tutelem bens jurídicos diversos não serão resolvidos no plano da validade, 

do que resultaria a eliminação de uma das normas, mas sim no plano do valor. 

A resolução para os conflitos entre princípios se dará, pois, segundo a técnica da 

ponderação de interesses, através da qual se atribuem, em razão da observação dos fatos à luz 

283 CANOTILHO, J. J. Gomes e MACHADO, Jônatas E. M. Machado. Op. cit., p. 5.
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de diversos critérios, pesos distintos a cada uma das normas envolvidas, de forma a otimizar 

os mandamentos colidentes, buscando sempre que possível não eliminar por completo, no 

caso concreto, a aplicação de um dos princípios, como se expõe a seguir. 

Prescreve a lei fundamental a necessidade de observância a outros dispositivos 

também igualmente relevantes, como a honra, corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana,  sem  que  se  possa  falar,  no  caso  brasileiro,  da  existência  de  qualquer  direito 

fundamental  superior  aos  demais.  No  dizer  de  Dimoulis  e  Martins,   “o  constituinte 

brasileiro,  seguindo  uma  prática  geral,  não  desejou  criar  direitos  'superiores'  ou 

'absolutos'.  Todos  são  proclamados  no  mesmo  texto,  havendo  equivalência 

normativa”.284 

A existência de restrições ao direito à liberdade de expressão, ainda que se trate de 

medida excepcional, decorre da própria natureza das relações jurídicas, caracterizadas pela 

bilateralidade, com a assunção de deveres e os direitos que daí emergem. Assim, ao titular do 

direito não serão conferidas apenas direitos, ao mesmo tempo que o exercício de deveres não 

impõe ao obrigado uma perspectiva necessariamente negativa. 

O Direito representa elemento indispensável ao convívio em sociedade, já que, 

através  das normas jurídicas,  se compartilham direitos  e deveres,  bem como liberdades  e 

responsabilidades. Sendo o homem um ser social, no exercício de seus direitos não poderá 

agir de forma abusiva, sob pena de grave ofensa às normas jurídicas. Assim é que existir 

implica coexistir, ou seja, limitação recíproca de liberdade.

Nos termos do artigo 34 do Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo 

Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, reconhecendo a necessária conciliação entre os 

direitos fundamentais no mesmo previstos, “os direitos de cada pessoa são limitados pelos 

direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, numa 

sociedade democrática”.

Pode-se  afirmar  que,  relativamente  aos  conflitos  envolvendo  a  liberdade  da 

imprensa ou a livre manifestação de pensamento em geral, nem a imprensa poderá cometer 

abusos no exercício do seu direito, nem as limitações impostas ao mesmo poderão ser tão 

intensas  que  resultem em olvidar  completamente  essa  importante  faceta  da  dignidade  da 

pessoa humana, que vem a ser a livre exposição do seu pensar.

284Op. cit., p. 17.
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A dignidade da pessoa humana não representa pois princípio que possa ser objeto 

de sopesamento: não há que se falar em aplicar o reconhecimento da dignidade na medida do 

possível,  diante  de  elementos  do  caso  concreto.  Isso  pode  ocorrer  em  relação  a  suas 

expressões  concretas,  mas  não  com  a  dignidade  compreendida  de  forma  mais  ampla,  a 

abranger e fundamentar os direitos mais relevantes ao homem.

A técnica a ser empregada tem sido denominada de ponderação de interesses, 

através da qual, com base nos elementos fáticos e jurídicos relacionados ao caso concreto, se 

realiza verdadeira pesagem das normas em conflito, para decidir qual das duas, e que medida, 

devem prevalecer no caso concreto,  utilizada para decidir  acerca de casos que a doutrina 

qualifica como “casos difíceis”. 

Embora por vezes tal hipótese não se apresente possível, não se deverá atribuir maior 

peso  a  um princípio,  em  detrimento  do  outro,  caso  a  intensidade  da  restrição  ao  princípio 

reputado  como inferior  pelo  intérprete  se  apresente  de  tal  modo  grave  que  resulte  em sua 

completa  aniquilição  ou  perda  total  de  aplicabilidade,  devendo  ser  procuradas  medidas  que 

busquem compatibilizar as normas em jogo.

O  entendimento  em  tela  decorre  ainda  do  princípio  da  concordância  prática, 

evitando o sacrifício de bens jurídicos também reputados relevantes pelo Constituinte, o qual, 

como acima se viu, não outorgou a qualquer direito fundamental status hierarquicamente superior 

aos demais, que logicamente se associa ao princípio da unidade constitucional.

Percebe-se que a doutrina por vezes, em nome do princípio da segurança jurídica, 

deixa de admitir a incidência de restrições aos direitos fundamentais com base na alegação de 

ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana,  temerosa de que sua incidência pudesse 

comprometer  a  efetiva  proteção  aos  direitos  fundamentais  e  dar  margem  ao  arbítrio, 

especialmente por parte dos agentes públicos, no cumprimento das normas constitucionais. 

A respeito, confira-se entendimento doutrinário português, muito embora a própria 

Constituição da República Portuguesa de 1976 tenha, de forma muito semelhante à brasileira, 

estabelecido  se  basear  na  dignidade  da  pessoa  humana  e  na  vontade  popular,  como  seus 

princípios fundamentais, infra:

A dignidade da pessoa humana, valor no qual assenta, na opinião de muitos 
autores,  toda  a  construção  do  sistema  de  direitos,  liberdades  e  garantias 
fundamentais, constitui uma referência imprescindivel na avaliação da violação 
de direitos constitucionais fundamentais através das actividades de rádio e de 
televisão. No entanto, a abertura do conceito não permite conceber a dignidade 
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da  pessoa  humana,  em  si  mesma,  como  uma  limitação  à  liberdade  de 
programação.  Como  referem  Canotilho  e  Machado  (2003),  p.  83,  'o  direito 
constitucional  mostra-se  geralmente  relapso  a  uma  precipitada  fuga  para 
cláusulas  gerais  e  conceitos  indeterminados,  como  dignidade  humana, 
dignidade das instituições, ordem pública, moral pública, bons costumes, como 
estratégia  retórica  de  manipulação  conceitual  do  nível  de  generalidade  dos 
direitos fundamentais e dos fundamentos constitucionais da sua restrição, em 
termos  que  permitam  aos  operadores  jurídicos,  através  de  ponderações 
apócrifas,  iludir  os  limites  dos  limites  (aos  direitos  fundamentais, 
designadamente  à  liberdade  de  expressão  e  de  informação)  e  o  dever  de 
fundamentação das restrições'. Assim, e ainda de acordo com esses autores, 'a 
construção de uma retórica da restrição […] com base na dignidade da pessoa 
humana  assenta  numa  base  demasiado  geral,  abstracta  e  manipulável  para 
poder  ser  juridicamente  operativa  de  acordo  com  exigências  de  certeza, 
segurança e controlabilidade que caracterizam o ordenamento jurídico' (p. 48). 
Deste modo, não seria juridicamente adequado – seria mesmo inconstitucional 
–  que  o  legislador  abrisse  a  porta  a  restrições  à  liberdade  de  programação 
tomadas com base nas 'interpretações livres' que o conceito de dignidade da 
pessoa  humana  é  suscetível  a  gerar.  A  protecção  da  dignidade  da  pessoa 
humana perante o direito à liberdade de programação terá de fazer-se, em suma, 
através  de  previsões  legais  com maior  densidade,  capazes  de  concretizar  no 
plano dos interesses e de proteger as respectivas referências axiológicas.285

Esse temor, que não se justifica exatamente ante a falta de oposição entre a liberdade 

e a dignidade, como já exposto, poderia levar ao comprometimento da vontade inserida na Carta 

Magna, na medida em que, em nome do exercício da uma liberdade, se poderia estar a violar a 

dignidade alheia, sem que ao indivíduo ou à sociedade fossem abertos caminhos para a prevenção 

ou reparação ao direito violado.

A abertura do conceito não deixaria margem a que se observassem padrões minimos 

de segurança no controle dos atos restritivos às liberdades de expressão, individuais ou coletivas, 

uma vez que aquilo que se apresenta indigno para um pode se apresentar razoável para outro. 

Essa crítica, contudo, poderia ser dirigida a qualquer caso em que se verificasse uma colisão entre 

direitos fundamentais.

De  fato,  tendo  sido  estabelecido  como  principal  mecanismo  de  julgamento  a 

proporcionalidade, em seus subprincípios já expostos, a qual se costuma associar a razoabilidade, 

aquilo que se apresenta razoável e proporcional para um poderá se apresentar como arbitrário e 

excessivo para outros, a depender de uma série de fatores aos quais o intérprete venha a se apegar 

e que passam por forte dose de seu subjetivismo.

Ao se referir a Carta Magna de 1988, por exemplo, à liberdade de expressão, não o 

faz de forma a delimitar precisamente a que “liberdade” se refere, o que demanda do intérprete 

adequada compreensão acerca de temáticas como a proteção a todas as formas de expressão, o 
285 CARDOSO, Antônio Monteiro; CARVALHO, Alberto Arons de e FIGUEIREDO, João Pedro.  Op. cit., p. 

413.
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acesso ou não a meios para que a expressão venha a ter maior alcance, entre outras indagações 

que também poderiam ensejar maior discricionariedade, que não se confundiria com a abertura 

de qualquer espaço ao arbítrio.

É inerente à própria atividade hermenêutica do texto constitucional a necessidade de 

preenchimento de lacunas, inclusive na atribuição de significados a termos de que se utiliza, como 

“domicílio”,  por  exemplo,  cuja  proteção  da  garantia  de  inviolabilidade  somente  poderá  ser 

efetivada caso sejam utilizados conceitos civis e regras da experiência, que não foram trazidos 

pela próprio legislador constituinte.

No mesmo sentido,  não  se  pode  dizer  que  o  constituinte  tenha  se  utilizado  de 

fórmulas  claras  e  que  confiram  margem  absoluta  de  segurança  ao  tutelar  os  direitos  da 

personalidade,  vez  que  fez  uso  de  palavras  como  honra,  imagem  e  vida  privada,  termos 

extremamente vagos e que podem ser interpretados de forma diametralmente oposta a depender 

de elementos objetivos e subjetivos extraídos do caso concreto.

A resolução de conflitos dessa ordem não pode prescindir  da atribuição de uma 

significação concreta ao que venha a representar a dignidade da pessoa humana, em sua acepção 

de reconhecimento da superioridade do homem, como figura ímpar, em face dos demais direitos, 

razão  pela  qual  se  faz  possível  a  restrição  à  liberdade  de  expressão,  em  qualquer  de  suas 

modalidades, caso da mesma resulte ofensa intolerável ao valor do homem, tratado como bem 

inferior por aquele que agiu a pretexto de exercer uma liberdade.

Assentada  essa  possibilidade,  muito  importante  destacar  que,  ante  a  abertura  do 

conceito, o dever de fundamentação da restrição incidente deverá ser reforçado, cabendo àquele 

que pretende impor ou justificar uma restrição qualquer motivar adequadamente as razões pelas 

quais se considera que a dignidade da pessoa humana não poderia conviver sem resultar em grave 

sacrifício à liberdade de expressão.

O dever  de  fundamentação  às  restrições  à  liberdade  de  expressão  com base  na 

invocação do princípio da dignidade da pessoa humana foi analisado de forma detalhada pelo 

Tribunal  Constitucional  Federal  da  Alemanha,  por  ocasião do julgamento  do caso que ficou 

conhecido  como  “Soldados  são  Assassinos”,  analisando-se  a  colisão  entre  a  liberdade  de 

expressão e a honra dos integrantes das Forças Armadas286.

 Conforme  se  extrai  dos  feitos  julgados,  a  Corte  Constitucional  procedeu  ao 

julgamento conjunto de reclamações em decorrência de condenações dos reclamantes por órgãos 

286  Íntegra do acórdão encontra-se disponível em MARTINS, Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Uruguai: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 414-427.
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jurisdicionais inferiores, motivada por crime contra a honra, vez que os mesmos teriam divulgado 

manifestações no sentido de que aqueles que se tornam soldados seriam assassinos ou potenciais 

assassinos,  se  opondo  basicamente  ao  recrutamento  militar,  embora  não  atribuíssem  crimes 

concretos a qualquer pessoa.

Ao  final,  prevaleceu  o  entendimento  de  que  os  órgãos  inferiores  teriam 

desconsiderado estarem as condutas enquadradas no âmbito da norma protetora do direito à 

liberdade de manifestação de pensamento, deixando de justificar adequadamente as razões pelas 

quais as restrições ao direito foram impostas. Colhe-se da reclamação, infra:

As declarações pelas quais os reclamantes foram condenados por injúria gozam 
da proteção do Art. 5 I 1 GG. Essa norma constitucional dá a todos o direito de 
livremente  expressar  e  divulgar  seu  pensamento  por  palavra,  escrito  ou 
imagem.  Pensamentos  são,  diferentemente  de  afirmações  de  fatos, 
caracterizados  pelo  posicionamento  ideológico  subjetivo  daquele  que  se 
expressa sobre o objeto da expressão. Eles contêm seu julgamento sobre fatos, 
ideias  ou  pessoas;  a  proteção  do  direito  fundamental  se  refere  a  esse 
posicionamento  pessoal.  Por  isso  ele  existe,  independentemente  de  ser  a 
expressão  racional  ou  emocional,  fundamentada ou  sem base  alguma e se  é 
considerada  por  outros  como  útil  ou  prejudicial,  valiosa  ou  sem  valor.  A 
proteção não se refere apenas ao conteúdo da expressão, mas também à sua 
forma. Pelo fato de ser formulada de modo polêmico ou ofensivo, ela não deixa 
de  fazer  parte  da  área  de  proteção  do  direito  fundamental.  Além  disso, 
protegida  é  também a  escolha  do  local  e  hora  da  expressão.  Aquele  que se 
expressa não tem apenas o direito de manifestar seu pensamento Ele também 
pode  escolher  aquelas  circunstâncias  a  partir  das  quais  espera  conseguir  a 
maior divulgação ou o maior efeito possível da divulgação de seu pensamento.

Muito embora a Corte Constitucional tenha decidido no caso pela prevalência da 

liberdade de expressão, especialmente considerando que a crítica dirigida através do exercício 

da liberdade tinha como destinatário  a instituição das Forças  Armadas,  e não diretamente 

aqueles que se alistaram como soldados, assentou que a liberdade de expressão deveria ceder 

caso atingisse a dignidade de outrem.

Em seguida,  destacou que esse princípio,  formulado para a  liberdade artística, 

também seria aplicável em relação à liberdade de expressão (que, no caso brasileiro, podemos 

entender em sentido amplo, de forma a abranger a livre manifestação do pensamento), vez 

que  a  dignidade  humana,  enquanto  raiz  de  todos  os  direitos  fundamentais,  não  seria 

ponderável com qualquer outro direito isolado, tendo sempre primazia no plano abstrato.

Ao final,  reconhecendo não serem os  direitos  fundamentais  isolados,  mas  sim 

concretizações coletivas da dignidade humana, sempre seria necessária uma “fundamentação 
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cuidadosa quando se defende a tese de que o uso de um direito fundamental se chocou 

com  a  dignidade  humana  intangível”.  Pode-se  afirmar  com  base  nessa  conclusão  ser 

admissível a imposição de restrições à liberdade de expressão motivada pela observância da 

dignidade da pessoa humana, observando-se o dever de fundamentação adequada.

Também no já referido caso envolvendo a veiculação de material publicitário da 

empresa de confecções Benetton,  atinente  à divulgação de mensagens sobre o vírus HIV, 

assentou  a  mesma  Corte  que  anúncios  publicitários  que  marginalizassem  pessoas 

individualizadas ou grupos de pessoas, de modo a feri-las em suas dignidades, poderia ser 

proibidos, ainda que em tese gozassem da proteção constitucional à liberdade de expressão, 

para ao final concluir que a dignidade representaria autêntico “centro do sistema axiológico 

da Constituição”.287

Não  obstante  o  entendimento  doutrinário  português,  reputamos  como  mais 

adequada  ao  ordenamento  jurídico  pátrio  a  admissibilidade  a  que,  sob  determinadas 

circunstâncias, se restrinja a liberdade de expressão, de forma preventiva ou repressiva, com 

base  em invocação  ao  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  sendo ônus  do  agente, 

contudo, a adequada fundamentação da restrição que se pretende impor.

É que o fato de ser a dignidade um conceito amplo e aberto não a torna,  em 

essência,  distinta  de  outros  bens  jurídicos  que  também são  objeto  de  previsão  normativa 

mediante  o  recurso  a  conceitos  extremamente  abertos,  que  igualmente  são  utilizados  em 

normas como aquelas que estabelecem os princípios de regência da administração pública, 

entre os quais se pode destacar a moralidade e eficiência.

A dignidade humana assume no ordenamento jurídico pátrio uma dupla condição, 

em que se apresenta como regra e princípio, tal como destacado por Robert Alexy no que 

tange ao ordenamento constitucional da Alemanha, salientando ser o princípio sopesado com 

outros, segundo o regular processo de ponderação aplicável aos demais, para determinar qual 

será o conteúdo da regra da dignidade da pessoa humana, que abrange uma série de direitos.

Como já exposto, da dignidade emanam direitos os mais diversos, abrangendo, em 

se tratando das liberdades de expressão, tanto aqueles que visam assegurar o exercício das 

liberdades como aqueles que buscam a legitimação das restrições que podem vir a incidir no 

caso de conflitos.  Em ambos os casos se pode optar por uma das soluções a pretexto de 

observância da dignidade da pessoa humana.

287 Op. cit., p. 492.
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Sendo usualmente  tratada  como um princípio,  caso  se  seguisse  literalmente  o 

modelo  da  ponderação  para  a  resolução  de  conflitos,  tem-se  que  a  dignidade  da  pessoa 

humana seria observada sempre que possível, podendo ceder em determinadas circunstâncias. 

Nessas hipóteses fáticas, contudo, não se poderia entender que o homem seria passível de 

tratamento como coisa, olvidando sua superioridade inata e arduamente conquistada. Sob essa 

perspectiva, vê-se que a dignidade deverá ser tratada como regra, que não seria passível de 

afastamento segundo a ponderação de interesses em caso de colisões. A respeito, colhe-se das 

lições de Alexy:

Que o princípio da dignidade humana é sopesado diante de outros princípios, 
com a finalidade de determinar o conteúdo da regra da dignidade humana, é 
algo  que  pode  ser  percebido  com  especial  clareza  na  decisão  sobre  prisão 
perpétua, na qual se afirma que 'a dignidade humana (…) tampouco é violada 
se a execução da pena for necessária em razão da permanente periculosidade do 
preso  e  se,  por  essa  razão,  for vedada  a  graça'.  Com essa  formulação  fica 
estabelecido  que  a  proteção  da  'comunidade  estatal',  sob  as  condições 
mencionadas,  tem  precedência  em  face  do  princípio  da  dignidade  humana. 
Diante de outras condições a precedência poderá ser definida de outra forma.
Por  isso  é  necessário  que  se  pressuponha  a  existência  de  duas  normas  da 
dignidade  humana:  uma  regra  da  dignidade  humana  e  um  princípio  da 
dignidade humana. A relação de preferência do princípio da dignidade humana 
em  face  de  outros  princípios  determina  o  conteúdo  da  regra  da  dignidade 
humana. Não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em razão de sua 
abertura  semântica,  não  necessita  de  limitação  em face  de  alguma  possível 
relação de preferência. O princípio da dignidade humana pode ser realizado em 
diferentes medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele prevalecerá com 
maior grau de certeza sobre outros princípios não fundamenta uma natureza 
absoluta desse princípio, significando apenas que, sob determinadas condições, 
há razões jurídico-constitucionais praticamente inafastáveis para uma relação 
de precedência em favor da dignidade humana. Mas essa tese sobre a existência 
de  uma  posição  nuclear  também  vale  para  outras  normas  de  direitos 
fundamentais. Ela não afeta sua natureza de princípio. Por isso, é possível dizer 
que a norma da dignidade humana não é um princípio absoluto. A impressão de 
um caráter absoluto advém, em primeiro lugar, da existência de duas normas 
da dignidade humana: uma regra e um princípio; além disso, essa impressão é 
reforçada pelo fato de que há uma série de condições sob as quais o princípio da 
dignidade humana prevalecerá – com grande grau de certeza – em face de todos 
os outros princípios.288 

O que pode ocorrer na verdade,  como se extrai  das lições de Alexy, é que se 

verifique um autêntico choque de bens jurídicos de titulares distintos, ambos protegidos e 

decorrentes da dignidade da pessoa humana, situação em face de que, para a resolução do 

conflito,  será  imprescindível  atribuir  diferentes  pesos  a  esses  bens,  prevalecendo  um em 

detrimento de outro. Sob essa ótica, a dignidade será, para um dos titulares, limite de direitos, 
288 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 114.
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enquanto representará, para aquele com quem se verifica a colisão, reconhecido como mais 

relevante após a ponderação, fundamento ao reconhecimento de sua postulação.

Para a resolução desse conflito faz-se imprescindível a definição do bem jurídico 

que será protegido a partir da ideia de resguardo ao núcleo essencial do direito fundamental. 

De  fato,  considerando  a  relevância  do  sopesamento  e  a  própria  etimologia  da  palavra 

ponderação, deverá se evitar que o exercício de direito por um titular viole frontalmente o 

direito alheio de forma a impossibilitar o gozo de um mínimo das prerrogativas conferidas 

pelo ordenamento.

A  definição  do  conteúdo  essencial  do  direito  fundamental  deve  levar  em 

consideração uma série de aspectos, como a relevância do exercício desse direito para seu 

titular e para a sociedade e o grau de intensidade de violação que o titular do direito adverso 

pode  e  deve  suportar.  A própria  dignidade  da  pessoa  humana  se  apresenta  como  fator 

hermenêutico para o controle acerca da violação a um direito fundamental.

Não é possível, contudo, o estabelecimento de um núcleo essencial absoluto para 

os direitos fundamentais, mas apenas a partir da obtenção de elementos do caso concreto, que 

fornecerão ao intérprete relevantes parâmetros de julgamento. Em se tratando da liberdade de 

imprensa,  por  exemplo,  o  conteúdo  essencial  desse  direito  deverá  levar  em consideração 

necessariamente o teor da notícia que será veiculada, especialmente diante dos direitos da 

personalidade da pessoa que será objeto da informação.

Desse modo, considerando uma série de elementos jurídicos, sociais e políticos, 

poderá a imprensa,  sob certas condições,  noticiar  questões relacionadas à vida privada de 

agentes  públicos,  ainda  que,  para  tanto,  torneasse  pública  uma informação que,  a priori, 

apenas interessaria à esfera privada do indivíduo. Não poderia esse agente, portanto, pleitear 

fosse proibida previamente a divulgação da informação, devendo pleitear a responsabilização 

ulterior pelas vias civis e penais adequadas, sem ofensa ao núcleo essencial  do direito de 

liberdade da imprensa.

Em se tratando de um particular, porém, em situação fática idêntica, será alterada 

a  definição dos  núcleos  essenciais  dos direitos colidentes.  É que terá  menos relevância  à 

sociedade a divulgação da informação, ganhando especial relevo a proteção dos direitos da 

personalidade. O núcleo essencial do direito à privacidade, portanto, não poderá ser afetado 

pelo exercício da liberdade de imprensa. 
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O modelo relativo acima referido não pode ser reputado como anti-democrático, 

vez que num ordenamento plural não será possível sequer assentar que, em caso de conflitos 

entre liberdades e restrições, deverão prevalecer as liberdades, já que ambas (liberdades e 

restrições) podem ser decorrentes da dignidade da pessoa humana. A respeito, leciona Virgílio 

Afonso da Silva:

É  fácil  perceber,  portanto,  que  a  possível  relativização  dos  direitos 
fundamentais, que encontra sua expressão maior na negação de um conteúdo 
essencial  desses  direitos  que  não  seja  também meramente  relativo,  não  é  o 
produto de um 'relativismo niilista', ou algo semelhante. É, ao contrário, uma 
tentativa de criar condições de diálogo intersubjetivo e de controle social  da 
atividade do Legislativo e do Judiciário, a partir de um modelo que impõe, a 
todo tempo, exigências de fundamentação. O relativismo, portanto, está, aqui, 
claramente  em  conexão  com  as  exigências  de  um  Estado  Democrático  de 
Direito, que não aceita a restrição aos seus direitos mais fundamentais de forma 
acobertada, por meio do recurso a intuições, muitas vezes moralistas, e a pré-
compreensões mal-esclarecidas.289

 

A constatação da incidência de fatores extrajurídicos com demasiada frequência 

pode ser evidenciada quando se vislumbram conflitos envolvendo a livre manifestação de 

pensamento,  ainda  que,  do  outro  lado,  estejam em jogo  valores  e  direitos  extremamente 

relevantes, tais como a proteção à infância e à juventude, à família e à própria dignidade da 

pessoa  humana,  por  vezes  vilipendiada  ante  programação  radiofônica  ou  televisiva  de 

qualidade no mínimo duvidosa.

Qualquer observador menos atento à realidade brasileira verifica a existência, a 

título de entretenimento, de programas televisivos que apelam à animalização do ser humano, 

tratando-o como instrumento ao divertimento alheio, notadamente no que tange aos reality-

shows, seja aqueles que resultam em confinar os participantes em local fechado, seja aqueles 

que os submetem a competições como a ingestão de insetos, contato com animais, etc., todos 

com altos retornos de audiência.

Pode ser indagado se a forma de exibição desses programas leva à constatação de 

que aqueles que deles participam voluntariamente renunciam à própria dignidade, o que leva a 

questionamentos  sobre  a  disponibilidade  desse  bem  jurídico,  e  até  que  ponto  estariam 

legitimados a fazê-lo. Cabe indagar: seria constitucional a proibição a esses programas, ou 

estariam os interessados livres para escolher se submetar a qualquer tipo de competição?

289 SILVA, Virgílio Afonso da. Op. cit., p. 254.
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Abordado essa temática, J. J. Gomes Canotilho e Jónatas E. M. Machado apontam 

para  o  perigo  de  restrição  a  uma  programação  televisiva  lícita  a  pretexto  da  proteção  à 

dignidade dos participantes ou dos telespectadores, especialmente considerando que diante da 

pluralidade  cultural  existente,  aquilo  que  representa  lixo  cultural  para  um  homem  pode 

representar alto valor para outros, sendo que ambos têm sua liberdade de expressão tutelada 

pela Carta Magna.

Após destacarem a necessidade de se compreender a dignidade da pessoa humana 

sob um ponto de vista amplo, a contemplar vários direitos especiais de igual liberdade, de 

forma que não se poderia admitir a predominância da visão acerca de liberdade de uma pessoa 

em detrimento de outras,  evitando assim a abertura  de porta  para aquilo que chamam de 

“imposição constitucional de um qualquer absolutismo valorativo”.290

O  puro  e  simples  impedimento  à  participação  em  tais  programas,  sob  o 

fundamento de resguardo à dignidade dos próprios jogadores, implicaria em lhes suprimir a 

capacidade de agir segundo suas convicções, no exercício da liberdade, assumindo o Estado 

um papel protetor que não se coaduna com a liberdade pelo mesmo estabelecida. Colhe-se de 

suas lições:

O valor em presença valerá, quando muito, em situações extremas. Ele pode 
justificar  restrições  à  programação  dos  meios  de  comunicação  social, 
designadamente  quando  estejam  em  causa  programas  que,  sem  qualquer 
consentimento ou muito para além dele, lesando bens físicos e psicológicos da 
personalidade,  venham  comprometer  de  forma  intolerável  e  irreversível  as 
possibilidades de desenvolvimento individual e social autónomo dos sujeitos em 
causa, em condições de igual dignidade e liberdade.291

A própria concepção acima referida, contudo, evidencia a dificuldade em definir 

de  forma precisa  quais  seriam os  exemplos  de  situações  fáticas  que  comprometessem de 

forma  intolerável  e  irreversível  as  possibilidades  de  desenvolvimento  individual  e  social 

autônomo,  exemplificando  os  autores  com  hipóteses  como  as  lutas  de  gladiadores,  que 

somente teriam fim com a morte de um dos participantes, ou a submissão e jogos de roleta 

russa.

Nesses casos, após mencionarem doutrina divergente que reputara como ofensivos 

os  chamados  “Big  Brother”,  questionam  os  autores  as  razões  pelas  quais  não  seriam 

290 CANOTILHO, J. J. Gomes e MACHADO, Jônatas E. M. Machado. Op. cit., p. 46.
291 Op. cit., p. 49.
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combatidos eventos como lutas de boxe e artes marciais,  exibições de esportes radicais e 

corridas  de  automobilismo ou motociclismo,  nos  quais  têm ocorrido  mortes,  sem que  se 

levante o mesmo óbice de violações intoleráveis à dignidade da pessoa humana.

Quer  nos  parecer  nas  hipóteses  acima  referidas,  contudo,  que  o  fim  desses 

esportes  não  seria  a  morte  dos  participantes,  que  representariam acidentes  absolutamente 

excepcionais, mas sim o entretenimento revelado pela própria competição, ao contrário das 

lutas de gladiadores ou jogos de roleta russa, nos quais o que se busca é precisamente uma 

condenação à morte de um dos participantes.

Podemos  concluir  esse  tópico  apontando,  em  consonância  com  os  mestres 

portugueses, de fato, que em se tratando de pessoas capazes, a proibição à participação em 

programas  televisivos  dessa  natureza  (reality  shows)  não  pode  ser  obstaculizada  com 

fundamento  na  alegação  de  violação  à  dignidade  da  pessoa  humana,  já  que,  posta  a 

capacidade do agente, sua liberdade decorrente da dignidade viabiliza tal participação.

Como acima exposto, da dignidade emana não apenas a possibilidade de restrição 

a um direito fundamental,  mas igualmente os direitos atinentes à liberdade.  Seu exercício 

lícito,  portanto,  atendidos  limites  previamente estabelecidos (impossibilidade de dispor  da 

própria vida, corpo ou órgãos, proteção à infância, etc.), não pode ser cerceado pelo Estado 

sem violação a um direito fundamental.

A dignidade da pessoa humana se apresenta como elemento restritivo não apenas 

à atuação estatal ou de terceiros em face do seu titular, diante da obrigatoriedade de respeito 

que se dirige a todos, mas também para proteção do homem em face de si mesmo, já que a 

ninguém é dado se expor, se tratar e ser tratado como um objeto, o que se apresenta bastante 

evidente, entre outros, no conhecido caso  Morsang-sur-Orge, em que se discutia acerca da 

violação ao princípio em tela no exercício da atividade de “lançamento de anão”.

Extrai-se do processo respectivo, submetido ao Comitê de Direitos Humanos da 

Organização  das  Nações  Unidas  em  face  de  reclamação  formulada  pelo  Sr.  Manuel 

Wackenheim diante de decisão tomada pelo Conselho de Estado da França, a qual proibira o 

exercício  da  atividade  acima  referida,  sob  o  fundamento  de  que  apresentar-se-ia 

manifestamente ofensiva à dignidade da pessoa humana.

Conforme destacado, o reclamante teria iniciado no ano de 1991 sua participação 

na atividade em tela, promovida em diversas boites pela empresa Societé-Fun Prodctions, que 
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consistia basicamente em ser lançado contra uma cama de ar por clientes dos respectivos 

estabelecimentos comerciais. Tal “diversão” foi proibida no mesmo ano pela Prefeitura do 

Município de  Morsang-sur-Orge, a qual agiu a partir de circular do  Ministério do Interior, 

por violação ao artigo 3º da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, por representar 

tratamento desumano ou degradante.

Revogada essa proibição  pela  Corte  Administrativa  de  Versailles,  o  município 

apresentou recurso ao Conselho de Estado, que acabou por manter a proibição, destacando 

representar a atração afronta à dignidade humana, sendo que o respeito à mesma representaria 

decorrência da preservação da ordem pública, podendo a autoridade administrativa envidar 

esforços para bani-la. Curiosamente, contudo, o recurso à Organização das Nações Unidos 

não partiu da empresa que explorava a atividade, mas sim do próprio anão.

Em sua reclamação, Manuel Wackenheim apontou violação ao seu direito de livre 

exercício profissional, destacando se encontrar sem exercer um trabalho desde o momento da 

proibição à atividade desenvolvida, acarretando efeito adverso em sua vida e representando 

afronta à sua própria dignidade e vida privada, notadamente por se restringir a restrição estatal 

ao lançamento de anões. Quando do julgamento, contudo, suas razões não foram acolhidas, 

especialmente  por  considerar  não  haver  a  administração  pública  decidido  de  forma 

discriminatória. 

Ao apresentar  suas  razões  de  defesa,  o  Estado Francês  assentou  representar  a 

dignidade da pessoa humana autêntico limite ao exercício da atividade profissional, estando 

enraizada como um autêntico princípio fundamental, não representando uma invasão ilegal ou 

arbitrária ao direito dos indivíduos de respeito às suas vidas privada e familiar, razão pela qual 

teria agido de forma lícita e não-discriminatória.

A Organização  das  Nações  Unidas  deliberou  no  sentido  de  que  a  proibição 

imposta não se apresentaria discriminatória, na medida em que a proibição decorreria do fato 

de  que  somente  os  portadores  de  nanismo  poderiam  ser  objeto  de  lançamento,  sendo 

compatível com a proteção da ordem pública exatamente em razão da necessidade de proteção 

à dignidade da pessoa humana292. 

Constata-se  pois  que  a  invocação  da  necessidade  de  proteção  à  dignidade  da 

pessoa humana não representa providência que possa ser reputada como arbitrária, na medida 

292 Íntegra da decisão em tela encontra-se disponível em http://www.wfrt.org/humanrts/854-1999.html, acesso 
em 26.08.2013, 21:00hs. 

http://www.wfrt.org/humanrts/854-1999.html
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em que se demonstra a necessidade de proteção a outro valor que, no caso concreto, suplanta 

o exercício da liberdade, que não pode ser realizada a qualquer preço, olvidando dos direitos 

de terceiros, o que se aplica no que tange à restrição a todos os direitos fundamentais. Como 

exemplo,  veja-se  que a  proteção  do direito  à  vida  não  legitima seu  titular  a  promover  a 

compra de órgãos de terceiros,  nem autoriza que,  em nome da melhoria de sua condição 

econômica, pessoas interessadas os alienem.

A proteção à dignidade humana representa, pois, uma garantia que se estende em 

benefício  da  sociedade  como um todo,  que  não  poderia  tolerar  determinadas  ofensas  em 

detrimento dos indivíduos que a integram, ainda que praticadas e incentivadas pelos próprios, 

a pretexto do exercício de suas liberdades, representando bem jurídico comum a todos.

No ordenamento  jurídico  pátrio,  ainda  que  veicule  uma série  de  restrições  às 

atividades de radiodifusão de sons e imagens que se apresentam como manifestamente não 

recepcionadas  pela  Constituição  Federal  de  1988,  como,  por  exemplo,  a  vedação  à 

propaganda  que  pudesse  levar  à  subversão  política,  diante  da  necessária  observância  ao 

pluralismo político, a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, contempla a possibilidade de 

cassação  da  outorga  pública  nos  casos  de  ofensa  à  moral  pública,  familiar  e  aos  bons 

costumes.

Essas hipóteses devem ser interpretadas, contudo, à luz da Carta Magna de 1988, 

de forma a compatibilizá-las com o necessário pluralismo cultural, evitando que razões de 

ordem religiosa, por exemplo, venham a impedir que determinados conteúdos sejam exibidos, 

não obstante somente se afigurem ofensivos segundo uma determinada visão sobre temas 

específicos, como sexualidade, política ou sob o próprio ponto de vista religioso.

Muito  importante  assinalar  também  que  a  não-renovação  das  concessões,  ao 

término  do  prazo,  depende  de  aprovação  da  maioria  de  2/5  dos  membros  do  Congresso 

Nacional, em votação nominal, nos moldes do artigo 223, § 2º, da Carta Magna de 1988, o 

que não se apresenta sequer em consonância com o regime das demais concessões de serviços 

públicos, representando autêntico produto do forte lobby das emissoras junto ao constituinte.

Também afastando  a  possibilidade  de  arbítrio  pelo  Poder  Executivo,  a  Carta 

Magna de  1988,  no artigo 223,  §  4º,  estabeleceu que o cancelamento das  concessões  ou 

permissões,  antes  de  vencido  o  prazo,  dependeria  de  decisão  judicial.  Dentro  do  sistema 

normativo  vigente,  portanto,  não  existe  a  possibilidade  de  cassação  administrativa  de 
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concessão pública de radiodifusão de sons e imagens sob qualquer fundamento, inclusive de 

violação à dignidade da pessoa humana.

Registre-se  não  haver  se  verificado  no  Brasil,  desde  o  advento  da 

redemocratização, qualquer ato tendente a ensejar a cassação ou mesmo não-renovação de 

concessões públicas em favor de emissoras de rádio e televisão, seja motivado por suposta e 

inconstitucional  perseguição  política,  seja  em  razão  de  se  apontar  fatos  que  realmente 

ensejariam a perda do direito à concessão, nos termos da legislação regente da matéria, tendo 

se verificado profundas transformações no quadro fático atinente ao instituto. 

A  análise  da  programação  televisiva  veiculada  evidencia  a  inobservância, 

notadamente pelo Poder Executivo, de normas postas no texto constitucional, notadamente em 

seu artigo 221, incisos I e IV, sem que sejam adotadas medidas efetivas para o fim de combate 

aos abusos praticados, já que a norma não concede direitos para viabilizar meios visando a 

prática de violações a direitos de terceiros. 

A  norma  em  tela,  especialmente  em  seu  inciso  IV,  estabelece  importante 

parâmetro  de  resguardo  à  dignidade  da  pessoa  humana,  ao  contemplar  a  necessidade  de 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Não obstante tratar-se de norma 

extremamente aberta, inegável não haver a Carta Magna buscado o estabelecimento de um 

moralismo  conservador,  mas  sim  que  deixa  de  permitir  certas  condutas  por  gravemente 

ofensivas à dignidade alheia, tratando as pessoas como meros objetos.

Os  demais  direitos  constitucionalmente  tutelados  conformam,  pois,  o  âmbito 

normativo e de eficácia direito fundamental à livre manifestação de pensamento, já que, além 

de não haver superioridade hierárquica entre os direitos fundamentais (ao menos no que tange 

àqueles diretamente decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana), notadamente 

considerando que todos nascem em e de uma única norma, in casu, a Constituição Federal.

Não se pode falar,  pois,  na ocorrência de censura quando se fundamenta uma 

restrição à liberdade de expressão em qualquer de suas espécies, e notadamente em face da 

liberdade de comunicação social, caso seja essa restrição motivada pelo resguardo à dignidade 

da pessoa humana, inclusive diante da inegável influência que os meios de comunicação de 

massa exercem em toda a vidade em sociedade.

Os abusos cometidos pelas empresas midiáticas que, em nome do exercício da 

liberdade,  violam a dignidade alheia,  não podem ser tolerados.  A essa conclusão se pode 
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chegar  quer se considere a  liberdade de expressão um instrumento,  quer seja considerada 

como um fim em si mesma. 

Patente situação de abuso se verifica quando se analisam fatos apontados pelo 

Ministério  Público  Federal,  através  de  ação  civil  pública  ajuizada  pela  Procuradoria  da 

República na Paraíba, ante a veiculação, por emissora de TV local, de cena de estupro de uma 

criança, conforme fatos apontados nos autos do Processo nº 0007809-20.2011.4.05.8200, em 

curso perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

Na referida ação, aponta o parquet haver sido veiculada, entre as 12:00h e 13:00h 

do dia 30 de setembro de 2011, pelo programa de televisão “Correio Verdade”, apresentado 

pela emissora TV Correio e pelo jornalista Samuel de Paiva Henrique, cena de estupro de uma 

adolescente por funcionário de escola pública na qual estudava, filmada por um comparsa do 

autor do crime, a partir de investigações realizadas pelo MPF nos autos de inquérito civil 

público  que  buscava  apurar  a  possível  ocorrência  de  burla  à  classificação  indicativa 

determinada pelo Ministério da Justiça. 

Segundo o parquet federal, o programa no qual as imagens foram exibidas estaria 

se  aproveitando  de  sua  condição  de  programa  jornalístico  para,  burlando  a  classificação 

indicativa,  e  a  pretexto  de  obtenção  de  audiência,  se  dedicar  ao  noticiário  de  crimes 

degradantes, especialmente sexuais, o que não seria admissível especialmente considerando o 

horário de sua exibição, entre as 12:00h e 13:00h.

Na  ação  em  tela,  postulava  o  Ministério  Público  Federal  fosse  cassada  a 

concessão outorgada para a  prestação  de serviços  de  radiodifusão de sons  e  imagens em 

benefício da Empresa de Televisão João Pessoa Ltda., além do pagamento de indenização por 

danos morais coletivos e indenização à vítima do estupro, cujas imagens foram exibidas, por 

uso indevido de imagem, danos à honra e intimidade da adolescente. A respeito, extrai-se da 

mesma:

...uma concessão pública foi utilizada como instrumento da violação de direitos 
fundamentais da pessoa humana, e exatamente do segmento mais fragilizado da 
sociedade – as crianças e  adolescentes.  Nenhuma justificativa de informação 
pública  pode  socorrer  os  autores  de  tamanha  afronta,  absolutamente 
desnecessária,  que  ofendeu  a  dignidade  da  pobre  vítima,  ampliando  seus 
ultrajes e vergonha, e a dignidade dos telespectadores.293 

293 Inteiro  teor  da  sentença  respectiva  encontra-se  disponível  em 
http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp, acesso em 04.09.2013, às 11:00h.

http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp
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Conforme se evidencia da leitura da exordial, a ação civil pública promovida em 

defesa  da  sociedade  e  dos  interesses  da  própria  menor,  cuja  imagem foi  indevidamente 

utilizada,  não  pode  ser  considerada  uma tentativa  de  censura  estatal,  seja  por  haver  sido 

ajuizada  por  um  órgão  independente,  dotado  de  uma  série  de  garantias  necessárias  à 

preservação de seu status, seja por ser decorrente de uma decisão judicial, sendo relevante 

apontar admitir a própria Constituição Federal de 1988 a perda da concessão antes do prazo 

por decisão emanada do Poder Judiciário. 

Não se trata, ademais, de sustentar tentativa de tutelar a programação televisiva 

com base  na substituição  da vontade da entidade  de imprensa  pelo que  consideram mais 

adequados  o  Poder  Judiciário,  o  Poder  Executivo  ou  o  Ministério  Público,  mas  sim  de 

reconhecimento da ocorrência de um abuso de direito fundamental, decorrente de violação ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual se poderia falar  não apenas na 

punição ao ilícito praticado, mas sim na própria proibição da veiculação do programa, o qual 

deixa de apresentar qualquer conteúdo jornalístico, informativo ou de promoção cultural. 

Muito importante ainda assinalar que a proteção à liberdade de expressão torna-se 

menos  intenso  na  medida  inversa  de  sua  contribuição  ao  debate  político  e  cultural. 

Relativamente ao debate político, é inegável não ser possível restringi-lo diante da natureza 

das críticas formuladas aos contendores em uma disputa eleitoral,  por mais ácidas que se 

apresentem, vez que resultam da indispensável preservação do pluralismo político inerente ao 

Estado Democrático de Direito.

Sob o ponto de vista cultural, aquilo que se apresenta como feio, inconveniente ou 

desagradável a um determinado grupo social pode se revelar como dotado de altíssimo valor 

artístico para outro, não sendo possível a qualquer homem buscar a imposição de seus padrões 

estéticos  em  detrimento  dos  demais  sem  que  os  outros  não  sejam  objeto  de  devida 

comparação axiológica, sob pena de consagração de absolutismo cultural, incompatível com 

os fins de estabelecimento de uma sociedade plural também sob esse prisma, e não apenas no 

que tange ao exercício do direito ao voto.

É natural contudo que, em relação aos programas de entretenimento, os filtros em 

relação  àquilo  que  pode  ser  objeto  de  divulgação  venham  a  se  apresentar  como  mais 

restritivos.  Sob essa perspectiva,  faz-se cabível  a  imposição de restrições a  questões  que, 
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embora  se  apresentem sensíveis,  sejam expostas  unicamente  com o  fim  de  obtenção  de 

números de audiência, sem o propósito de informar ou esclarecer, mas apenas chocar.

Em  relação  a  um  programa  jornalístico,  e  especialmente  considerando  ter  a 

população o direito a se informar sobre quaisquer fatos ocorridos, como crimes, acidentes de 

trânsito,  etc.,  não  seria  possível  vedar  a  prestação  de  informações  acerca  desses 

acontecimentos desde que sua obtenção se dê de forma lícita, com o escopo de dar ciência a 

uma comunidade sobre fatos que, direta ou indiretamente, sejam objeto de seu interesse.

No  caso  acima  exposto,  pode-se  afirmar  que,  respeitados  aspectos  como  a 

preservação da imagem da menor vítima do crime, poderia a emissora de televisão noticiar a 

própria ocorrência do crime, especialmente por haver sido praticado em ambiente escolar, por 

pessoa que deveria zelar pela ordem na própria escola, inclusive para o fim de dar ciência às 

autoridades e pais de alunos, que poderiam assim pressionar os responsáveis para a punição 

do culpado e para evitar a ocorrência de novos delitos.

O  que  ocorreu  contudo  foi  que,  com  o  propósito  de  obtenção  de  audiência, 

decorrente do sensacionalismo, veio a ser apresentado vídeo que trazia imagens do próprio 

crime de estupro, a pretexto de informar sobre a ocorrência do ilícito. Essa divulgação, porém, 

em nada atendia ao escopo de divulgação e prestação de informações, mas apenas para atrair a 

audiência, razão pela qual o vídeo foi exibido aos poucos, sempre chamando o apresentador 

atenção para o que estava por vir. 

A violência  cometida contra  a  menor  não foi,  portanto,  apenas  noticiada,  mas 

novamente cometida, agora a pretexto de informar, sem que a divulgação do vídeo em nada 

tivesse  contribuído  para  qualquer  fim  social,  seja  o  de  prestar  informação,  escopo  já 

alcançado,  ademais,  pela  simples  divulgação  da  ocorrência  do  próprio  fato,  seja  o  de 

entretenimento, que certamente passa muito longe da simples visão da vitimização alheia.

Não  houve  uma  melhor  prestação  de  informações  à  coletividade  sobre  a 

ocorrência do delito, mas sim a exploração de imagens da vítima, razão pela qual não se 

poderia tolerar o exercício do direito com flagrante abuso. Por essa razão,  foi imposta na 

esfera administrativa multa pecuniária, em valor irrisório, no montante de R$ 4.657,25 (quatro 

mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos). 

Tendo  a  julgadora  considerado  carecer  o  Ministério  Público  Federal  de 

legitimidade para pleitar  a cassação da outorga e para pleitear indenização pecuniária  em 
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favor da menor, assentou, contudo, a ocorrência de grave violação ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, razão pela qual impôs o pagamento de multa pecuniária a título de dano 

moral coletivo, na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A respeito, confira-se 

trecho da sentença:

Além de atentatória à dignidade da menor, a sua revitimização, através de sua 
exposição no programa televisivo, foi desnecessária e desproporcional, pois não 
impede a compreensão da população em geral acerca do fato, que apenas se 
faça menção à ocorrência de um crime de natureza sexual, já que o ato sexual 
acompanha não só a história da civilização humana como também sempre se 
fez  presente,  em  regra,  nos  demais  segmentos  do  reino  animal.  Está,  pois, 
arraigado no senso comum, a compreensão do que seja uma atividade sexual e 
a diferença entre sexo consentido do violento.
O acesso à informação é importante, disso não se discute. Ocorre que, a título 
de informar, não podem, validamente, os veículos de comunicação social tratar 
a pessoa humana como um objeto, degradá-la, enfim, atingir o núcleo duro do 
princípio da dignidade da pessoa humana, porque este é inviolável. […]
No caso de que se cuida, não interessa à menor, cuja proteção é integral, como 
visto acima, nem aos seus familiares, amigos, e ouso dizer, à própria opinião 
pública, que essa adolescente de 13 (treze) anos seja tratada como um objeto, 
como um instrumento de divertimento de alguns e de obtenção de lucros, por 
outros.  Sim, porque antes  de iniciar a "matéria jornalística",  é  possível  ver 
quem sustenta essa pauta, esse formato, através dos comerciais para venda de 
produtos diversos. 
Não  tenho  dúvida,  portanto,  que  na  colisão  de  direitos  apresentada  nesta 
demanda civil,  deve  preponderar a preservação da dignidade da menor e o 
respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, considerando que os 
réus exerceram, de forma abusiva e danosa, a liberdade de imprensa que lhes 
foi outorgada pela Constituição Federal.

A essa mesma constatação se pode chegar também considerando a exploração das 

imagens não apenas das vítimas dos delitos, mas também daqueles que são apontados como 

seus  autores.  Tem  sido  frequente,  nesse  sentido,  a  exploração,  muitas  vezes  de  forma 

pretensamente  cômica,  das  imagens  dos  possíveis  criminosos,  que  já  são  de  antemão 

reputados como autores incontestes dos crimes que lhes são imputados.

Aqui  também  podemos  repetir:  não  se  pode  obstaculizar  a  divulgação  de 

informações sobre a ocorrência de crimes, especialmente diante do cada vez maior anseio 

social  sobre  o  noticiário  da  criminalidade.  A divulgação  de  imagens  dos  suspeitos  pode 

contribuir, e muitas vezes o faz, para o esclarecimento de outros crimes ou mesmo para a 

obtenção de elementos seguros que permitam sua identificação.

Essa  prestação  de  informações  e  esclarecimentos  prescinde,  contudo,  da 
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abordagem constrangedora e por vezes humilhante a que são submetidos os possíveis autores 

dos delitos, especialmente olvidando o fato de não haver qualquer obrigatoriedade a que tais 

pessoas  forneçam suas  imagens  a  programas  televisivos  a  qualquer  pretexto.  Lecionando 

acerca do sensacionalismo, pode-se extrair das lições de Fábio Martins de Andrade, infra:

Neste  processo,  consciente  ou  não,  de  sedução  do  cidadão  ao  'mundo  do 
crime',  a  mídia  utiliza-se  do  seu  recurso  mais  visível  e  extravagante  como 
principal instrumento, qual seja, o sensacionalismo.
O defeito ético verificado no jornalismo sensacionalista é a maneira de dizer e 
de mostrar notícias oriundas de informações sobre fatos e acontecimentos que, 
por vezes,  já  são chocantes  por sua própria  natureza. Este  é um dos pontos 
tênues  capazes  de  separar  entre  a  informação  devida  ao  público  e  a  mera 
exploração  mercantista  das  misérias  humanas,  da  cedência  ao  horror,  ao 
voyeurismo. A notícia ou reportagem pode sair do padrão ético e cair na vala 
comum do sensacionalismo dependendo de como é a maneira de dizer e de 
mostrar a informação (nem sempre) digna de conhecimento pelo público.294

O sensacionalismo, que infelizmente tem resultado na obtenção de números de 

audiência cada vez mais elevados, já motivou inclusive, segundo se aponta, a contratação da 

prática de crimes que, posteriormente, seriam exibidos em programa televisiso exibido no 

Estado do Amazonas, denominado “Canal Livre”, com especial destaque para as vítimas, o 

que evidencia a necessidade de punição exemplar para a atividade midiática perante abusos 

dessa magnitude.295

Essa  cobertura  sensacionalista  pode,  por  vezes,  levar  a  uma  verdadeira 

glorificação e enaltecimento do delito, de forma tão intensa que venha a representar fator 

criminológico, motivando a prática de novos crimes, especialmente quando o faz apenas com 

o propósito de ampliar sua audiência, e não de bem informar, o que representa seu dever na 

condição de prestadora de serviço público delegado. A esse respeito, recorremos novamente 

às lições de Fábio Martins de Andrade, infra:

E caso o cidadão já tenha algum tipo de predisposição ao crime, então algumas 
pesquisas  têm  apontado  no  sentido  de  que,  este  cidadão,  sim,  pode  ser 
influenciado pelos órgãos da mídia, na medida em que os mesmos divulgam 
diariamente vários tipos de crimes, seus meios de execução e diferentes graus 
de apologia aos criminosos. A banalização com a qual são mostrados os crimes 
e os comportamentos criminosos na divulgação de variados programas através 
dos órgãos da mídia estimula a violência e diminui a reprovação social em torno 

294ANDRADE, Fábio Martins de. Mídia e Poder Judiciário: a influência dos órgãos da mídia no processo penal 
brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 119/120.

295Confira-se, a respeito, http://www1.folha.uol.com.br/poder/1112023-acusados-de-matar-por-audiencia-na-tv-
comecam-a-ser-julgados.shtml, acesso em 05.09.2013.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1112023-acusados-de-matar-por-audiencia-na-tv-comecam-a-ser-julgados.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1112023-acusados-de-matar-por-audiencia-na-tv-comecam-a-ser-julgados.shtml
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deste tipo desviado de conduta.296 

Tudo isso evidencia, pois, a impossibilidade de ser o homem tratado como um 

simples  objeto  necessário  para  a  obtenção  de  audiência,  de  forma  a  estimular  o 

sensacionalismo em detrimento do direito-dever de bem informar. As liberdades de expressão 

representam um dos mais importantes elementos indispensáveis ao exercício da dignidade da 

pessoa  humana.  Nessa  condição,  não  se  faz  cabível  que,  no  exercício  dessa  liberdade,  o 

homem venha a tomá-la como um fim em si mesma, olvidando da preservação de valores 

igualmente relevantes com os quais pode se contrapor.  

Sendo  o  homem  fim,  e  não  meio,  não  pode  ter  sua  dignidade  violada  para 

qualquer fim, mesmo que a pretexto do exercício de outro direito fundamental  inerente à 

liberdade,  limitando  não  apenas  a  ação  do  Estado,  mas  também  dos  particulares,  cuja 

vinculação aos direitos fundamentais  vem sendo amplamente admitida pela jurisprudência 

pátria. 

Passa-se a analisar a seguir uma das principais situações de violação à dignidade 

da pessoa humana no exercício da liberdade de expressão, consistente no chamado discurso 

do  ódio.  Diante  da  relevância  do  tema,  e  para  efeitos  organizacionais,  optamos  pelo 

tratamento separado, muito embora a questão possa ser remetida à temática da dignidade, 

como se verá.

4.2. A vedação ao discurso do ódio

4.2.1. Considerações gerais

Como já acima exposto, as liberdades de expressão representam uma das mais 

importantes conquistas históricas do homem. Esse conjunto de direitos viabiliza que, num 

contexto de pluralismo político, cultural e religioso, por exemplo, as vozes de todos possam se 

fazer ouvir, de forma a viabilizar uma ampla circulação de informações e troca de ideias que 

serão livremente discutidas, sem que seja possível estabelecer,  a priori, a superioridade de 

uma sobre a outra.

A consolidação da figura jurídica do Estado Democrático de Direito se associa à 

296 Op. cit., p. 118.
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ampla  possibilidade  de  que  os  cidadãos,  independentemente  de  qualquer  tutela  estatal  a 

determinadas ideias, participem do debate coletivo, cabendo a cada integrante da sociedade 

escolher e aderir às ideias que repute mais adequadas, sem que essa escolha prévia possa vir a 

ser realizada pelo estado.

Essa prévia seleção entre ideias melhores ou mais adequadas não se apresenta 

compatível, de fato, com a garantia da liberdade de expressão, já que a mesma não visa tutelar 

apenas o direito daquele que transmite uma ideia ou opinião sobre qualquer fato, mas também 

seus  destinatários,  na  medida  em que,  reconhecidos  como pessoas  capazes  e  dotadas  de 

autonomia,  podem optar  por  seguir  determinadas  doutrinas  que  mais  se  amoldem a  suas 

convicções políticas, religiosas, filosóficas, etc.

Também já nos reportamos acima ao caráter de bilateralidade do Direito, pelo que 

as relações jurídicas envolvem uma série de direitos e obrigações que por vezes se encontram 

em situações de conflito e choque. Estabelecido esse conflito, caberá ao intérprete oferecer a 

resposta que se afigure mais adequada ao ordenamento jurídico, especialmente considerando a 

supremacia da norma constitucional. Será a Carta Magna, pois, o primeiro vetor hermenêutico 

para a resolução dessas querelas.

Ocorre que tais conflitos podem se estabelecer entre bens jurídicos cuja tutela se 

origine da própria norma hierarquicamente superior, assim como aqueles que se formam entre 

a propriedade,  de um lado,  e  a proteção ao meio ambiente,  de outro;  entre  a garantia do 

devido processo e a efetividade do processo, e, como ocorre frequentemente, entre a liberdade 

de expressão e os direitos da personalidade.

Nesses casos, diante da ausência de superioridade hierárquica de um direito em 

relação  ao  outro,  será  indispensável  ao  oferecimento  da  solução  mais  justa  recorrer  o 

intérprete  ao  princípio  da unidade,  conferindo à  exegese  das  normas  constitucionais  uma 

solução que, sempre que possível, concilie os direitos em disputa tomando-se por base um 

único e idêntico padrão normativo.

Esse  elemento  principal  reside,  como  já  acima  destacado,  no  princípio  da 

dignidade  da  pessoa  humana,  vez  que  será  com base  no  mesmo  que  se  poderá  atribuir 

diferentes  pesos  aos  direitos  conflitantes,  observando-se  esse  fundamento  da  República 

Federativa do Brasil. Urgente, pois, o reconhecimento do homem como fim, e não meio, de 

toda a atuação estatal.
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A ausência de superioridade hierárquica dos direitos à liberdade de expressão em 

relação aos direitos com os quais possa entrar em conflito demanda a apreciação, à luz de 

elementos dos casos concretos em que esses litígios se façam presentes, acerca de qual direito 

mais contribui para a observância da dignidade da pessoa humana, que prevalecerá em relação 

ao outro, exigindo do intérprete não se limite a observar a prevalência da liberdade em toda e 

qualquer situação fática.

Paralelamente  a  essa  ausência  de  superioridade  hierárquica,  constata-se  na 

atualidade, especialmente a partir do amplo acesso à internet e às chamadas redes sociais uma 

difusão de informações extremamente aberta, em que se tem a prestação de informações e a 

divulgação  de  expressões  e  ideias  as  mais  variadas.  Logo,  qualquer  assunto  tende  a  ser 

discutido  e  objeto  de  amplos  debates.  Cabe  assim  indagar:  todas  as  manifestações  e 

expressões são igualmente protegidas pelo ordenamento jurídico? A proteção especial a uma 

certa expressão, ou a restrição a outras, representa violação a um direito fundamental?

É facilmente perceptível que no exercício de sua liberdade de expressão poderá 

ser  violado  direito  fundamental  de  terceiro,  ainda  que  sem intenção  dolosa  daquele  que 

transmite uma mensagem. Essa violação poderá ocorrer de forma tão intensa que se afigure 

como potencial  causadora  de  lesões  não  apenas  morais,  mas  também físicas,  a  depender 

daquilo que se fala, de quem fala e a quem se dirige a mensagem.

Nesse sentido é que uma palavra transmitida através de meio de comunicação de 

massa, por exemplo, por liderança política ou por um dos chamados “formadores de opinião” 

poderá criar em terceiros um estado mental tão influenciável que lhe estimule a seguir um 

determinado comportamento, o que é especialmente constatado em se tratando da publicidade 

meramente comercial. 

Não obstante esse fato, não se poderá imputar diretamente àquele que expressou 

uma ideia o resultado do ato praticado por seu destinatário, que o fez movido pelo impulso 

mental  criado  a  partir  da  provocação externa.  A respeito,  confira-se  interessante  analogia 

formulada por Tim Scanlon, infra:

Se eu dissesse a você, um adulto em pleno poder de suas faculdades, 'o que você 
deve fazer é roubar um banco', e você agisse posteriormente como resultado 
desse  conselho,  eu  não  poderia  ser  legalmente  responsabilizado  por  sua 
conduta, nem poderia minha conduta legitimamente ser considerada um crime 
distinto. Isso permanece verdadeiro se adicionar a meu conselho uma bateria de 
argumentos  sobre  a razão pela qual  bancos devam ser roubados ou mesmo 
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sobre  porque um determinado banco em particular deveria  ser roubado ou 
porque especialmente você deveria fazê-lo. Isso deve ser falso – o que eu fiz 
poderia ser reputado como crime – se ocorrerem outras condições adicionais: 
por exemplo, se você fosse uma criança, ou perturbado mentalmente a ponto de 
ser legalmente incompetente, e eu soubesse disso ou devesse sabê-lo; ou se você 
fosse meu subordinado em alguma organização e o que lhe dissesse não fosse 
um conselho, mas uma ordem, fundamentada na disciplina do grupo; ou se 
fizesse contribuições adicionais para seu ato, como auxiliá-lo em preparativos 
ou fornecendo ferramentas ou informações cruciais sobre os bancos.297

Essa perspectiva demonstra a necessidade de observar o direito à liberdade de 

expressão  não  apenas  do  ponto  de  vista  daquele  que  busca  transmitir  uma  determinada 

mensagem ou  ideia.  É  que,  muito  embora  seu  direito  seja  inegavelmente  protegido  pelo 

ordenamento jurídico, não se limita essa tutela a resguardar a prestação de informações, mas a 

circulação de ideias, que pressupõe a transmissão posterior a terceiros.

A liberdade de expressão passa a ser vista, sob essa ótica, não apenas do ponto de 

vista do que fala, mas também daquele para quem se fala. O destinatário da mensagem tem o 

direito a ele próprio recebê-la e tecer opiniões sobre seu conteúdo, seja para concordar, seja 

para discordar. Nao haveria pluralismo político, cultural, religioso, etc., se aos destinatários de 

mensagens de quaisquer naturezas não fosse dado o direito de eles mesmos procederem ao 

julgamento sobre o acerto ou desacerto.

No exemplo acima mencionado por Scanlon, não cabe ao Estado assumir o papel 

de tutor dos destinatários das mensagens, devendo, em verdade, permitir e facilitar, mediante 

a criação de um espaço de livre circulação de ideias, a difusão de informações da forma mais 

ampla possível, dentro da já mencionada concepção de livre mercado de ideias, cujo debate 

possibilitará,  em  tese,  a  prevalência  das  opiniões  reputadas  como  mais  adequadas  pela 

sociedade.

É do interesse e da essência de um Estado Democrático de Direito,  de fato, a 

297 No original, “if I were to say to you, an adult in full possession of your faculties, 'What you ought to do is  
rob a bank," and you were subsequently to act on this advice, I could not be held legally responsible for your  
act, nor could my act legitimately be made a separate crime. This remains true if I supplement my advice  
with  a  battery  of  arguments  about  why  banks  should  be  robbed  or  even  about  why  a  certain  bank  in  
particular should be robbed and why you in particular are entitled to rob it. It might become false-what I did 
might legitimately be made a crime-if certain further conditions held: for example, if you were a child, or so  
weak-minded as to be legally incompetent, and I knew this or ought to have known it; or if you were my  
subordinate  in  some  organization  and  what  I  said  to  you  was  not  advice  but  an  order,  backed  by  the  
discipline of the group; or if I went on to make further contributions to your act, such as aiding you in  
preparations or providing you with tools or giving you crucial information about the bank”.  SCANLON, 
Thomas.  A  theory  of  freedom  of  expression,  p.  212/213.  <http://links.jstor.org/sici?sici=0048-
3915%28197224%291%3A2%3C204%3AATOFOE%3E2.0.CO%3B2-C>. Acesso em 10.09.2013.

http://links.jstor.org/sici?sici=0048-3915(197224)1%3A2%3C204%3AATOFOE%3E2.0.CO%3B2-C
http://links.jstor.org/sici?sici=0048-3915(197224)1%3A2%3C204%3AATOFOE%3E2.0.CO%3B2-C
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circulação de ideias da forma mais  ampla possível.  Numa sociedade aberta,  cada homem 

deverá,  segundo  suas  próprias  convicções  e  a  partir  de  sua  formação  política,  cultural, 

religiosa,  intelectual,  etc.,  seguir  e  aderir  às  palavras  que  repute  mais  adequadas.  Será  o 

homem, pois, e não o Estado, o juiz da qualidade das ideias com as quais se defronta.

A proteção constitucional à liberdade de expressão seria menos eficaz, portanto, 

se não assegurasse àquele que transmite determinada ideia ou concepção artística, cultural, 

política, etc., que a mesma pudesse atingir seus destinatários ilimitadamente, salvo situações 

absolutamente excepcionais como aquelas contempladas na própria Constituição Federal de 

1988,  como,  por  exemplo,  a  proteção  à  infância  e  juventude,  tema  que  será  objeto  de 

abordagem oportunamente. 

Urge, portanto, seja mantido um adequado espaço de livre difusão e circulação de 

ideias, colocado a salvo de interferências externas, impostas não apenas pelo Estado, que não 

mais pode ser visto como o único potencial agente violador de direitos fundamentais, mas 

também emanadas de agentes privados, notadamente os grandes conglomerados atuantes no 

segmento  da  comunicação  social,  notadamente  aqueles  estruturados  em  situações  de 

monopólio ou oligopólio.

O advento da internet, contudo, como fenômeno de comunicação mundial, tem 

contribuído  para  que  esse  espaço  seja  mantido.  De  fato,  e  notadamente  a  partir  da 

popularização das chamadas redes sociais, voltadas basicamente à troca e circulação de ideias, 

uma infinidade de informações,  muitas vezes sem qualquer substrato fático,  passa a  estar 

disponível a toda e qualquer pessoa com acesso a um computador ou telefone.

Na rede mundial de computadores, contudo, não obstante se revista de inegável 

ferramente colocada a serviço da humanidade, tornando possível sua aproximação, também 

circulam, como não poderia deixar de ser num ambiente plural, ideias por vezes ridículas e até 

mesmo  criminosas  segundo  o  ordenamento  jurídico,  estando  seus  autores  por  vezes 

protegidos pelo manto do anonimato.

A covardia do anonimato, expressamente vedada pelo artigo 5º, IV, parte final, da 

Constituição Federal  de 1988, representa um manto dentro do qual se protege aquele que 

lança ofensas indiscriminadamente, sem que se abra à pessoa ofendida o acesso a qualquer via 

indenizatória ou punitiva, que muito provavelmente não será proporcional ao dano sofrido, 

considerando a rápida transmissão e multiplicação das informações.
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As  lesões  morais  eventualmente  causadas  não  serão  objeto  de  adequada 

reparação, demonstrando a necessidade, contudo, do estabelecimento de restrições formais ou 

materiais  à  livre  circulação  de ideias  que,  como já  exposto,  não  obstante  representar  um 

direito fundamental, não se reveste de caráter absoluto. Sobre o tema, recorremos novamente 

à doutrina de Thomas Scanlon, infra:

Outro modo pelo qual um ato de expressão pode lesionar uma pessoa é criando 
em outros a motivação para formar em outros uma opinião adversa sobre ele, 
ou o tornando objeto de ridicularização pública. Exemplos óbvios disso são a 
difamação e a interferência no direito a um julgamento justo.298

Cabe portanto indagar: considerando o direito à liberdade de expressão daquele 

que fala, e a projeção desse direito em face daquele que recebe a informação, poderiam ser 

impostas restrições ao que se fala? Em outras palavras: qualquer conteúdo poderá ser objeto 

da livre circulação de ideias, ou será lícito ao Estado, visando a proteção de determinados 

bens jurídicos, restringir o discurso considerando seu objeto?

O direito à liberdade de expressão assume, desse modo, uma terceira perspectiva, 

que determina não ser possível restringi-lo, seja no que tange ao autor, seja no que tange ao 

destinatário, em razão do seu objeto, indo além, portanto, da proteção meramente subjetiva. 

Essa  proteção  tem  por  escopo,  em  última  análise,  assegurar  que  todas  as  ideias  sejam 

submetidas à apreciação popular.

A superação das ideias equivocadas deve ocorrer, em regra, a partir do próprio 

debate,  especialmente  considerando não  ser  cabível  a  um Estado Democrático  de Direito 

assumir  um  papel  de  censor  prévio  daquilo  que  será  objeto  de  expressão,  até  por  ser 

extremamente subjetiva a fronteira entre o que separa as ideias boas das ruins, as socialmente 

aceitas daquelas reputadas como intoleráveis pelo senso comum.

Esse quadro, contudo, não se apresenta tão simples, e talvez represente a adoção 

de  uma  postura  extremamente  cômoda  olvidar  aquilo  que  se  diz  quando  não  atinge 

diretamente os interesses dos emitentes destinatários das mensagens, mas sim de terceiros, 

notadamente de minorias sujeitas a discriminações de todos os tipos que ainda perduram, 

como as  motivadas  por  questões  étnicas,  religiosas,  de orientação política  e  sexual,  entre 

outras.

298 Op. cit., p. 211.
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A efetiva  proteção  ao  direito  fundamental  à  liberdade  de  expressão  não  pode 

olvidar, contudo, da necessidade de resguardo aos direitos daquele de quem se fala. Nesse 

sentido é  que a  própria  Constituição Federal  de 1988 consagra,  a par  da proteção a essa 

liberdade fundamental, e também com idêntico status, a tutela aos direitos da personalidade, 

como privacidade, honra e imagem, o que será objeto de oportuna análise.

Deve pois aquele que pretende emitir uma mensagem, antes de fazê-lo, colocar-se 

no lugar do outro, ou seja, daquele que será retratado em sua mensagem, julgando acerca do 

grau  de  ofensividade  do  seu  discurso,  especialmente  caso  se  pretenda  lhe  assegurar  um 

tratamento inferior. A respeito, confira-se o entendimento doutrinário:

Os custos do discurso ao ódio […] não se disseminam por igual na comunidade 
que se supõe que deva tolerá-lo.  Os [racistas]  do mundo podem não causar 
danos às pessoas que dizem que eles devem ser tolerados, mas poucas delas são 
retratadas como animais em cartazes colados nas ruas de Lemington Spa [uma 
cidade inglesa]. Antes de concluirmos que tolerar esse tipo de discurso ajuda a 
construir o caráter, devemos falar com aqueles que são retratados desse modo, 
ou  com  aqueles  cujo  sofrimento,  ou  o  sofrimento  de  seus  pais,  é 
ridicularizado.299

Como acima referido, a dignidade da pessoa humana deve informar o exercício da 

liberdade de expressão, restando violada sempre que o homem vier a ser tratado como coisa, e 

ainda quando, olvidando de seu valor, a determinados homens se conferir posição hierárquica 

inferior, motivada por elementos como origem étnica, orientação política, religiosa ou sexual, 

aspectos de ordem econômica, etc.

Se a qualquer cidadão, indiscriminadamente, é assegurado o direito de falar tudo 

aquilo em que acredita, serão os terceiros obrigados a ouvir e a tolerar que todos os assuntos 

sejam falados, embora se apresentam gravemente ofensivos? Noutras palavras, até que ponto 

estará o homem obrigado a suportar ataques à sua esfera de direitos em nome do legítimo 

exercício de direitos?

Essas indagações devem ser respondidas a partir da perspectiva dos fundamentos 

que ensejaram o reconhecimento da liberdade de expressão como um dos mais relevantes 

direitos do homem, e inerente a qualquer ente que se pretenda ver reconhecido como um 

Estado Democrático de Direito que, como já exposto, se associam à necessidade de assegurar 

um debate plural sobre temáticas simples ou complexas.

299 WALDRON, Jeremy. The harm in hate speech. Cambrige: Harvard University Press, 2012, p. 22/23.
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O debate plural deve ser marcado pela igual possibilidade de que ambos os lados 

que  pretendem a  exposição  de  ideias  opostas  sejam ouvidos,  assegurando-se  a  todos  um 

espaço igualitário em termos de tempo e qualidade, de forma que a capacidade de influenciar 

terceiros decorra da qualidade, dos fundamentos e do valor dessas ideias, e não da adesão a 

temáticas pré-concebidas. 

Não existirá igualdade no debate caso uma das partes se utilize de amplificadores 

e  microfones  para  ampliar  o  alcance  de  sua  mensagem,  ao  passo  que  a  outra  se  veja 

constrangida a utilizar apenas a força de suas cordas vocais ou a exibir cartazes escritos à 

mão.  A criação  de  uma  possibilidade  desigual  de  influenciar  terceiros  não  atende  aos 

interesses de pluralismo político e cultural.

Cada um dos contendores, ao ser apresentado a ideias opostas às suas, deverá, à 

luz de elementos racionais e que possam ser devidamente fundamentos, se contrapor com 

outros argumentos, de forma que uma ideia supere a outra por seu maior valor ou coerência, 

mas  não  através  daquilo  que  a  prática  política  costuma  chamar  de  rolo-compressor,  que 

suprime a capacidade de terceiro se defender. 

Sob essa  perspectiva,  e  considerando a  inexistência  de  normas  constitucionais 

dotadas de hierarquia superior às demais, atuando o princípio da dignidade humana como 

elemento de unidade axiológica entre a liberdade de manifestação de pensamento, de um lado, 

e a proteção a valores como honra, imagem e privacidade, de outro, tem-se por inadmissível, à 

luz do ordenamento jurídico pátrio, a proteção ao discurso do ódio.

A lógica de que a liberdade de um homem poderia assegurar o seu direito a dizer e 

a  se  expressar  acerca de  tudo e  do modo com bem pretende  implicaria  em reconhecer  a 

superioridade hierárquica de seu direito em relação a terceiro, que estaria assim obrigado a 

suportar qualquer coisa que se afirmasse a seu respeito, criando uma relação de hierarquia 

jurídica que não pode ser estabelecida a priori, mas sim objeto de um adequado julgamento à 

luz do elemento de unidade do texto constitucional, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

É por essa razão que não se pode admitir que, a pretexto de assegurar a tolerância, 

se confira um espaço de atuação amplo, do ponto de vista formal, e ilimitado, do ponto de 

vista material, a todo aquele que prega a intolerância, tornando esse direito subordinante ao 

daquele  que  se  defronta  com um discurso  que  prega  sua  inferioridade  e  sua  eliminação, 

olvidando de valores como a dignidade, já acima referida, e a igualdade, essenciais a toda 
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socidade organizada.

O discurso do ódio pode assim ser conceituado como o ataque a grupos étnicos, 

raciais,  religiosos,  minorias  sexuais  ou  a  qualquer  outro  grupo  vítima  de  preconceito, 

inclusive em decorrência  de origem territorial,  caracterizado por pregar  a  intolerância  em 

relação aos discriminados, buscando ou propondo, direta ou indiretamente, sua exclusão da 

sociedade, eliminação física, remoção do lugar em que vivem, etc.

Trata-se de discurso em geral apto a provocar repulsa em qualquer homem, por 

afrontar de forma violenta convicções solidamente estabelecidas na sociedade (ao menos em 

tese), inclusive em decorrência de violências historicamente infligidas a determinados grupos, 

como a necessidade de combate ao racismo e de punição aos líderes do regime nazista pela 

matança de judeus. Questiona-se, assim, acerca da aceitação a esse discurso, ainda que apenas 

para fins de debate sobre os temas propostos.

Como já acima referido, ao fazermos menção ao chamado paradoxo da tolerância 

de Karl Popper, o que pregam aqueles que sustentam o discurso do ódio é, a pretexto do 

exercício  de  sua  liberdade  de  discurso,  a  eliminação  da  liberdade  alheia,  o  fazendo  em 

situações de manifesta incitação à eliminação física, moral e com apego a uma concepção de 

inobservância ao princípio da isonomia.  A respeito de seus resultados e  riscos potenciais, 

confira-se o entendimento doutrinário:

Mas este ambiente é simplemente inviabilizado pelo hate speech, que está muito 
mais próximo de um ataque do que de uma participação num debate de 
opiniões. Diante de uma manifestação de ódio, há dois comportamentos 
prováveis da vítima: revidar com a mesma violência, ou retirar-se da discussão, 
amedrontada e humilhada. Nenhum deles contribui minimamente para 'a busca 
da verdade'.
Portanto, não é só porque as ideias associadas ao hate speech são moralmente 
erradas que o Estado deve coibir esta forma de discurso. O fato de uma ideia 
ser considerada errada não é base suficiente para a sua supressão da arena de 
discussão. Este é o pilar fundamental da liberdade de expressão, que não deve 
ser  ameaçado.  Mais  relevantes  do  que  o  erro  é  a  constatação  de  que  as 
expressões de ódio, intolerância e preconceito manifestadas na esfera pública 
não só não contribuem para um debate racional, como comprometem a própria 
continuidade da discussão. Portanto, a busca da verdade e do conhecimento na 
justifica  a  proteção  ao  hate  speech,  mas,  pelo  contrário,  recomenda  a  sua 
proibição.300 

A concepção  acima  exposta  traz  ao  estudo do  tema  uma nova perspectiva  às 

300SARMENTO, Daniel.  Livres e Iguais: estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 236/237.
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liberdades  de  expressão.  Até  aqui  a  estudamos  sob  a  ótica  da  liberdade,  a  qual  tornou 

indispensável ao Estado Democrático de Direito a criação de um espaço de discussão amplo 

dentro do qual o homem possa expor suas ideias sem interferências de terceiros, sejam eles o 

Estado, sejam particulares dotados de maior poder político ou econômico.

Se a liberdade representa um importante elemento a justificar a existência e o 

reconhecimento da importância do estabelecimento da possibilidade do homem se expressar 

segundo suas ideias, que serão contrapostas às ideias de terceiros, a igualdade não pode ser 

menos associada a esse direito, na medida em que a todos esse direito deverá ser a todos 

assegurado indistintamente.

Não obstante seja vedado ao Estado agir como um censor prévio, o que ensejaria a 

supressão  da  capacidade  crítica  dos  homens,  em  decorrência  do  primado  da  liberdade, 

elemento inerente a uma democracia plural,  a igualdade representa fator impeditivo a que 

determinadas  ideias  sejam  objeto  de  exposição,  exatamente  porque  a  desconsideram, 

olvidando dos direitos de terceiros à própria dignidade.

Uma sociedade que veda o discurso do ódio não pode ser considerada totalitária 

ou menos democrática. Nesse caso, o que ocorre é uma opção pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana que, ao se defrontar com uma conduta que, exercida a pretexto da liberdade, 

acaba por violá-la, deixa de reconhecê-la como albergada no âmbito de proteção normativo, 

razão pela qual não se pode falar na existência de um direito fundamental ao discurso do ódio 

a pretexto do exercício da liberdade de expressão em qualquer de suas modalidades.

Sendo todos os homens objeto de igual tratamento perante a norma, que confere 

igual liberdade a todos, não se poderia admitir que o ordenamento jurídico legitimasse ou 

fechasse  os  olhos  a  posturas  anti-isonômicas,  nas  quais  alguns  homens  buscam  ser 

reconhecidos como superiores aos outros em razão de questões incidentes como condição 

econômica, política, racial, étnica, etc.

A supressão  de  um  discurso  pode,  a  priori,  ser  interpretada  como  medida 

restritiva  do  espaço  público  de  debates.  Quando  uma  ideia  deixa  de  ser  levada  ao 

conhecimento de terceiros, a sociedade se vê impedida de ponderar acerca da mesma, seja 

para  aceitá-la,  seja  para  superá-la.  O  consenso  coletivo  será  construído  sobre  bases 

doutrinárias e ideológicas menos amplas.

Em relação ao discurso do ódio, contudo, essa realidade se apresenta muito mais 
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complexa. É que a concepção sustentada por aqueles que o defendem e propagam parte da 

ideia  de  que  o  lado  adversário  não  se  apresenta  sequer  como  digno  de  ter  suas  ideias 

defendidas, buscando sua destruição e extermínio, a pretexto de uma melhor qualidade das 

ideias que defendem.

Nem se venha a falar aqui na ocorrência de qualquer “ditadura do politicamente 

correto”, que tem sido frequentemente invocada para procurar afastar restrições porventura 

incidentes sobre o discurso do ódio, que busca a transmissão e a perpetuação, ainda que por 

vias indiretas, de velhos preconceitos, como se a liberdade fosse o único valor especialmente 

protegido pela Constituição Federal de 1988. 

Essa  alegação  tem  sido  usualmente  formulada  para  legitimar  e  justificar  que 

velhos preconceitos continuem a ser veiculados, travestidos como se representassem meras 

brincadeiras inocentes, mas que acabam por submeter seus alvos a constrangimentos públicos. 

Torna-se  indispensável  pois  colocar-se  o  homem no  lugar  do  seu  alvo,  para  a  partir  daí 

identificar  a  extensão  de  sua  liberdade,  que  deve  ser  idêntica  à  estabelecida  em prol  do 

terceiro. 

O politicamente correto representa, na verdade, um importante instrumento para 

filtrar o exercício da liberdade, na medida em que busca resguardar a dignidade e a igualdade 

das pessoas que são objeto de uma expressão de terceiro.  São elas que são protegidas do 

exercício ilícito da liberdade de expressão. Confira-se, a respeito, artigo jornalístico sobre o 

tema, infra:

Na verdade, por trás da defesa de tal modalidade de "livre expressão" há o 
desejo mal escondido de continuar repetindo os mesmos velhos preconceitos e a 
mesma violência contra os grupos vulneráveis de sempre.
Por trás da atitude do adolescente que parece se deleitar com a descoberta de 
que é capaz de enunciar, à mesa do jantar, comentários "chocantes" que fazem 
seus pais liberais revirarem-se, há a tentativa de travestir desprezo social com a 
maquiagem da revolta do homem comum contra a ditadura dos intelectuais. 
Não por acaso, essa era uma estratégia clássica para dar direito de cidade a 
comentários antissemitas.301

O poder da palavra, da imagem ou de que outras formas de expressão, contudo, 

pode se afigurar tão letal quanto aquele de que se revestem, por exemplo, as armas de fogo, 

causando danos gravíssimos a terceiros. Esse poder é sobremaneira amplificado caso exercido 

301 SAFATLE, Vladimir. Op. cit., acesso em 16.09.2013.
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através dos chamados meios de comunicação de massa, como rádio e televisão, em que se faz 

possível atingir um número indeterminado de destinatários.

É notoriamente conhecido a respeito o triste massacre da etnia Tutsi em Ruanda. 

Conforme amplamente noticiado, a disputa entre dois grupos étnicos resultou em massacre da 

minoria  pela  maioria  Hutu,  resultando  na  morte  de  mais  de  800  mil  pessoas,  incluindo 

membros da RPF, ou Frente Patriótica de Ruanda, também conhecidos como Inkotanyi, além 

de uma série  de estupros  coletivos  e  do homicídio das  crianças  nascidas  dessas  relações, 

resultando na criação de um tribunal penal internacional.

Além da histórica desavença existente entre as etnias, já formadas desde o período 

colonial,  evidenciou-se  que  um  dos  fatores  contributivos  para  o  genocídio  consistiu  na 

incitação coletiva e no destaque a essas desavenças por parte da emissora de rádio  Radio 

Télévision  Libre  de  Mille  Colline –  RTML,  a  qual,  como noticiado,  prestou  informações 

diretas  que  levaram  à  localização  de  vítimas,  razão  que  motivou  o  Tribunal  Penal 

Internacional a impor penas a seus executivos, que variavam de 35 (trinta e cinco) anos de 

prisão a prisão perpétua, inclusive propondo a realização de guerra final em Ruanda.

Impende destacar, a respeito, declarações prestadas pelo General Romeo Dallaire, 

Comandante da Missão de Paz da ONU, segundo o qual o esclarecimento das transmissões 

que  pregavam  a  realização  do  extermínio  como  uma  necessidade  para  a  resolução  dos 

problemas  de  Ruanda  e  suas  substituições  por  outras  contendo  mensagens  de  paz  e 

reconciliação teria apresentado impacto significativo no curso dos eventos302. 

Conforme se extrai  de algumas  transmissões  de rádio303,  restou evidentemente 

estimulada a matança dos tutsis, belgas e de integrantes da Missão de Paz da ONU, através de 

discursos  como o  que  se  extrai  abaixo,  apresentado  por  funcionário  da  rádio  em tela.  A 

respeito, confira-se trecho de programa veiculado no dia 28 de maio de 1994, infra:

Se você é uma barata você deve ser morto, você não pode mudar nada, se você é 
Inkotanyi você não pode mudar nada. Ninguém pode dizer que capturou uma 
barata e depois recebeu dinheiro como um preço por sua vida, isso não pode ser 
aceito. Se alguém tem uma cartão de identidade falso, se é um Inkotanyi, um 

302 A respeito, confira-se http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm, acesso em 12.09.2013.
303 Na redação original, “if you are a  coakroach you must be killed, you cannot change anything, if you are 

Inkotanyi you cannot change anything. No one can say that he has captured a cokroach and them latter gave 
him money, as a price for his life, this cannot be accepted. If  someone has a false identity card, if he is 
Inkotanyi,  a  known  accomplice  of  RPF  don't  accept  anything  in  exchange,  he  must  be  killed”.  Cf. 
http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/7191/unictr_rtlm_0011_eng.pdf?sequence=3,  acesso 
em 12.09.2013

http://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/7191/unictr_rtlm_0011_eng.pdf?sequence=3
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm
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cúmplice conhecido da RPF não aceite nada em troca, ele deve ser morto.

Interessante mencionar a respeito estudo elaborado no âmbito da Universidade de 

Harvard  por  David  Yanagizawa-Drott,  intitulado  “Propaganda  and  Conflict:  Theory  and 

Evidence  from the  Rwandan  Genocide”,  o  qual  visava  apurar  a  influência  dos  meios  de 

comunicação de massa em períodos de conflito e  de violências patrocinadas pelo Estado, 

concluindo que aproximadamente 51 mil homicídios foram perpetrados devido aos efeitos da 

atuação da rádio. 

O autor inicia seu trabalho fazendo referência a declaração prestada por genocida 

sustentando haver a rádio encorajado o massacre sustentando serem os tutsis inimigos dos 

hutus, bem como que se houvessem fatos como esse sido afirmados as pessoas não teriam 

partido para os ataques. Traz ainda constatação no sentido de que as áreas onde não ocorreram 

os crimes coincidia com aquela a qual não era alcançada pela citada estação de rádio. Após 

ampla análise sobre a programação da rádio, apontou as seguintes ocorrências:

A estação de rádio conclamou pelo extermínio do grupo étnico tutsi e alegou 
que  a  violência  deveria  se  dirigir  preferencialmente  aos  tutsis  como  uma 
resposta de auto-defesa (ICTR, 2003; Frohardt e Temin, 2007). Em sua análise 
das gravações das fitas com as transmissões da RTLM, Kimani (2007) reportou 
que  a  declaração  incitatória  mais  comum  consistia  em  informações  sobre 
atrocidades  dos  rebeldes  tutsi  (33%);  alegações  de  que  os  tutsis  da  região 
estavam envolvidos em guerra ou conspiração (24%); e alegações de que a RPF 
queria assumir o poder em face dos Hutus (16%). Oficiais chaves do governo 
apareceram no ar, incluindo o primeiro ministro Jean Kambanda. A linguagem 
usada  nas  transmissões  era  desumanizadora,  sendo  os  tutsis  usualmente 
referidos  como inyenzi,  ou baratas.  Após  6 de  abril  de 1994,  mensagens da 
estação  de  rádio  tornaram  claro  que  os  governantes  não  tinham  nenhuma 
intenção  de  proteger  a  minoria  tutsi  dos  ataques,  e  que  os  hutus  que 
participassem  dos  ataques  não  seriam  sujeitos  a  responsabilização.  Ao 
contrário, a mensagem propagada era de que a estação de rádio bem como os 
governantes oficiais encorajaram os assassinatos dos tutsis.304

304 Na redação original, “The radio station called for the extermination of the Tutsi ethnic group and claimed  
that preemptive violence against it was a response necessary for self-defense" (ICTR, 2003; Frohardt and 
Temin,  2007).  In  her  content  analysis  of  taped  RTLM broadcasts,  Kimani  (2007) reports  that  the  most  
common inflammatory statements consisted of reports of Tutsi RPF rebel atrocities (33%); allegations that  
Tutsis in the region were involved in the war or a conspiracy (24%); and allegations that the RPF wanted 
power and control over the Hutus (16%). Key government o¢ cials appeared on air, including Prime Minister  
Jean Kambanda. The language used in broadcasts was dehumanizing, as Tutsis would often be referred to as  
inyenzi,  or  cockroaches.  After  April  6  1994,  messages  from  the  radio  station  made  it  clear  that  the  
government had no intention of protecting the Tutsi minority from attacks, and that Hutus engaged in killings  
would not  be  held  accountable.  Instead,  the propagated message  was that  the radio station as  well  as  
government o¢ cials encouraged the killing of Tutsis”.  YANAGIZAWA-DROTT, David.  Propaganda and 
conflict:  theory  and  evidence  from  the  Rwandan  genocide.  Disponível  em 
<http://www.hks.harvard.edu/fs/dyanagi/Research/RwandaDYD.pdf>. Acesso em 16.09.2013.

http://www.hks.harvard.edu/fs/dyanagi/Research/RwandaDYD.pdf
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Muito  importante  assinalar  que  esse  quadro  restou  agravado  considerando  o 

menor  alcance  da  mídia  escrita,  especialmente  diante  das  altas  taxas  de  analfabetismo 

verificadas no meio rural, e que a estação de rádio representava um dos únicos instrumentos 

utilizados pelo povo hutu para sua informação, a qual, no caso, restou direcionada para o 

cometimento  do  genocídio  diante  do  conteúdo  transmitido  pela  RTML.  Releva  apontar, 

ademais, o controle estatal sobre essa estação.

Não  obstante  essas  peculiaridades,  que  viabilizaram  a  transformação  de  uma 

discurso  de  violência  em uma série  de  ações  concretas  de  violência,  inegável  portanto  a 

influência do discurso sobre a população, já que essas palavras não pregavam em momento 

algum de forma associada a qualquer valor democrático, tendo se dirigido exclusivamente a 

fomentar viesse a ser cometido o massacre para o atendimento a interesses da maioria hutu.

Caso se tratasse de uma sociedade com maiores índices de escolaridade, em que 

existisse maior pluralismo político e dos próprios meios de comunicação, no qual os tutsis 

contassem com o  acesso  a  mídia  semelhantes,  teria  se  viabilizado,  em tese,  que  versões 

alternativas  fossem prestadas  pelos  demais  meios,  muito  provalmente  se  poderia  falar  na 

destruição de uma má-ideia por uma boa ideia que, no caso, poderia pregar maior tolerância 

entre  as  etnias  ou a  resolução dos  problemas  através  das  vias  democráticas,  notadamente 

através do diálogo e do voto.

É provável que a estação de rádio não tenha criado isoladamente o sentimento 

negativo da etnia hutu em relação à etnia tutsi, que remontava a uma série de outros fatores, 

bem como a aspectos relacionados à colonização de Ruanda. As investigações realizadas pelo 

Tribunal Penal Internacional apontaram, contudo, que o discurso de ódio buscou fomentar as 

desavenças para o atendimento a interesses de cunho político, visando a eliminação de uma 

minoria reputada como incômoda.

Desse  modo,  muito  embora  não  se  possa  atribuir  ao  meio  de  comunicação  a 

responsabilidade  isolada  pelos  ilícitos  anteriores,  inegável  haver  funcionando  como  fator 

contributivo  à  tragédia,  olvidando  de  sua  importância  e  fins  sociais  especialmente  numa 

sociedade  conflituosa.  O  desenvolvimento  dessa  campanha  sórdida  de  verdadeira 

desinformação, contudo, levou à ocorrência de milhares de perdas de vidas humanas.
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Ainda que não fosse possível, como se faz no caso de Ruanda, o estabelecimento 

de uma relação direta entre a atuação exercida a pretexto da liberdade de comunicação e o 

cometimento de crimes como consequência, é razoável exigir daquele a quem se atribui um 

status jurídico inferior tolerância para com o debate que prega seu extermínio, para vencê-lo 

no campo das ideias?

Em casos dessa natureza – observadas, logicamente, as peculiaridades locais, que 

muito  provavelmente  não  repetem as  condições  deletérias  verificadas  em Ruanda –  seria 

possível restringir o direito à liberdade de expressão sob o fundamento de preservação da 

integridade física e moral das minorias, ou deveria a sociedade tolerar o discurso do ódio em 

atenção ao direito à liberdade de expressão? Como seria possível a resolução desses conflitos?

4.2.3. O discurso do ódio e a jurisprudência da Suprema Corte dos EUA

Aqui  se  chega  a  um  dos  fatores  que  motivaram  a  construção  de  uma 

jurisprudência que se direciona amplamente em favor da liberdade dos Estados Unidos da 

América, em que tem prevalecido o entendimento de que o discurso do ódio somente poderia 

ser objeto de restrição caso levasse à possibilidade de surgimento de um perigo concreto e 

imediato  às  minorias  objeto  do  discurso,  sob  pena  de  violação  ao  direito  fundamental  à 

liberdade de expressão.

Realizaremos  a  seguir  uma  análise  acerca  do  tratamento  jurisprudencial  da 

matéria comparando precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos, especialmente nos 

casos  Brandenburg  vs.  Ohio,  Skokie  e  R.A.V.  vs.  City  of  Saint  Paul,  em cotejo  com a 

apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do famoso caso Ellwanger e, por fim, o caso The 

Titanic, julgado pela Corte Constitucional da Alemanha.

A resposta aos questionamentos acima formulados se apresenta bastante distinta, 

caso se observe a orientação da jurisprudência norte-americana e o entendimento adotado nos 

tribunais pátrios. De fato, no caso dos Estados Unidos da América, país sob forte orientação 

de um constitucionalismo eminentemente liberal, tem sido tolerado o discurso do ódio, sendo 

propagada a ideia de que devem ser toleradas inclusive as manifestações mais odiosas, ao 

passo que no Brasil,  sob forte inspiração da doutrina e jurisprudência germânicas, tem se 

firmado orientação em sentido oposto.
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Segundo  a  1ª Emenda  à  Constituição  norte-americana,  limitando  o  Poder 

Legislativo, tem-se por vedado ao mesmo editar leis “a respeito do estabelecimento de uma 

religião,  ou  a  proibir  seu  livre  exercício,  diminuir  a  liberdade  de  expressão  ou  de 

imprensa; ou sobre o direito das pessoas de se reunirem pacificamente ou de peticionar 

ao governo para a reparação de ofensas”.

A tradição liberal norte-americana ensejou a construção de jurisprudência robusta 

no sentido da admissibilidade de qualquer discurso, ainda que odioso, sob o fundamento de 

que  ideias,  mesmo  reputadas  como  gravemente  equivocadas,  deveriam  ser  combatidas 

mediante debate público, em processo de construção dialética. Aplicam-se aqui os dizeres de 

Norberto  Bobbio,  para  quem  “responder  ao  intolerante  com  a  intolerância  pode  ser 

formalmente irreprochável, mas é certamente algo eticamente pobre e talvez também 

politicamente inoportuno”.305

O século XX observou a formação de jurisprudência sólida, passando por casos os 

mais  diversos,  como  Schenk  vs.  United  States,  Abrams  vs.  United  States,  Whitney  vs. 

California, New York Times vs. Sullivan, Paul Robert Cohen vs. California, R.A.V. vs. City of 

Saint  Paul  e  Brandenburg vs.  Ohio,  nos quais  se assentou tradição fortemente liberal,  no 

sentido acima exposto, de proteção ao discurso, não obstante odioso, independentemente de 

seu conteúdo. O último caso acima referido se apresenta emblemático da tradição dos Estados 

Unidos da América.

Em  1964,  Clarence  Brandenburg,  líder  da  conhecida  organização  racista 

denominada Ku Klux Klan,  promoveu discurso gravado por repórter  de rede de televisão 

local, no qual, além de realizar críticas aos governantes norte-americanos, os quais estariam a 

afrontar a superioridade da raça caucasiana, bem como realizar atos típicos como a queima de 

uma  cruz  por  homens  usando  a  vestimenta  tradicional,  inclusive  encapuzados,  proferiu 

afirmações como “o negro deve ser devolvido à África”, e “o judeu deve ser devolvido a 

Israel”.  Propôs  o  mesmo  ainda  a  vingança  contra  negros  e  judeus,  bem  como  a  seus 

apoiadores, inclusive lideranças políticas.

O evento em tela foi realizado com a participação de poucas pessoas, entre as 

quais  12 (doze)  homens  encapuzados,  alguns  dos  quais  portando armas  de  fogo,  que  foi 

posteriormente  transmitido  por  emissora  de  televisão  em  razão  de  convite  ao  jornalista 

formulado pelo próprio líder do movimento, que ocorreu na cidade de Hamilton, Ohio. Parte 

305Op. cit., p. 196/197.



 344

foi transmitida em cadeia nacional.

Na ocasião,  Brandenburg  salientou  não  ser  a  Ku Klux Klan  uma organização 

vingativa, mas que poderiam ser adotados atos de vingança caso o Presidente, o Congresso 

Nacional  ou  a  Suprema  Corte  continuassem  a  suprimir  a  raça  caucasiana,  salientando 

pretender marchar ao Congresso no feriado da independência, no dia 4 de julho. No segundo 

filme,  o  líder  do  grupo,  que  não  carregava  armas  ao  contrário  dos  demais  participantes, 

afirmou que, segundo sua convicção pessoal, os negros deveriam ser devolvidos à África e os 

judeus a Israel.

Brandenburg foi condenado pela Corte do Condado de Hamilton com base em lei 

do Estado de Ohio a uma pena de multa, no valor de US$ 1,000.00 (mil dólares americanos), 

bem como a pena privativa de liberdade de 1 (um) a 10 (dez) anos, sob o fundamento de 

haver, com seu discurso, incitado ao crime contra negros e judeus, em decisão posteriormente 

confirmada pelo 1º Distrito de Apelações de Ohio e pela Suprema Corte do Estado.

A condenação tomou por base lei do Estado de Ohio que tornava ilícita a defesa 

ou o cometimento de crimes de sabotagem, violência ou métodos ilícitos de terrorismo como 

um meio de obtenção para uma reforma política ou industrial e por voluntariamente se reunir 

em  sociedade,  grupo  ou  assembleia  para  ensinar  ou  defender  as  doutrinas  pregadas  por 

organizações criminosas, em legislação datada de 1919, remanescente de período de combate 

ao comunismo posterior à 1ª Guerra Mundial.

Ante  a  condenação,  foi  interposto  recurso  por  Brandenburg,  acolhido  pela 

Suprema Corte  dos Estados  Unidos em 09 de junho de 1969 (395 US 444 1969),  sob o 

fundamento de que não seria admissível, à luz da 1ª Emenda à Constituição, a punição ao 

ilícito de incitação ao crime de forma meramente abstrata, desvinculada de qualquer perigo 

concreto, usando a corte a expressão “perigo real e imediato”, em doutrina que subsiste até a 

presente data, como teste para a criminalização do discurso.

Considerou a Suprema Corte, de forma unânime, a inexistência de qualquer prova 

no sentido de que o réu estivesse de fato disposto a agir, de forma imediata, concretamente 

contra negros, judeus ou lideranças políticas que os apoiassem, pelo que, ao condená-lo, os 

órgãos  judiciários  inferiores  teriam  criminalizado  o  discurso,  e  não  ações  concretas, 

afrontando a já referida norma constitucional.

Diversos  precedentes  foram  referidos  pela  Corte,  quase  todos  relacionados  a 
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protestos que buscavam sustentar a implantação de regime comunista. Restou expressamente 

superado o quanto decidido no caso Whitney vs. California, o qual resultou na condenação de 

Anita  Whitney  em razão  de  discurso  no  qual  promovera  violentos  protestos  em face  de 

oposição ao Partido Comunista. 

Da  condenação  por  maioria  dissentiram  os  Juízes  Louis  Brandeis  e  Oliver 

Wendell Holmes, sustentando basicamente a necessidade de preservação do livre mercado de 

ideias mesmo em se tratando de ideias impopulares, bem como que nenhum risco poderia ser 

considerado iminente caso se assegurasse ampla oportunidade de questionamento. Com base 

no primeiro voto, inclusive, foi concedido perdão judicial em favor da condenada306.

Em Brandenburg a  Corte  acabou por  ignorar  o  que se  dizia,  não levando em 

consideração aspectos relacionados à condição referida dos negros e judeus, decidindo pela 

prevalência  da  liberdade  com  base  na  constatação  de  que  as  declarações  prestadas  não 

ofereceriam qualquer risco imediato a esses grupos, e notadamente considerando não haver a 

legislação  questionada  distinguido  o  incitamento  a  ações  concretas  da  mera  defesa  de 

doutrinas. 

Passou a ser exigido a partir desse caso uma necessidade ainda mais evidente de 

demonstração  do  perigo  que  poderia  ser  causado  pelo  discurso,  tornando  virtualmente 

impraticável  essa  evidência,  por  se  exigir  à  imposição  de  qualquer  restrição  ou  pena  a 

demonstração  de  uma  ação  iminente,  ilegal  e  provável.  A respeito,  confira-se  trecho  da 

decisão proferida, infra:

Julgada segundo esse teste, a Lei da Associação Criminosa de Ohio não poderia 
ser  mantida.  A  lei  pune  as  pessoas  que  defendem  ou  pregam  o  dever,  a 
necessidade ou a conveniência da violência como um meio de obter reformas 
industriais ou políticas; ou de quem publicar, circular ou exibir qualquer livro 
contendo defesas dessas condutas; ou que justifiquem o cometimento de atos 
violentos  com  o  propósito  de  justificar,  ampliar  ou  defender  o  acerto  das 
doutrinas da associação criminosa. Nem a acusação nem as instruções do juiz 
ao júri refinaram a definição rala conferida pelo estatuto ao crime, em termos 
em  que  a  mera  defesa  não  se  distinguisse  do  incitamento  a  ações  ilegais 
iminentes.
Assim, estamos aqui diante de um estatuto que, pelas suas próprias palavras, e 
como aplicado, pretende punir a mera defesa e proibir, sob pena de punição 
criminal, a reunião com outros apenas para defender determinado tipo de ação. 
Um estatuto dessa natureza está condenado pela 1ª e 14ª Emendas. A decisão 
contrária de Whitney v. California não pode ser mantida e deve ser, portanto, 

306Íntegra  do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?
court=US&vol=274&invol=357, acesso em 16.09.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=274&invol=357
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=274&invol=357
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superada.307

A Suprema Corte desconsiderou portanto, diante da ausência de prova do perigo 

de ação ilegal iminente, os prejuízos morais causados às minorias negras e judaicas, as quais, 

no caso,  deveriam combater a crença de que seria indispensável o retorno aos lugares de 

origem das etnias mediante a produção de mais discursos, o que acabou por ocorrer, com a 

paulatina perda de força da ação violenta dos movimentos racistas, ainda que, e talvez em 

razão desses movimentos, subsista forte racismo naquele país. 

A defesa do racismo estaria contemplada, pois, no âmbito de proteção da norma, o 

que historicamente tem motivado a adoção de postura extremamente aberta que, por vezes, 

pode  levar  a  uma  série  de  constrangimentos  em  face  de  grupos  usualmente  sujeitos  a 

discriminações,  como  os  próprios  negros  e  judeus.  Cabe  salientar  que  diante  da  maior 

instrução, bem como da existência de inúmeros meios de comunicação, as ações de violência 

concreta  não  têm  encontrado  ressonância,  muito  embora  estimulem  a  fomentem  a 

continuidade do racismo.

Tendo adotado uma posição eminentemente libertária, a Suprema Corte acabou 

por fechar os olhos à triste realidade ainda experimentada por esses grupos minoritários, cujos 

direitos  à  dignidade  e  igualdade  não  poderiam  ser  considerads  de  forma  alguma  como 

hierarquicamente  inferiores  em relação  ao  direito  da  liberdade  daqueles  que  proferem as 

ofensas.

Espelha  ainda  de  forma  clara  o  posicionamento  jurisprudencial  adotado  no 

conhecido caso do National Socialism Party vs. Skokie, decidido pela Suprema Corte dos 

Estados Unidos em 14 de junho de 1977, tendo também se admitido a realização de passeata 

organizada pelo Partido Nazista dos Estados Unidos na cidade de Skokie, Illinois, habitada 

307 No original, “Measured by this test, Ohio's Criminal Syndicalism Act cannot be sustained. The Act punishes  
persons who "advocate or teach the duty, necessity, or propriety" of violence "as a means of accomplishing 
industrial or political reform"; or who publish or circulate or display any book or paper containing such  
advocacy; or who "justify" the commission of violent acts "with intent to exemplify, spread or advocate the  
propriety of the doctrines of criminal syndicalism"; or who "voluntarily assemble" with a group formed "to  
teach  or  advocate  the  doctrines  of  criminal  syndicalism."  Neither  the  indictment  nor  the  trial  judge's  
instructions to the jury in any way refined the statute's bald definition of the crime [395 U.S. 444, 449]    in  
terms of mere advocacy not distinguished from incitement to imminent lawless action. Accordingly, we are 
here confronted with a statute which, by its own words and as applied, purports to punish mere advocacy  
and to forbid, on pain of criminal punishment, assembly with others merely to advocate the described type of  
action.  4   Such  a statute  falls  within the  condemnation of  the  First  and Fourteenth  Amendments.  The  
contrary  teaching  of  Whitney  v.  California,  supra,  cannot  be  supported,  and  that  decision  is  therefore  
overruled”.  Íntegra do acórdão encontra-se disponível em http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?
court=US&vol=395&invol=444, acesso em 16.09.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=395&invol=444
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=395&invol=444
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por milhares de judeus, alguns egressos de campos de concentração.

Conforme  se  extrai  do  processo  respectivo,  um  grupo  de  nazistas  pretendia 

realizar uma passeata e marcha com o uso de uniformes do Partido Nacional Socialista da 

América, com a exibição da suástica, símbolo máximo nazista, nos referidos uniformes, bem 

como em cartazes. As autoridades do Condado de Cook expediram normas proibindo essas 

manifestações, bem como a distribuição e exibição de panfletos ou quaisquer materiais que 

pudessem promover  o  ódio  em  face  de  pessoas  que  professassem  a  fé  judaica  ou  com 

ascendência judaica, ou em face de quaisquer pessoas em razão de suas ascendências, raça ou 

religião.

Curiosamente,  o  ajuizamento  de  ação  que  buscava  afastar  a  incidência  da 

proibição, sob o fundamento de ofensa à 1ª Emenda, à passeata partiu da ACLU – American  

Civil Liberties Union, ou União Americana pelas Liberdades Civis, entidade tradicionalmente 

atuante na defesa de minorias usualmente discriminadas, como os negros e judeus,  o que 

motivou uma série de protestos e desligamentos de seus associados.

A Corte  de  Apelações  do 7º Circuito  julgou inconstitucionais  os  decretos  que 

proibiam as manifestações, sob o fundamento de que o Estado deveria se manter neutro em 

relação ao conteúdo da manifestação, não podendo tutelar ou proibir a opção por se expressar 

segundo um determinado credo,  não tendo a Suprema Corte,  contudo, analisado o mérito 

dessa postulação308. Trazendo interessante comparação formulada por autor europeu acerca de 

tal manifestação leciona Anthony Lewis, infra:

O episódio em Skokie criou uma ampla controvérsia entre os defensores das 
liberdades civis. Muitos membros da American Civil Liberties Union (ACLU) 
se desfiliaram da organização porque ela havia apoiado o direito dos nazistas de 
marchar pelas ruas. Mas a lideração da ACLU não arredou o pé, e sua posição 
provavelmente  acabou  melhorando  a  reputação  pública  e  aumentando  o 
número de filiados da entidade.
Roger Errera, estudioso de direito e jurista francês, disse que os europeus não 
aceitariam a tolerância americana ao discurso do ódio, como ocorreu no caso 
Skokie.  A visão americana,  ele  sugeriu,  talvez se  baseasse  em 'um otimismo 
social  e  histórico  inveterado'  –  que  não  se  podia  esperar  que  os  europeus 
partilhassem  depois  de  sua  experiência  trágica  nas  mãos  de  nazistas  e 
comunistas.  Hitler deixara  claras  suas intenções  assassinas em Mein Kampf 
(Minha Luta). Não teria sido melhor prendê-lo por expressar essas ideias antes 
que ele pudesse transformar suas palavras em uma realidade horrenda?309

308 A respeito, confira-se http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=432&invol=43, acesso 
em 16.09.2013.

309 LEWIS, Anthony. Op. cit., p. 191.

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=432&invol=43
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Tornou-se ainda mais emblemático, contudo, por representar ações concretas que 

foram além de meras palavras o julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em R.A.V. 

vs. City of Saint Paul, datado de 22 de junho de 1992, na qual se discutiu a punição imposta a 

adolescente por essa cidade do Estado de Minnesota por haver o mesmo, juntamente com 

outros adolescentes, queimado uma cruz no quintal de uma família negra, em referência aos 

rituais usualmente seguidos pela Ku Klux Klan.

Conforme  apontado  no  citado  processo,  ao  adolescente  R.A.V  foi  imposta 

condenação  com base  em  legislação  que  disciplinava  acerca  dos  crimes  motivados  pelo 

preconceito, a qual proibia a exibição de símbolos que se soubesse ou devesse saber serem 

usados  para  trazer  ódio,  alarme  ou  ressentimento  com base  na  raça,  cor,  gênero,  credo, 

religião ou gênero, denominada Bias-Motivated Crime Ordinance.

A condenação imposta foi reformada sob o fundamento de que essa legislação 

seria extremamente ampla e aberta, em decisão posteriormente reformada pela mais alta corte 

estadual,  que sustentou não se configurar  a  generalidade normativa,  na medida em que a 

definição de discurso do ódio teria levado em conta precedentes estabelecidos pela Suprema 

Corte,  bem como que teria  sido concebida sob medida para servir  ao interesse estatal  de 

proteger a comunidade contra ameaças à ordem e segurança públicas baseadas no preconceito.

A construção jurisprudencial e a herança eminentemente liberal da jurisprudência 

norte-americana  acabou  por  ensejar  a  reforma  da  condenação,  exatamente  para  afastar  a 

possibilidade de limitação estatal  ao discurso a apenas um ponto de vista,  afrontando seu 

dever de neutralidade, na medida em que outras palavras odiosas, que não tomassem por base 

as  já  referidas  temáticas  de  gênero,  religião  e  opção  sexual,  por  exemplo,  poderiam ser 

livremente afirmadas.

Em decisão unânime,  a  Corte,  conforme voto do Juiz  Antonin Scalia,  embora 

tenha  se  verificado  divergência  na  votação  quanto  a  alguns  dos  fundamentos  jurídicos, 

assentou  não  ser  lícito  ao  governo  proscrever  um determinado  discurso  por  se  opor  às 

palavras  expostas,  o  que  representaria  de  forma  análoga  tentativa  governamental  de 

proscrever não apenas determinadas palavras, mas palavras críticas ao governo.

Utilizou ainda o julgador metáfora interessante atinente à queima da bandeira, no 

sentido de que tal  conduta poderia ser punida com base em norma que buscasse coibir  a 

prática de incêndios, mas não com base em legislação que considerasse esse ato ilícito por 
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desonra à própria bandeira, sendo possível o estabelecimento de restrições de tempo, lugar ou 

modo desde que justificadas sem referência ao conteúdo do discurso regulado.

Prosseguiu o julgador apontado que um certo grupo que se utilizasse de palavras 

de ódio sobre a mãe de alguém, por exemplo, desde que não o fizesse relacionado a contexto 

de discriminação sexual, religiosa, etc., estaria legitimado, ao passo que a outro grupo que se 

utilizasse das mesmas palavras,  mas já no contexto da discriminação,  essa prática  estaria 

obstaculizada.

A legislação questionada teria diferenciado indevidamente o próprio discurso do 

ódio, na medida em que as palavras odiosas que não se baseassem nesses temas estariam a 

salvo de sua interferência, o que representou indevida opção estatal em tutelar apenas um dos 

lados do discurso, também se utilizando o julgador de mais uma metáfora feliz, no sentido de 

que a cidade de Saint Paul não terá autoridade para permitir que um dos lados participasse de 

um debate segundo as regras da luta livre, ao passo que o outro lado deveria seguir as regras 

de etiqueta do Marquês de Queensberry.

Por fim, assentou a Corte que não obstante se apresentasse extremamente grave e 

repreensível a queima de uma cruz no jardim da casa de uma pessoa, o município de Saint 

Paul poderia obstaculizar essa prática por outros meios postos à sua disposição, em relação 

aos quais  se pode supor a  vedação ao fogo em locais  externos,  dano à propriedade ou à 

preservação da integridade domiciliar, sem uma tutela direta a essa forma de conduta como 

discurso. A respeito, confira-se trecho do voto:

a)Esse tribunal é limitado pela construção da corte estadual do decreto como 
alcançando apenas o discurso do ódio.  Porém, o pedido de R.A.V.  de que o 
escopo  da  formulação  de  Chaplinsky  seja  modificado,  invalidando  assim  o 
decreto como substancialmente aberto, não precisa ser examinado, dado que o 
decreto inconstitucionalmente proíbe o discurso com base nos assuntos de que 
trata o discurso.
b)  Poucas  categorias  de  discurso  limitadas,  como  obscenidade,  difamação  e 
discurso  do  ódio,  podem ser reguladas  em razão  de  seu  conteúdo  proscrito 
constitucionalmente. Contudo, essas categorias não são inteiramente invisíveis à 
Constituição,  e  o  governo  não  deve  regulá-las  com  base  na  hostilidade,  ou 
favoritismo, direcionando a conteúdos não proibíveis que contenham. Em razão 
disso, a regulação do discurso do ódio não deve ser fundamentada em conteúdos 
não proibíveis. Ela deve, contudo, ser não suficientemente inclusiva, endereçada 
a alguns casos ofensivos e deixando outros igualmente ofensivos sem solução, 
desde que a prescrição seletiva não seja baseada em conteúdo, ou então não 
haverá possibilidade realista que a regulação de ideias seja acontecendo.
c)O  decreto,  mesmo  que  interpretado  restritivamente  pela  Suprema  Corte 
Estadual, é claramente inconstitucional, porque impõe especiais proibições aos 
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que  expressam suas  opiniões  em face  das  minorias  em temas  de  'raça,  cor, 
credo,  religião  e  gêneto'.  Ao  mesmo  tempo,  ele  permite  exibições  contendo 
declarações abusivas que não sejam relacionadas a esses temas. Além disso, em 
sua aplicação prática, o decreto vai além do mero conteúdo, para discriminação 
do ponto de vista real. Exibições contendo 'discurso do ódio' que não invoquem 
essas  minorias  desfavorecidas  poderão  ser  usadas  indiscriminadamente  por 
aqueles que discutam em favor de minorais raciais,  de cor,  etc.,  tolerância e 
igualdade, mas não por seus oponentes. O desejo de Saint Paul de mostrar aos 
grupos minoritários de que não tolera o discurso motivado por preconceito não 
justifica silencionar seletivamente o discurso com base em seu conteúdo. 
d) A discriminação refletida no conteúdo em que se baseia o decreto não 
repousa sobre as próprias razões com base nas quais a categoria do discurso é 
proibida, não é direcionada apenas aos efeitos secundários do discurso dentro 
do precedente de Renton vs. Playtime Theatres, Inc. 475, U.S, 41, e não é por 
qualquer outra  razão  que  não  ameaça  a  liberdade  de  ideias.  Além disso,  o 
conteúdo discriminatório do decreto não é justificado com base no fato de ser o 
mesmo estreitamente concebido para servir a um interesse público relevante de 
assegurar direitos fundamentais de grupos historicamente discriminados, já que 
um decreto que não se limitasse a esses assuntos teria precisamente os mesmos 
efeitos. 310

Percebe-se assim haver nos Estados Unidos uma maior preocupação em tutelar os 

interesses  de  quem fala,  o  que  reverteria  em benefício  de  toda  a  sociedade,  do  que  em 

preservar os interesses e direitos, notadamente a dignidade da pessoa humana, da pessoa ou 

grupo de quem se fala, o que é próprio de uma perspectiva eminentemente liberal do tema, 
310 Na redação original, (a) This Court is bound by the state court's construction of the ordinance as reaching  

only expressions constituting "fighting words." However, R.A.V.'s request that the scope of the Chaplinsky  
formulation be modified, thereby invalidating the ordinance as substantially overbroad, need not be reached,  
since the ordinance unconstitutionally prohibits speech on the basis of the subjects the speech addresses. P.  
381. (b) A few limited categories of  speech, such as obscenity,  defamation, and fighting words,  may be  
regulated because of their constitutionally proscribable content. However, these categories are not entirely  
invisible  to  the  Constitution,  and  government  may  not  regulate  them  based  on  hostility,  or  favoritism,  
towards a nonproscribable message they contain. Thus, the regulation of "fighting words" may not be based  
on nonproscribable content. It  may, however, be underinclusive, addressing some offensive instances and  
leaving other equally offensive ones alone, so long as the selective prescription is not based on content, or  
there is no realistic possibility that regulation of ideas is afoot. Pp. 382-390. [505 U.S. 377, 378]    (c) The  
ordinance, even as narrowly construed by the State Supreme Court, is facially unconstitutional, because it  
imposes special prohibitions on those speakers who express views on the disfavored subjects of "race, color,  
creed, religion or gender." At the same time, it permits displays containing abusive invective if they are not  
addressed to those topics. Moreover, in its practical operation, the ordinance goes beyond mere content, to  
actual  viewpoint,  discrimination. Displays containing "fighting words" that do not  invoke the disfavored  
subjects would seemingly be useable ad libitum by those arguing in favor of racial, color, etc., tolerance and  
equality, but not by their opponents. St. Paul's desire to communicate to minority groups that it does not  
condone the "group hatred" of bias-motivated speech does not justify selectively silencing speech on the  
basis of its content. Pp. 391-393. (d) The content-based discrimination reflected in the ordinance does not  
rest upon the very reasons why the particular class of speech at issue is proscribable, it is not aimed only at  
the "secondary effects" of speech within the meaning of Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41 , and  
it is not for any other reason the sort that does not threaten censorship of ideas. In addition, the ordinance's  
content  discrimination is  not  justified on the  ground that  the ordinance is  narrowly  tailored  to  serve a  
compelling state interest in ensuring the basic human rights of groups historically discriminated against,  
since an ordinance not limited to the favored topics would have precisely the same beneficial effect. Íntegra 
do  acórdão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?
court=us&vol=505&invol=377, acesso em 17.09.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=505&invol=377
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=505&invol=377


 351

com a qual não concordamos.

É que muito embora não se possa afirmar de forma precisa que uma manifestação 

nazista, por exemplo, por si só represente um ato danoso à sociedade, a ofensa causada às 

vítimas do nacional-socialismo se apresenta tão grave que não pode ser tolerada em nome dos 

eventuais  benefícios  que  pode  ensejar  à  sociedade,  na  medida  em que  cala  as  vozes  das 

minorias que são vítimas de sua discriminação.

Ainda que não se verificasse, ademais, a incitação imediata à prática de um delito 

ou  de  uma lesão  concreta  em face  dos  grupos  indiscriminados,  a  mera  existência  dessas 

atividades preconceituosas já contribui para preservar e fomentar o racismo e o preconceito da 

sociedade, perpetuando um estado de agressão social que, muito embora não venha tomar 

forma em ações concretas, estará sempre latente.

Não desconhecemos de fato que, diante do pluralismo político ali existente, do 

forte acesso à educação de qualidade e à propagação de inúmeros meios de comunicação, 

especialmente com o advento da comunicação eletrônica, às minorias certamente se assegura 

o necessário espaço para combater, no plano das ideias, qualquer alegação desabonadora que 

seja trazida pelos discursos do ódio.

Ocorre que todo o esforço histórico despendido pelo homem ao longo de séculos 

para ter um espaço indispensável à exposição de seus pensamentos não pode ser desvirtuado 

para combater exatamente aquilo que sempre se pretendeu com a liberdade de expressão, ou 

seja, a tolerância, amesquinhada e deixada de lado sempre que se consagra o ódio em face de 

grupos sociais, políticos, sexuais, religiosos desfavorecidos. Na medida em que se prega a 

eliminação desses  grupos  restará  patente  o  abuso  de  direito  por  violação  ao  princípio  da 

dignidade da pessoa humana.

A solução adotada pelo sistema norte-americano, de condicionar qualquer punição 

ao discurso do ódio à prova do surgimento de um perigo real e imediato causado pela mesma 

manifestação, não se apresenta como suficiente à garantia de paz social, na medida em que 

possibilita sejam propagadas ideias cuja difusão busca única e exclusivamente a destruição de 

outros  grupos  políticos,  étnicos  e  sociais,  caracterizando-se  situação  fática  contrária  aos 

propósitos  do  surgimento  da  liberdade  de  expressão,  que  era  exatamente  a  garantia  de 

tolerância e pluralismo. 



 352

4.2.3. O tratamento do tema na Alemanha

Certamente  em razão dos  efeitos  diretos  decorrentes  do terror  provocado pelo 

nazismo,  que  inicialmente  surgiu  como  uma  doutrina,  que  posteriormente  veio  a  ser 

propagada em livros, inclusive em “Minha Luta”, relato biográfico de Adolf Hitler, a Europa e 

e  em  especial  a  Alemanha  têm  revelado  entendimento  jurisprudencial  em  sentido 

diametralmente  oposto,  de  forma  a  obstaculizar  o  discurso  do  ódio,  notadamente  aquele 

relacionado a questões de raça.

Cabe mencionar, nesse sentido, publicação de charge e posterior comentário pela 

revista alemã Titanic, voltada basicamente à sátira política e de costumes. Após fazer menções 

a declaração publicada em jornal por militar que questionava seu afastamento do Exército por 

haver se tornado tetraplégito em razão de acidente automobilístico, a revista veiculou charge 

na qual se referia ao militar como uma das sete mais embaraçosas personalidades do mês, o 

qualificando como um assassino nato, já que mesmo nessa condição desejava continuar no 

serviço militar.

Muito embora a Corte Constitucional tenha reconhecido ser o uso da expressão 

“assassino” vinculado à sátira política e à postura de desmilitarização assumida pela revista, 

deixou de considerar protegida pela liberdade de expressão a utilização da palavra “aleijado”, 

usada em resposta pelo editor ao destacar que o próprio militar pretendia fazer parte de uma 

instituição destinada a matar ou aleijar terceiros. Em relação a esse ponto, foi reconhecida a 

possibilidade de responsabilização criminal do editor.

Conforme  apontado  pela  Corte  Constitucional,  deveria  prevalecer  no  caso  a 

dignidade da pessoa humana violada em razão do uso da palavra aleijado,  a qual  buscou 

ressaltar a diminuição da capacidade física do autor da reclamação como se se apresentasse 

com menor  valor  que os  demais  seres  humanos,  não  sendo essa conduta especificamente 

protegida pela norma que consagra a liberdade de expressão.

A respeito, apontou a decisão em tela que “hoje, chamar alguém de aleijado é 

entendido como uma humilhação. Ele mostra alguém como uma pessoa de menor valor, 

representando  uma  grave  violação  dos  direitos  da  personalidade  do  reclamante”. 

Prevalecendo no caso a dignidade, a liberdade de expressão se apresentou como dotada de 

menor força no caso em exame, em decisão que por certo jamais encontraria acolhida nos 
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Estados Unidos, especialmente por se tratar de charge meramente satírica.311

Interessante assim constatar a prevalência na Alemanha da dignidade da pessoa 

humana em relação à liberdade de expressão, a qual obtém menor extensão que a contemplada 

nos  Estados  Unidos  da  América,  sem que  se  possa  falar  ali  na  existência  de  um estado 

totalitário ou menos democrático,  mas apenas que leva em consideração outros elementos 

quando  do  julgamento  de  conflitos  envolvendo  direitos  fundamentais,  sem  contemplar 

qualquer superioridade hierárquica.

Em verdade, vê-se que a pretendida neutralidade estatal consagrada nos Estados 

Unidos  acaba por  tornar  menos eficaz a proteção a  outros  direitos  fundamentais,  como a 

dignidade  da  pessoa  humana.  Analisando  as  causas  que  levaram  à  opção  adotada  pela 

Alemanha, confira-se o entendimento doutrinário:

Na Alemanha, essa questão se volta à priorização da dignidade humana e seu 
correspondente direito ao livre desenvolvimento da personalidade como o mais 
alto  valor  legal  e  cultural.  A  silhueta  da  pessoa  alemã  é  portanto  a  da 
integridade da personalidade, incluindo o direito a formar a personalidade, de 
formá-la no seio da comunidade. Obviamente, isso reflete em parte o desejo de 
proteger a integridade da pessoa humana, uma lição aprendida amargamente 
dos horrores do Nazismo. Isso também reflete a influência do idealismo kantino 
e sua ênfase na autonomia individual. Vale apontar, contudo, que a autonomia 
kantiana  se  desdobra  de  maneira  consistente  em  obrigações  morais,  em 
comparação com a visão americana de autonomia como um valor em si mesma. 
Em Kant, a paixão deve ser domada pela razão, um apelo ao pensamento. Na 
Alemanha  moderna,  essas  ideias  são  direcionadas  numa  lei  fundamental 
ordenada  segundo  valores,  a  qual  enfatiza  liberdades  positivas  e  negativas, 
direitos e responsabilidades, em comparação com as provisões da Constituição 
Americana de liberdades negativas e que enfatiza apenas os direitos.
Em contraste, o ordenamento americano não tem desenvolvido um conjunto de 
direitos da personalidade. Essa lacuna tem ajudado a limpar o caminho para a 
total afirmação das liberdades de discurso. A legislação sobre a liberdade de 
expressão  americana  tem  certamente  encontrado  menos  obstáculos  para  se 
desenvolver em comparação com o direito alemão.312

311 Íntegra  do acórdão  encontra-se  disponível  em  http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv086001.html,  acesso em 
17.09.2013.

312EBERLE, Edward J. Op. cit., p. 232/233. Na redação original, “In Germany, this question goes back to the 
priorization of human dignity and its corresponding right to free development of personality as the highest  
legal and cultural values. The silhouette of the German person is thus one of the the integrity of personhood,  
including the right to shape one's character, a shaping to occur within the social community. Obviously, this  
partly reflects the deep desire do protect the integrity of the human person, a lesson learned bitterly from the  
horros of  Nazism.  It  also reflects the influence of  Kantian idealism and its  emphasis on inner  personal  
autonomy. It is worth poiting out, however, that Kantian autonomy is to unfold in a manner consistent with  
moral obrligations, as compared to the American view of autonomy as seemingly the value itself.  Under  
Kant, passion is to be tamed by reason, an appeal to the head. In modern Germany, these ideas ara rooted in  
the value-ordered Basic Law, which emphasizes positive and negative liberties, rights and responsabilities,  
as compared to the American Constitution's provision only of negative liberties and emphasis only on rights.
By contrast, American Law has not developed a full set of personality rights. This lacuna has helped clear  

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv086001.html
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Tais controvérsias têm suscitado intensos debates no que tange à postura estatal de 

criminalização à negação ao holocausto, ora vista como uma medida legítima, ora como uma 

medida ilícita violadora ao direito à liberdade de expressão. Também suscita controvérsias a 

publicação e circulação do livro biográfico de Hitler, já mencionada, a qual se encontra em 

vias de ser autorizada, embora acompanhada de uma série de notas explicativas, inclusive 

com o escopo de demonstração de seus absurdos.313

Em razão desses fatos, ganha especial relevância a edição da Resolução nº (97) 

20, datada de 30 de outubro de 1997, elaborada pelo Comitê de Ministros do Conselho da 

Europa, a qual, diante do ressurgimento do clima de racismo, antissemitismo e xenofobia em 

diversos países, notadamente Áustria e Alemanha, criando um clima de intolerância e tensão 

entre diferentes grupos, recomendou a adoção de providências efetivas para o combate ao 

discurso do ódio, assentando inclusive que essas formas de manifestação teriam maior e mais 

danoso impacto quando disseminadas através da mídia. Confira-se, a respeito, a exposição de 

motivos do citado ato:

Recordando  haver  a  Declaração  de  Viena  sublinhado  graves  preocupações 
sobre o ressurgimento no presente de racismo, xenofobia e anti-semitismo e o 
desenvolvimento de um clima de intolerância, e contém um comprometimento 
ao combate a todas ideologias, políticas ou práticas contendo incitação ao ódio 
racial,  violência  e  discriminação,  bem  como  a  qualquer  ação  ou  palavra 
destinada a fortalecer medos e tensões entre grupos de diferentes raças, etnias, 
nações, religiões ou posições sociais;
Reafirmando  seu  profundo  compromisso  com  a  liberdade  de  expressão  e 
informação  como  exposto  na  Declaração  pela  Liberdade  de  Expressão  e 
Informação de 29 de abril de 1982;
Condenando, em linha com a Declação de Viena e a Declaração sobre a Mídia 
na Sociedade Democrática,  adotada na 4a. Conferência Europeia Ministerial 
para a Política de Comunicação de Massa (Praga, 7 e 8 de dezembro de 1994), 
todas  as  formas  de  expressão  que  incitem  o  ódio  racial,  xenofobia,  anti-
semitismo e todas as formas de intolerância, como fragilizam a segurança da 
democracia, coesão cultural e pluralismo;
Assinalando que essas  formas de expressão podem ter maior e  mais  danoso 
impacto quando disseminadas através da mídia. […]
Recomenda aos governos dos estados membros:
1. sigam passos apropriados para combater o discurso do ódio com base nos 
princípios expostos nessa recomendação;

the way for the full assertion of speech freedoms. American free speech law has certainly encountered fewer  
obstacles to development as compared to German law”.

313 A respeito, confira-se http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/livro-de-hitler-tera-1-edicao-na-alemanha-
apos-segunda-guerra.html, acesso em 17.09.2013.
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2. assegurem que esses passos sejam parte de uma abordagem compreensiva ao 
fenômeno,  que  também  tenha  como  alvo  as  causas  fundamentais  sociais, 
econômicas, políticas e culturais;
3. onde não se tenha feito, assinem, ratifiquem e efetivamente implementam na 
legislação nacional a Convenção das Nações Unidas para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação, de acordo com a Resolução (68) 30 do Comitê de 
Ministros de medidas a serem adotadas contra o incitamento ao ódio racial, 
nacional ou religioso;
4.  revisem sua legislação  interna e atuem de forma a assegurar que elas  se 
amoldem aos princípios expostos no apêndice dessa recomendação.314

Pode ser mencionado a esse respeito processo que também foi julgado pela Corte 

Constitucional da Alemanha em que se discutia acerca do chamado revisionismo, concepção 

caracterizada pela negação do holocausto315, em geral tratando-o como uma grande invenção 

de propaganda judaica, criminalizada em vários ordenamentos jurídicos, especialmente após 

estímulos da própria Alemanha.

Com efeito,  nos  autos  do  Processo  BverfGE 90,  241-255,  também conhecido 

como Auschwitz Lie, a Corte se defrontou com feito no qual se discutia o que se chamou de 

“Mentira  de  Auschwitz”,  em  razão  de  convite  para  palestra  formulado  por  associação 

314 Na redação original,  Recalling that the Vienna Declaration highlighted grave concern about the present  
resurgence of racism, xenophobia and anti-Semitism and the development of a climate of intolerance, and 
contained an undertaking to combat all ideologies, policies and practices constituting an incitement to racial  
hatred, violence and discrimination, as well as any action or language likely to strengthen fears and tensions  
between groups from different racial, ethnic, national, religious or social backgrounds;
Reaffirming  its  profound  attachment  to  freedom  of  expression  and  information  as  expressed  in  the 
Declaration on the Freedom of Expression and Information of 29 April 1982;
Condemning, in line with the Vienna Declaration and the Declaration on Media in a Democratic Society,  
adopted at the 4th European Ministerial Conference on Mass Media Policy (Prague, 7 and 8 December  
1994),  all  forms  of  expression  which  incite  racial  hatred,  xenophobia,  anti-Semitism and  all  forms  of  
intolerance, since they undermine democratic security, cultural cohesion and pluralism;
Noting that such forms of expression may have a greater and more damaging impact when disseminated  
through the media; […]
Recommends that the governments of member states:
1.  take  appropriate  steps  to  combat  hate  speech  on  the  basis  of  the  principles  laid  down  in  this  
recommendation;
2. ensure that such steps form part of a comprehensive approach to the phenomenon, which also targets its  
social, economic, political, cultural and other root causes;
3. where they have not done so, sign, ratify and effectively implement in national law the United Nations  
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in accordance with Resolution (68) 30 
of the Committee of Ministers on measures to be taken against incitement to racial, national and religious 
hatred;
4. review their domestic legislation and practice in order to ensure that they comply with the principles set  
out  in  the  appendix  to  this  recommendation..  Disponível  em 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf, 
acesso em 17.09.2013.

315 A propósito do holocausto e de seu impacto para a humanidade, colhe-se da doutrina que o mesmo “nasceu e 
foi executado na nossa sociedade moderna e racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do 
desenvolvimento cultural humano, e por essa razão é um problema dessa sociedade, dessa civilização e dessa 
cultura”. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 12.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf
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nacionalista alemã ao escritor David Irving, escritor acentuadamente revisionista, inclusive 

condenado criminalmente por sua postura.

Releva  ainda  salientar  que  os  países  mais  forte  e  diretamente  afetados  pelo 

nazismo foram aqueles  que  estabeleceram punições  mais  duras  em face  do  discurso  que 

pretendia a revisão de temas atinentes ao holocausto, uma vez reconhecida sua ocorrência 

como produto da ascensão do nazismo ao poder, notadamente na Alemanha e Áustria, países 

que contemplam sanções cíveis e criminais.

Os  principais  focos  dessa  atividade  revisionista  consistem  basicamente  em 

tentativas  de  reabilitação  das  autoridades  nazista,  as  quais  não  seriam responsáveis  pelo 

extermínio  dos  judeus  ou  ainda  que  os  crimes  não  teriam  ocorrido  na  magnitude  que 

usualmente  lhes  é  imputada.  Em paralelo,  alguns  historiadores  procuram sustentar  ser  o 

holocausto uma grande ficção, na medida em que o próprio povo judeu o teria simulado para 

obter indenizações do governo alemão.

Ante tal quadro, foi determinado pelas autoridades competentes que quando do 

evento promovido se assegurasse, através dos meios apropriados, que nada fosse mencionado 

sobre a perseguição aos judeus no terceiro Reich que negasse ou sequer questionasse essa 

perseguição,  devendo ser  apontada a  criminalidade de eventual  discurso nesse  sentido no 

início do evento, podendo ser imediatamente cancelado em caso de desobediência.

A Corte Constitucional manteve a proibição, tal como assegurada pelas instâncias 

inferiores, assentando não ser possível conferir às opiniões o atributo de verdadeiras ou falsas, 

exatamente por representarem posicionamentos subjetivos acerca de temas os mais diversos, 

independentemente do perigo que podem causar à sociedade e da qualidade e intensidade de 

sua fundamentação.

Assentou  a  Corte  contudo  que  opiniões  sobre  fatos  não  poderiam representar 

opiniões em sentido estrito, já que seria necessário o estabelecimento de um liame objetivo 

entre o declarado e a realidade, estando portanto sujeitas a um exame aprofundado acerca de 

sua veracidade, salientando ainda que as mesmas estariam contidas no âmbito de protação da 

norma apenas e na medida em que contribuíssem ao escopo de formação da opinião pública. 

Por consequência, a proteção às opiniões sobre fatos concretos deixaria de incidir 

no momento  em que não  se  revelasse  como contributiva  à  formação da  opinião  pública, 

hipótese  verificada  no  caso  da  negação  de  fatos  suficientemente  provados,  não  sendo  a 
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liberdade de expressão garantida incondicionalmente, sem que estivesse configurada, como 

sustentado pelo reclamante, superioridade em relação à tutela da personalidade. Confira-se, a 

respeito, trechos da decisão proferida:

Em face disso, uma violação ao art. 5 (1) sentença 1 GG obviamente não está 
presente. A condição imposta ao reclamante como organizador do evento de que 
ele deveria assegurar que a perseguição aos judeus no Terceiro Reich não fosse 
negada  ou  colocada  em  dúvida  na  reunião  era  conciliável  com  seu  direito 
fundamental.
A reclamação não questionou a previsão feita pela Autoridade de Reuniões e 
confirmada pelas Cortes Administrativas de que havia um perigo de que no 
curso  da  reunião  algumas  declarações  nesse  sentido  fossem  prestadas.  Ao 
contrária, alega que deveria poder formular tais assertivas.
A declaração proibida de que não houve persecução aos judeus no Terceiro 
Reich é uma declaração de fato que foi provado ser verdadeiro de acordo com 
inúmeros  relatos  de  testemunhas  e  documentos,  os  vereditos  da  Corte  em 
numerosos  procedimentos  criminais,  e  as  conclusões  da  história.  Tomada 
isoladamente, uma afirmação desse conteúdo, além disso, não goza da proteção 
da liberdade de opinião. A respeito há uma diferença significativa entre negar a 
a perseguição aos judeus no Terceiro Reich e  a  negação de culpa alemã ao 
deflagrar a Segudna Guerra Mundial, o que foi o asseunto de decisão da Corte 
Constitucional Federal de 11 de janeiro de 1994 -  BvR 434/87 (BVerfGE 90, 1).  
Discutir sobre a culpa e responsabilidade por eventos históricos é sempre uma 
questão de julgamentos complexos que não pode ser reduzida a uma afirmação 
sobre  fatos,  enquanto  a  negação  de  um  evento  em  si  será,  como  regra, 
caracterizada como uma afirmação sobre fatos.
O  equilíbrio  entre  o  prejuízo  para  a  honra  de  um  lado  e  a  limitação  da 
liberdade de opinião por outro não revela qualquer erro substancial no direito 
constitucional.  A gravidade da interferência relevante desempenha um papel 
decisivo neste equilíbrio. No caso de expressões de opinião prejudicial à honra, 
que contêm uma afirmação de fatos, o peso deve ser dado à questão de saber se 
a afirmação dos fatos é verdadeira ou não. Afirmações de fatos que provaram 
estar incorretas não são um interesse digno de protecção. É verdade que, se eles 
estão intimamente ligados com as opiniõrestrição será ponderada desde o início, 
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especialmente no caso de declarações de fatos que mostraram ser falsos.316

4.2.4. A jurisprudência brasileira

No caso brasileiro, situação fática semelhante, embora não tenha partido de agente 

engajado  em atividades  racistas  ou  atuante  em organizações  dedicadas  a  esse  propósito, 

ocorreu no ano de 2010, no que tange a fatos relacionados às eleições presidenciais ocorridas 

naquele ano, também emulando a ocorrência de discurso do ódio motivado pela diferença em 

relação à origem geográfica, ressaltando o preconceito contra os nordestinos.

Na ocasião, considerando que a maioria dos votos atribuídos à então candidata 

Dilma Roussef seriam provenientes de eleitores da região nordeste, a estudante de Direito 

Mayara Petruso postou no dia 31 de outubro de 2010 a seguinte mensagem na rede social 

Twitter, em fato amplamente divulgado: “Nordestisto (sic) não é gente. Faça um favor a 

Sp: mate um nordestino afogado”.

Embora  o  caso  tramite  em segredo  de  justiça,  atualmente  perante  o  Tribunal 

Regional  Federal  da  3ª Região,  após  a  propositura  de  ação  penal  pela  Procuradoria  da 

316 Na redação original, “Measured against this, a violation of Art 5 (1) sentence 1 GG is obviously not present.  
The condition imposed on the complainant  as  the organiser  of  the meeting that  it  must  ensure that  the 
persecution of the Jews in the Third Reich is not denied or doubted in the meeting is reconcilable with this  
basic right.
a) The complainant has not challenged the prediction made by the Meetings Authority and confirmed by the  
administrative courts that there was a danger that in the course of the meeting statements of the kind would  
be made. Instead it argues that it should be able tomake such assertions.
b) The prohibited statement that there was no persecution of Jews in the Third Reich is an assertion of fact  
which is proved to be untrue according to innumerable eye witness reports and documents, the verdicts of  
courts in numerous criminal proceedings, and the findings of history. Taken by itself, an assertion of this  
content does not, therefore, enjoy the protection of freedom of opinion. In that respect there is significant  
difference between the denial of persecution of the Jews in the Third Reich and the denial of German guilt at  
the outbreak of the Second World War, which was the issue in the decision of the Federal Constitutional  
Court of the 11th January 1994 - 1 BvR 434/87 (BVerfGE 90, 1). In relation to statements about guilt and 
responsibility for historical events it is always a question of complex judgements which cannot be reduced to  
an assertion of facts, whilst the denial of an event itself will, asa rule, have the character of an assertion of  
facts. [...]
The balancing between the injury to honour on the one hand and the limitation of the freedom of opinion on  
the other does not reveal any substantial error in constitutional law. The severity of the relevant interference  
plays a decisive role in this balancing. In the case of expressions of opinion injurious to honour, which  
contain an assertion of facts, weight must be given to the question of whether the assertion of facts is true or  
not. Assertions of facts proved to be incorrect are not an interest worthy of protection. It is true that if they  
are inextricably connected with opinions, the protection of Art 5 (1) sentence 1 GG will benefit them, but an 
invasion will be weighted from the outset less heavily than in the case of statements of factsnot shown to be 
untrue”.  Íntegra  da  decisão  encontra-se  disponível  em 
http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=621,  acesso  em 
17.09.2013.

http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=621
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República no Estado de São Paulo, pode-se afirmar apresentar o mesmo algumas semelhanças 

fáticas  no que  tange  aos  fatos  relatados  em Brandenburg  vs.  Ohio,  notadamente  por  não 

contemplarem ambos a promoção de ações diretas em face dos destinatários das declarações 

preconceituosas.

Em ambos os casos, pode-se afirmar não haver intenção, ao menos imediata ou 

revelada pelo discurso, de realização do mal que se afirmava em face de uma minoria étnica 

(nordestinos, no caso brasileiro, negros e judeus, no caso norte-americano), mas notadamente 

uma expressão de opinião pessoal, no caso da eleitora brasileira, e de um grupo organizado, 

no que tange ao líder da Ku Kluk Klan.

Considerando o alcance universal da internet, a veiculação da mensagem ganhou 

repercussão inimaginável, fazendo emergir uma série de manifestações em sentidos os mais 

diversos, tanto para apoiá-la, também pregando o ódio a nordestinos, quanto para refutá-la, 

inclusive,  em alguns casos,  pregando o ódio em sentido oposto,  de nordestinos para com 

paulistas317.

Foi  proposta  pelo  Ministério  Público  Federal  ação  penal  com fundamento  no 

artigo 20,  § 2º,  da Lei nº 7.716/89 (“praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”), por intermédio de meio 

de comunicação social, com base  em fatos  apurados  nos  autos  de  inquérito  policial  que 

tramitou perante a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Estado de São 

Paulo.

Realizada  a  instrução  processual,  foram  apresentadas  alegações  finais  pelo 

Ministério  Público  Federal,  em  que  se  apontou  restaram  caracterizadas  a  materialidade 

delitiva e a autoria, estando ainda revelado o dolo na conduta da ré especialmente por ser a 

mesma estudante  de  direito  e  estagiária  em renomado  escritório  de  advocacia,  revelando 

tratar-se de pessoa com desenvoltura e total ciência da ilicitude praticada.

Apresentando razões de defesa, sustentou a ré não haver agido com dolo, bem 

como a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Destacou ademais ser pessoa 

inexperiente  e  imatura,  sem  a  ciência  de  que  os  fatos  alcançassem  essa  intensidade  de 

317A  respeito,  confira-se 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/um+mes+depois+jovem+que+ofendeu+nordestinos+vive+escondida/
n1237847432007.html,  http://www1.folha.uol.com.br/poder/1091324-estudante-e-condenada-por-ofensa-a-
nordestinos-no-twitter.shtml,  http://revistaforum.com.br/blogdorovai/2012/05/17/mayara-petruso-
denunciada-aqui-e-condenada-por-ofensas-racistas/ e  http://www1.folha.uol.com.br/poder/924511-justica-
processa-estudante-que-ofendeu-nordestinos-no-twitter.shtml, acessos em 18.09.2013.

http://www1.folha.uol.com.br/poder/924511-justica-processa-estudante-que-ofendeu-nordestinos-no-twitter.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/924511-justica-processa-estudante-que-ofendeu-nordestinos-no-twitter.shtml
http://revistaforum.com.br/blogdorovai/2012/05/17/mayara-petruso-denunciada-aqui-e-condenada-por-ofensas-racistas/
http://revistaforum.com.br/blogdorovai/2012/05/17/mayara-petruso-denunciada-aqui-e-condenada-por-ofensas-racistas/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1091324-estudante-e-condenada-por-ofensa-a-nordestinos-no-twitter.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1091324-estudante-e-condenada-por-ofensa-a-nordestinos-no-twitter.shtml
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/um+mes+depois+jovem+que+ofendeu+nordestinos+vive+escondida/n1237847432007.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/um+mes+depois+jovem+que+ofendeu+nordestinos+vive+escondida/n1237847432007.html
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repercussão, não podendo a sociedade se pautar pelo discurso do “politicamente correto”, em 

especial por não se tratar de pessoa preconceituosa.

Foi ao final julgada procedente a ação penal, resultando na condenação da ré a 

pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da incidência da 

atenuante da confissão espontânea. Conforme o artigo 44 do Código Penal, a pena privativa 

de liberdade veio a ser substituída por duas penas restritivas de direito, nos autos do Processo 

nº 0012786-89.2010.403.61.81. 

Compulsando-se a sentença, tem-se fazer a mesma referência ao interrogatório da 

denunciada, a qual sustenta não se tratar de pessoa preconceituosa, inclusive por ser amiga de 

homossexuais,  negros  e  nordestinos,  sustentando  haver  postado  o  comentário  ante  sua 

indignação com o resultado das eleições, por haver constatado a maior aprovação da então 

candidata Dilma Roussef entre os eleitores das regiões norte e nordeste.

A julgadora apontou haver a ré negado a qualidade humana aos nordestinos fora 

de um contexto de brincadeiras, sem que se tratasse de mensagem relacionada a uma mera 

piada, embora de mau gosto ou de gosto discutível. Em relação à configuração do preconceito 

na mensagem postada, salientou a magistrada.

Mayara pode não ser preconceituosa; aliás, acredita-se que não seja. O 
problema é que fez um comentário preconceituoso. Naquele momento a acusada 
imputou o insucesso eleitoral (sob a ótica do seu voto) a pessoas de uma 
determinada origem.
A palavra tem grande poder, externando um sentimento ou um pensamento e 
produz muito efeito, como se vê no caso em tela, em que milhares de mensagens 
ecoaram a frase da acusada. […]
A Constituição proíbe tais condutas a fim de que o preconceito – fato social – 
seja um dia passado, deixe de existir. Note-se que o preconceito, que antecede a 
discriminação,  a  ante-sala  do  ódio,  de  que  se  tem exemplos  tristíssimos  na 
história recente, como a limpeza étnica na Bósnia e o genocídio em Ruanda.318.

Destacou  a  magistrada  a  juntada  aos  autos  de  diversos  comentários 

preconceituosos,  trazendo  uma  série  de  mensagens  de  incitação  ao  ódio  em  face  dos 

nordestinos, apontando a seguir a necessidade de se observar a neutralidade no tratamento das 

diferenças  entre  as  pessoas,  não  devendo  questões  como  religião,  gênero,  cor  da  pele, 

condição física e idade representarem motivos para fomentar agressões físicas e morais.

318 Íntegra  da  sentença  encontra-se  disponível  em 
http://www.jfsp.jus.br/assets/Uploads/administrativo/NUCS/decisoes/2012/120516preconceitomayara.pdf, 
acesso em 18.09.2013.

http://www.jfsp.jus.br/assets/Uploads/administrativo/NUCS/decisoes/2012/120516preconceitomayara.pdf
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Ocorre que a mesma ideia, de irresignação em face do resultado eleitoral, poderia 

ter sido veiculada, inclusive para efeito de atribui-lo aos nordestinos, como autores de voto 

em sentido contrário ao que acreditava correto a autora, de forma distinta, pelas mais variadas 

razões, sem que se fizesse necessário, para tanto, adotar atitude que instigasse, ainda que não 

na forma de um perigo concreto e imediato, o ódio contra os egressos da região nordeste, 

afirmando,  por  exemplo,  que  o  voto  seria  motivado  pelo  recebimento  de  benefícios 

assistenciais e eleitoreiros.

Também se afastou a alegação de que o acolhimento da denúncia implicaria na 

adoção de postura reconhecida como “politicamente correta” na medida em que sua atitude 

teria  contribuído  para  apontar  como  menos  digno  um  determinado  grupo  de  pessoas, 

suprimindo  a  efetiva  igualdade  entre  as  mesmas.  Salientou  ademais  não  haver  sido  a 

expressão utilizada em contexto de humor, mas sim de natureza política.

Quais as razões, então, teriam levado a uma radical diferença de resultados, pelo 

menos até essa oportunidade, no julgamento realizado perante a Suprema Corte dos Estados 

Unidos e aquele realizado perante a Justiça Federal em Sâo Paulo, considerando a semelhança 

entre as situações fáticas? A resposta se associa à necessidade de observância da dignidade da 

pessoa humana como elemento limitador à liberdade de expressão.

Assinala-se que no primeiro caso os fatos se afiguravam ainda mais graves, já 

que, embora o alcance tenha sido menor, foi proferido por líder de organização racista, que se 

utilizava de métodos sabidamente violentos e intimidatórios, da qual inúmeros membros já 

haviam  sido  responsabilizados  pela  prática  de  atos  concretos  que  eram  incitados  pelos 

discursos racistas. 

A  predominância  da  liberdade  como  valor  supremo  no  entendimento 

jurisprudencial  americano,  muito  embora  contribua  para  maior  restrição  ao  poder  estatal, 

objetivo básico de uma ordem jurídica concebida sob as bases de um Estado Liberal, olvida os 

imensos  prejuízos psíquicos  e  morais  causados  às vítimas,  especialmente considerando se 

fomentar com o discurso do ódio a violação a seus direitos fundamentais.

Destaca-se ainda  não ser a jurisprudência brasileira isolada, já que, seguindo a 

tradição jurisprudencial européia, em especial da Alemanha, na qual se criminaliza inclusive o 

discurso de megação do holocausto, como já exposto, tem decidido no sentido da relatividade 

do  direito  à  liberdade  de  expressão,  sem  lhe  conferir  caráter  absoluto  notadamente 
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considerando a necessidade de preservação da dignidade das vítimas do discurso do ódio, que 

não se amolda ao âmbito de proteção normativo.

Muito importante assinalar não tutelar a norma em tela a incitação à prática de 

crimes, o que seria objeto de punição nos termos da legislação penal ordinária, mas sim a 

incitação à discriminação. Por essa razão, não cabe tecer maiores considerações acerca da 

pretensão ou não da ré em ver concretizada a intenção de eliminação dos nordestinos por 

afogamento, se apresentando provável que esse fato jamais tenha passado do campo da mera 

intenção.

Com a criminalização dessa conduta,  porém, não buscou o legislador alcançar 

diretamente a redução dos índices de violência em face das minorias protegidas em razão de 

sua diversidade de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, mas sim o combate ao 

preconceito inerente a esse discurso, que se propaga independentemente da intenção do autor 

da ofensa de concretizá-la diretamente ou de tê-la concretizada por terceiros.

A imaturidade da ré poderia ensejar, como efetivamente ocorreu, a atenuação da 

pena imposta, mas não seu afastamento, notadamente por ser plenamente imputável. Cabe 

assim  ponderar  sobre  o  impacto  de  suas  declarações  às  suas  vítimas,  as  quais  se  viram 

desnecessariamente submetidas a mais uma exposição de preconceito e portanto de ignorância 

em rede social de alcance ilimitado.

Muito além da ignorância da acusada, o que se deve vislumbrar é que declarações 

em sentido semelhante muitas vezes representam autênticos combustíveis para desencadear 

ações concretas em face das vítimas do preconceito. Independentemente de qualquer ação 

ulterior, o tratamento de qualquer ser humano como inferior a outro por razões de crença, 

raça,  etc.,  representa  uma violação a  direito  fundamental  que não  pode ser  tolerada  num 

Estado Democrático de Direito comprometido com a dignidade da pessoa humana.

Não  obstante  a  subsidiariedade  da  tutela  penal,  representa  a  mesma  um  dos 

principais instrumentos para assegurar a punição e o combate a crimes gravíssimos como os 

dessa  natureza.  Ainda  que  se  apresente  possível  o  questionamento  a  tais  ideias  e 

manifestações  por  outros  meios,  de  forma  a  reduzir  seus  efeitos  deletérios,  sua  simples 

subsistência já se apresenta causadora de graves lesões às suas vítimas, que não podem ser 

toleradas a pretexto de preservação da liberdade dos seus emitentes.

Por essa razão,  e ante  a indispensável  conciliação de direitos  numa sociedade 
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plural, afigura-se verdadeiramente contrária ao Direito ao tolerância ao ódio, na medida em 

que o mesmo somente contribui para a manutenção de uma sociedade intolerante, fomentando 

sua própria destruição, sem que se possa reputar Alemanha ou Brasil como países que não 

resguardam a liberdade de expressão em qualquer de suas modalidades.

A vedação ao discurso do ódio, muito antes de representar um cerceamento às 

liberdades de expressão, representa um compromisso e tentativa estatais de assegurar que a 

todos os homens se confira igual dignidade, que se projeta perante o Estado, a lei e os demais 

cidadãos. Sendo todos iguais perante o Direito, nem às maiorias nem às minorias se confere o 

direito ou poder de deixar de agir de forma tolerante para com os demais cidadãos, o que seria 

incompatível com um regime plural.

A observação histórica permite observar não se beneficiar sociedade alguma de 

uma ampla e geral tolerância para com o discurso do ódio. Ao contrário, uma rápida visão da 

gravíssima experiência nazista demonstra a manipulação popular através da criação de um 

discurso  que  se  apresentava  apto  a  oferecer  respostas  às  crises  econômicas  e  sociais 

enfrentadas, cujas nefastas consequências são de todos conhecidas.

Curiosamente, contudo, os tempos atuais têm trazido o recrudescimento desses 

movimentos, notadamente em situações de maior crise econômica como a iniciada no ano de 

2008, comprometendo seriamente inclusive economias de países desenvolvidos, nos quais se 

tem observado intensificação de um discurso xenofóbico e racista, por vezes decorrente da 

perda de empregos ou tomada desses empregos por mão de obra barata.

Essa  realidade  não  se  apresenta  distinta  em território  nacional,  se  associando 

fortemente  a  movimentos  migratórios  intensificados  na  segunda  metade  do  século  XX, 

caracterizados pelo deslocamento de populações do norte e nordeste brasileiros para a região 

sudeste, especialmente considerando a incidência das secas e a forte industrialização incidente 

notadamente no estado de São Paulo.

A tal ambiente se pode vincular ainda a forte presença de imigrantes europeus nas 

regiões sul e sudeste do Brasil, notadamente europeus e italianos, criando fortes diferenças de 

ordem social, cultural, política e econômica entre as várias regiões do Brasil, sendo por vezes 

observadas situações fáticas de conflito entre esses grupos insufladas pelo discurso do ódio, a 

ele não podendo fechar os olhos as autoridades estatais.

Estabelecido tal  quadro fático,  o esquecimento da realidade histórica tem feito 
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surgir  movimentos culturais  e  ideológicos  que buscam negar  o holocausto,  uma das  mais 

traumáticas  experiências  já  vividas  pela  humanidade.  Como  já  narrado,  inclusive  com a 

referência  jurisprudencial  à  Corte  Constitucional  da  Alemanha,  os  membros  da  União 

Europeia  têm criminalizado  essa  forma  de  expressão,  afastando-a  do  âmbito  de  proteção 

normativo da liberdade de opinião.

Nessa perspectiva, ganha especial relevância o julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal do conhecido caso Ellwanger, realizado nos autos Habeas Corpus nº 82.424, no qual 

se  discutiu  condenação  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao  editor  gaúcho  Siegfrid 

Ellwanger  com fulcro no artigo 20 da Lei  nº 7.716/89,  em razão da prática  do crime de 

racismo tendo como vítima o povo judeu.

Nos referidos autos319, em que se buscava afastar a condenação de editor gaúcho 

responsável pela edição de livros com forte conteúdo antissemita, no qual se sustentavam, 

entre outros fatos, a inexistência do extermínio de judeus em câmaras de gás durante a 2ª 

Guerra Mundial,  o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de limitação externa à 

liberdade de expressão, afastando seu caráter absoluto, já que indispensável ao seu resguardo 

a necessária e imprescindível observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana, dentro do qual se exerce tal liberdade, a delimitar o âmbito de proteção normativo.

A condenação inicialmente imposta reformara decisão absolutória, aplicando ao 

réu pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, nos termos da norma já referida, 

por reconhecer a prática do crime considerando a edição e distribuição de livros distribuídos 

pela empresa Revisão Editora Ltda., sendo o de sua autoria intitulado “Holocausto Judeu ou 

Alemão? - Nos bastidores da mentira do século”.

Foram  editados  ainda  os  livros  “O  judeu  internacional”,  de  Henry  Ford;  “A 

história  secreta  do  Brasil”,  “Brasil  –  Colônia  dos  Banqueiros”,  e  “Hitler  –  Culpado  ou 

Inocente”, de autoria de Gustavo Barroso, e “Os Conquistadores do Mundo – os verdadeiros 

criminosos de guerra”, de autoria de Louis Marschalko, todos com temática revisionista e de 

atribuição  ao  povo  judeu  de  ilícitos  relacionados  ao  controle  do  sistema  financeiro 

internacional.

Muito embora uma das principais  controvérsias inerentes à discussão tenha se 

voltado ao reconhecimento ou não-reconhecimento do povo judeu como uma raça,  o que 

319  BRASIL.  Supremo Tribunal  Federal.  HC nº  82.424, Rel.  Min. Mauricio Correa,  j.  17.09.2003,  DJ de 
19.03.2004, Ementário 2144-3.
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implicaria no afastamento da imprescritibilidade ao delito,  para se configurar a prática de 

delito comum, discutiu a Corte Suprema acerca da extensão e alcance da norma que consagra 

a liberdade de expressão, em quando sopesada com a vedação ao discurso do ódio que a 

norma buscou tutelar.

Compulsando-se os livros editados pelo réu, percebe-se não se enquadrarem os 

mesmos no chamado revisionismo moderado, que sustentava uma menor responsabilidade da 

Alemanha em relação  ao  holocausto,  mas  sim na  condição  de  pura  e  simples  negação à 

própria  ocorrência  desse  crime  contra  a  humanidade,  não  obstante  as  inúmeras  provas 

documentais e testemunhas apresentadas, como referido no caso “Auschwitz Lie”. Confira-se, 

a respeito, alguns trechos das obras, extraídos dos votos:

Na Inglaterra, dizem que o judeu é o verdadeiro amo do mundo, que a raça 
judaica é uma supra nacionalidade, que o judeu vive no meio e acima dos povos 
(Livro 'O Judeu Internacional', p. 11).
Porque o judeu é impelido pela mesma tendência, que se enraíza no sangue: o 
anseio de dominação (Livro 'O Judeu Internacional', p. 24).
Que os outros lavrem a terra: o judeu, quando pode, viverá do lavrador. Que os 
outros suem nas indústrias e ofícios: o judeu preferirá assenhorar-se ds frutos 
de sua atividade. Esta inclinação parasitária deve, pois,  formar parte de seu 
caráter (Livro 'O Judeu Internacional', p. 171).
Toda essa divisão, toda essa desordem, todo esse casos é dirigido pela mesma 
vontade férrea, pela mesma força secreta que age segundo os líderes de uma 
raça de 15 milhões de pessoas (…) pregam contra a soberania dos Estados e 
contra  a  discriminação  racial,  enquanto  durante  todo  esse  tempo  eles 
representam um nacionalismo racial de uma veemência até hoje sem paralelo 
na  história  (Livro  'Conquistadores  do  mundo:  os  verdadeiros  criminosos  de 
guerra', p. 9).
O judaísmo mundial precisava de vítimas a fim de estar em condições de fazer 
chantagem  com  o  mundo  com  essa  história  de  que  houve  seis  milhões  de 
mártires judeus (Livro 'Conquistadores do mundo: os verdadeiros criminosos 
de guerra', p. 112).
O judeu, em troca, indignado por não lhe concederem todas as prerrogativas do 
indígena, nutre injusto ódio contra o povo que o hospeda (Livro 'Holocausto 
Judeu ou Alemão? Nos bastidores da mentira do século', p. 23).
Os  únicos  gananciosos  da  grande  guerra  foram  de  fato  os  judeus  (Livro 
'Holocausto Judeu ou Alemão? Nos bastidores da mentira do século', p. 23).
Eles – os judeus – lutam contra nós mais eficazmente que os exércitos inimigos. 
São cem vezes mais perigosos para a nossa liberdade e são o grande problema 
que temos.  É de lamentar que todo o Estado, há tanto tempo,  não os tenha 
perseguido, como a peste da sociedade e como os maiores inimigos da felicidade 
na América (Livro 'Holocausto Judeu ou Alemão? Nos bastidores da mentira do 
século', p. 59).
Passarão  os  séculos,  mas  as  ruínas  de  nossas  cidades  e  nossos  monumentos 
serão testemunhas, e delas brotará para sempre o ódio contra os responsáveis 
por esses desastres: a judiaria internacional e quem se pôs a seu serviço (Livro 
'Holocausto Judeu ou Alemão? Nos bastidores da mentira do século', p. 193).
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Relativamente às afirmações contidas nos três últimos trechos acima referidos, 

constando os dois últimos de livro escrito pelo próprio réu sob o pseudônimo de Siegfrid 

Castan, poderiam ser tecidas as mesmas considerações já referidas no caso “Auschiwitz Lie”, 

na medida em que assentam suas opiniões sobre um substrato fático inexistente e cuja ampla 

evidência probatória aponta para sentido diametralmente oposto.

Vê-se assim que a opinião, embora seja produto de um direito amplo, uma vez qua 

cada  homem  poderá  se  posicionar  de  forma  crítica,  segundo  suas  próprias  convicções, 

experiências e impressões sobre quaisquer fatos com os quais venha a se defrontar, variando 

portanto entre cada indivíduo, deixará de contar com a proteção normativa assegurada pela 

Constituição  Federal  na  medida  em que,  em se  referindo  a  fatos,  não  encontre  qualquer 

amparo em substrato fáticos e probatórios.

Apenas a título de curiosidade, diversas teorias, algumas com fundo basicamente 

em  questões  humorísticas,  sustentam  jamais  haver  o  homem  chegado  à  Lua,  tudo 

representando apenas mera montagem promocional e cinematográfica no contexto da Guerra 

Fria, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao povo americano, especialmente porque não se 

viola qualquer de seus direitos fundamentais.

Em relação à temática da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, poderiam ser 

realizadas  discussões  sobre  suas  causas  no  que  tange  a  aspectos  econômicos,  sociais, 

políticos, etc., sem que se faça possível, contudo, no atual contexto, a atribuição absurda de 

que seria decorrente de um grande complô do povo judeu em face da Alemanha, imputando-

lhes a condição de algozes das indefesas e frágeis lideranças nazistas.

O voto  divergente  do  Ministro  Maurício  Correa  superou  a  fundamentação  do 

relator  originário  no  tocante  à  definição  do  termo  “raça”  ao  se  referir  expressamente  à 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial”, 

ratificada  conforme o Decreto  nº 65.810,  de 8 de dezembro de  1969,  segundo a  qual  se 

apresentariam  como  práticas  discriminatórias  aquelas  que  se  inspirassem  “em  ideias  ou 

teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa 

cor  ou  de  uma  certa  origem  étnica”,  de  forma  a  justificar  qualquer  forma  de  ódio  e 

discriminação.

Ao pretender se utilizar de sua liberdade de manifestação do pensamento para 

destilar o ódio, aquele que o faz viola direito fundamental dos grupos atingidos, os quais, por 
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sua própria dignidade, não poderão jamais ser postos em posição de pretensa inferioridade 

hierárquica,  e  muito  menos  para  fomentar  a  incitação  coletiva  a  que  sejam  vítimas  da 

ignorância e discriminação.

Embora  uma das  principais  questões  de fundo discutidas  no acórdão tenha se 

relacionado à condição das vítimas, posto que sustentado no voto do relator, Min. Moreira 

Alves, tratarem-se os judeus de povo, e não raça, questão superada no voto condutor do Min. 

Maurício Corrêa, o tema atinente à liberdade de expressão, invocado pelo réu para afastar sua 

condenação, também veio a baila, tendo proferido brilhante voto sobre o tema o Min. Celso 

de Mello, do qual se podem extrair, entre outras, as seguintes passagens:

A  intolerância  e  as  consequentes  práticas  discriminatórias,  motivas  por 
impulsos  racistas,  especialmente  dirigidos  contra  grupos  minoritários, 
representam uma gravíssimo desafio que se oferece à sociedade civil, a todas as 
instâncias de poder no âmbito do aparelho de Estado e do Supremo Tribunal 
Federal. […]
Nem se diga, finalmente, que a incitação ao órdio público contra o povo judeu 
estaria  protegida  pela  cláusula  constitucional  que  assegura  a  liberdade  de 
expressão.
É que publicações – como as de que trata essa impetração – que extravasam os 
limites da indagação científica e da pesquisa histórica, degradando-se ao nível 
primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do estímulo à intolerância e ao ódio 
público pelos judeus, não merecem a dignidade da proteção constitucional que 
assegura a liberdade de expressão do pensamento, que não pode compreender, 
em seu âmbito de tutela, manifestações revestidas de ilicitude penal.
Isso  significa,  portanto,  que  a  prerrogativa  concernente  à  liberdade  de 
manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de 
incidência, não constitui meio que possa legitimar a exteriorização de propósitos 
criminosos, especialmente quando as expressões de ódio racial – veiculadas com 
evidente superação dos limites da crítica política ou histórica – transgridem, de 
modo inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional. […]
Com efeito,  há,  na  espécie,  norma constitucional  que objetiva  preservar,  no 
processo  de  livre  expressão  do  pensamento,  a  incolumidade  dos  direitos  da 
personalidade, como a essencial dignidade da pessoa humana, buscando inibir, 
desse  modo,  comportamentos  abusivos  que  possam,  impulsionados  por 
motivações racistas, disseminar, criminosamente, o ódio contra outras pessoas, 
mesmo  porque  a  incitação  –  que  constitui  um dos  núcleos  do  tipo  penal  – 
reveste-se de caráter proteiforme, dada a multiplicidade de formas executivas 
que  esse  comportamento  pode  assumir,  concretizando  assim,  qualquer  que 
tenha sido o meio empregado, a prática inaceitável do racismo.
Presente esse contexto, cabe reconhecer que os postulados da igualdade e da 
dignidade pessoal dos seres humanos constituem constituem limitações externas 
à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito 
subalterno de veicular práticas criminosas, tendentes a fomentar e a estimular 
situações de intolerância e de ódio público”.

O brilhante voto acima referido, superando a tensão dialética entre dois direitos, 
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ultrapassa essa questão, posto que deixa de reconhecer a incidência do âmbito protetivo da 

liberdade  de  expressão,  que  não  se  configura  no  caso  de  utilização  do  exercício  das 

prerrogativas  de  liberdade  com o  escopo de  fomentar  o  discurso  do ódio,  tratando-se  de 

hipótese de mero conflito aparente de direitos.

Na medida em que tanto a liberdade de expressão como a igualdade entre  os 

homens  representam  fundamentos  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  do  postulado 

republicano,  não  seria  viável  a  manutenção  desse  conflito  de  direitos  incontornável,  na 

medida  em que  se  utilizar  dessa  liberdade  para  violar  a  igualdade,  e  não  a  pretexto  de 

promovê-la numa sociedade plural.

Caso se  reconhecesse a  possibilidade  de  uso da  liberdade de manifestação  do 

pensamento para fomentar  o discurso do ódio,  como um direito fundamental  oponível ao 

Estado e aos particulares, caberia ao próprio Estado assegurar os meios para que ela fosse 

exercida,  protegendo  seus  autores  de  eventuais  manifestações  de  repúdio  de  terceiros  e 

inclusive viabilizando os meios para seu exercício, tais como a liberação de ruas, concessão 

de isenções tributárias, entre outras providências.

Ao  fazê-lo,  estaria  o  Estado  inegavelmente  assumindo  uma posição  de  maior 

precedência para aquele que promove o discurso do ódio do que na tutela de suas vítimas, 

olvidando  contarem essas  com um direito  fundamental  à  preservação  de  suas  dignidades 

assegurado pela Constituição Federal de 1988, e que ficaria em segundo plano, deixando-as 

desguarnecidas de qualquer proteção efetiva que não a menos eficaz reparação pecuniária 

cível ulterior.

Esse  conflito  não  poderia  ser  dirimido  sem  o  recurso  ao  princípio  da 

proporcionalidade, de forma a fundamentar sua resolução através da atribuição de diferentes 

pesos aos direitos em confronto, resultando a ponderação no caso concreto na tutela ao direito 

à  dignidade  que,  diante  do  discurso  do  ódio  veiculado,  prevalece  sobre  a  liberdade  de 

expressão. A respeito, confira-se do voto apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes, infra:

Da  mesma  forma,  não  se  pode  atribuir  primazia  absoluta  à  liberdade  de 
expressão, no contexto de uma sociedade pluralista, em face de valores outros 
como os da igualdade e da dignidade humana. Daí ter o texto constitucional de 
1988 erigido, de forma clara e inequívoca, o racismo como crime inafiançável e 
imprescritível  (CF,  art.  5.,  XLII),  além  de  ter  determinado  que  a  lei 
estabelecesse outras formas de repressão às manifestações discriminatórias (art. 
5., XLI).
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É certo,  portanto,  que a liberdade de expressão não se afigura absoluta em 
nosso texto constitucional. Ela encontra limites, também no que diz respeito às 
manifestações  de  conteúdo discriminatório  ou  de  conteúdo racista.  Trata-se, 
como  já  assinalado,  de  uma  elementar  exigência  do  próprio  sistema 
democrático, que pressupõe a igualdade e tolerância entre os diversos grupos.

O voto acima referido traz importante menção aos efeitos deletérios produzidos 

pelo discurso de intolerância, cuja demonstração mais evidente foi o já mencionado discurso 

nazista,  cujos  efeitos  certamente  poderiam  se  reproduzir,  especialmente  considerando  o 

recrudescimento de movimentos xenófobos e racistas notadamente na Europa, diante do atual 

contexto de crise econômica e social.

Destaca-se do voto supra transcrito a constatação de representarem os livros não 

uma pesquisa histórica sobre a temática do holocausto, a qual estaria incluída no âmbito de 

proteção da norma, mas sim meros instrumentos para o proselitismo às ideias nazistas, diante 

da negação de fatos históricos incontroversos, como o holocausto, inclusive ante o teor do 

interrogatório do próprio réu, no sentido de que a editora teria sido constituída com a ideia de 

levar adiante um ideal.

Em seguida, apontou o eminente julgador a observância pela decisão condenatória 

às máximas parciais da proporcionalidade. No que tange à adequação, salientou contribuir à 

guarda de uma sociedade pluralista,  na qual  reinasse a  tolerância,  de forma a defender  o 

Estado os fundamentos da dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, o repúdio ao 

terrorismo e  racismo,  e  a  norma  constitucional  que  estabelece  ser  essa  prática  um crime 

imprescritível.

Relativamente  à  necessidade,  apontou  não  ser  possível  viabilizar  outro  meio 

menos  gravoso  à  repressão  do  ilícito,  vez  que  o  próprio  constituinte  determinou  a 

criminalização e imprescritibilidade da prática do racismo, sem se verificar exorbitância no 

acórdão condenatório quando da dosimetria da pena. Apontou ainda não cuidarem os textos 

de promover o revisionismo histórico, representando simples discriminação a estimular o ódio 

e violência contra o povo judeu.

Por fim, relativamente à proporcionalidade em sentido estrito, procedeu a exame 

entre a existência de proporção entre o objetivo perseguido pela norma que fundamentou a 

condenação,  qual  seja,  a  preservação dos  valores  inerentes  a  uma socidade pluralista  e  à 

dignidade  da  pessoa  humana,  de  um  lado,  e  o  ônus  imposto  por  outro  à  liberdade  de 

expressão, de significado inexcedível ao sistema democrático.
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Quanto a esse ponto, assentou o julgador, em consonância com a ideia já exposta 

de  inexistência  de  superioridade  hierárquica  no  ordenamento  jurídico,  não  alcançar  a 

liberdade  de  expressão  a  intolerância  racial  e  o  estímulo  à  violência,  considerando  a 

necessidade de proteção a inúmeros outros bens jurídicos que seriam sacrificados na hipótese 

de se lhe conferir amplitude absoluta.

O Ministro Carlos Velloso, também reconhecendo a prática do racismo, assinalou 

representar  essa prática  exatamente a  tentativa de atribuir  a  seres humanos características 

raciais para instaurar a desigualdade e a discriminação, registrando o assinalado pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul no sentido de que o único propósito do recorrente seria 

propagar uma realidade alicerçada em ideologia que chegaria às raias do fanatismo.

Fundamentou  seu  voto  no  sentido  de  que  as  publicações  editadas  não  se 

comportariam no campo estritamente científico, adquirindo caráter panfletário de estímulo à 

intolerância,  não  podendo  ser  consideradas  como  contributivas  ao  aperfeiçoamento  do 

conhecimento humano, por degradarem esse conhecimento ao pregarem o tratamento hostil à 

comunidade judaica, devendo prevalecer diante do conflito o direito que melhor realizasse o 

sistema de proteção e garantias inscrito na Constituição Federal.

No mesmo sentido foram os votos proferidos pelos Ministros Nelson Jobim e 

Ellen Gracie, para os quais, dada a superação científica da distinção da humanidade em raças, 

a  partir  do  aprofundamento  do  exame  genético,  a  perpetuação  do  estabelecimento  de 

diferenças entre os homens com base nesse conceito representaria um autêntico postulado das 

ideologias racistas, segundo os quais as características físicas seriam determinantes de traços 

da personalidade.

Também denegando a ordem, o Ministro Cezar Peluso rechaçou a conclusão no 

sentido de que as obras publicadas representariam o mero exercício da liberdade de expressão, 

também afastou do âmbito de proteção da norma que a tutela a difusão deliberada do racismo 

e do discurso do ódio ao povo judeu. A respeito, confira-se de seu voto:

Mas,  nesse  aspecto,  embora  reconheça  e  afirme  a  liberdade  teórica  de 
expressão de todo editor e autor,  cujas atividades são de óbvia licitude – eu 
mesmo já li, sem nenhum juízo de censura ao editor, 'Os Protocolos dos Sábios 
de Sião', com introdução e notas de Gustavo Barroso, se bem me recordo – o 
que me basta e convence, no caso, é o fato incontroverso de que o ora paciente 
se tornou, como editor e autor, especialista na publicação, redação e difusão de 
livros  hostis  à  comunidade  judaica.  Ou  seja,  se  ele  se  propusesse  ou 
apresentasse apenas como editor casual de tais obras, ou até como editor de 
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excentricidades, eu decerto consideraria com outros olhos este habeas corpus. 
Não é esse o caso, porém, senão de reprovável comportamento sistemático. Ele 
na verdade dedicou-se a editar e, como autor, publicar uma série de livros, com 
a constância e o evidente propósito de promover e difundir o anti-semitismo, 
como  particular  manifestação  da  ideologia  racista,  instigando  e  reforçando 
preconceitos e ódios históricos. E isso tem significado óbvio: trata-se, a meu ver, 
de prática que contraria a tutela constitucional e, portanto, se tipifica em tese, 
perante  a  lei,  como  crime  imprescritível,  porque  transpõe  os  limites  da 
liberdade de expressão.

O eminente ministro expressamente afastou do âmbito de proteção da norma que 

consagra a liberdade de expressão a veiculação de ideias racistas, notadamente considerando a 

impossibilidade de se utilizar do exercício dessa relevante liberdade constitucional para o fim 

de  propagar  e  fomentar  o  racismo  contra  o  povo  judeu,  e  não  com o  escopo  único  de 

promover o debate sobre essa temática.

Como muito bem apontado, não seria cabível reconhecer a proteção constitucional 

já  que  o réu Siegfried  Ellwanger  não se  limitara  a,  por  exemplo,  difundir  obras  racistas, 

algumas das quais já haviam sido anteriormente editadas e eram mundialmente conhecidas, 

mas sim o fizera com a intenção de oferecer embasamento a suas ideias racistas e de estimular 

e manifestar seu próprio ódio contra o povo judeu, comungando da doutrina contida nas obras 

claramente racistas.

Acompanhado o voto do relator originário, contudo, o Ministro Carlos Ayres de 

Britto  assentou  iniciou  seu voto  apontando para  a  necessidade  de  análise  fática  à  luz  da 

colisão entre  princípios  colidentes,  para,  após  discorrer  acerca da concessão da ordem de 

ofício para afastar a condenação diante da impossibilidade de retroatividade da norma mais 

gravosa, passar ao exame do mérito, salientando haver a própria Constituição Federal de 1988 

tipificado o racismo como crime inafiançável e imprescritível.

Em seguida, destaca a necessidade de interpretação da controvérsia com base no 

comando do artigo 5º, XLII, para definir o que se poderia reputar como “prática” de racismo, 

para depois diferenciar a liberdade de expressão da impossibilidade daquele que a exerce ser 

punido  por  seus  abusos,  aqui  se  referindo  à  concepção  de  superioridade  hierárquica  da 

liberdade  de  expressão  em  relação  aos  demais  direitos  e  à  responsabilidade  somente  a 

posteriori. Nesse sentido, confira-se trecho de seu voto:

Que a Lex Maxima declara e  garante a liberdade de expressão  é juízo que 
ninguém  desconfirma.  Liberdade  tanto  para  manifestar  o  pensamento 
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(exteriorizá-lo,  portanto),  como para expor o  fruto  da  atividade  intelectual, 
artística, científica ou de comunicação. Ponto pacífico. Uma coisa, porém, é a 
liberdade de que desfruta quem quer que seja para dizer o que quer que seja 
(em poema antigo, cheguei a trocadilhar que a liberdade de expressão é a maior 
expressão da liberdade), ou, ainda, para trazer à ribalta suas incursões pelos 
domínios da Arte,  da Ciência,  do Intelecto ou da Comunicação; outra coisa, 
bem diferente, é o titular dessas liberdades ficar imune a resposta por eventual 
agravo a terceiros, ainda que não intencionalmente cometido. Ou, pior ainda, 
deixar de responder pelos abusos em que vier a incorrer deliberadamente.
Deveras,  o  que  a  Lei  das  Leis  garante  a  cada  ser  humano  é  um  espaço 
apriorístico de movimentação: o uso da respectiva autonomia de vontade para 
exteriorização do pensamento (vedado tão somente o anonimato) e da atividade 
artística, científica, estética e de comunicação. O abuso e o agravo são questões 
que somente a posteriori se colocam. E para combatê-los é que a lei republicana 
prevê dois específicos dispositivos: a) o inciso V do art. 5º, segundo o qual 'é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; b) o inciso X do mesmo art.  5º, a saber: 
'são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da 
sua violação'.
Agravo e abuso passam a ser ventilados, portanto, já no plano da reação de 
outrem; sendo que o agravo suscita o exercício de um direito de resposta que 
nem  depende  de  processo  de  apuração  de  transbordamento  da  originária 
autonomia  da  vontade.  O  abuso,  no  entanto,  pressupõe  a  constatação 
processual do transbordamento daquela primitiva autonomia de vontade. Um 
transbordamento  que  só  é  transbordamento  por  violar  uma  outra  e  alheia 
autonomia  de  vontade,  também juridicamente  prezada.  Mas  a  premissa  da 
Constituição é uma só: não é pela possibilidade de agravo a terceiros, ou de uso 
invasor da liberdade alheia, que se vai coibir a primitiva liberdade de expressão 
(que se define assim como liberdade absoluta, nesse plano da incontrolabilidade 
da sua apriorística manifestação). […]
Pontue-se bem a diferença: do ângulo da autonomia da vontade de quem fala, 
escreve gesticula ou ainda de quem produz uma obra de natureza  artística, 
intelectual, científica ou de comunicação, o que se tutela de forma até absoluta é 
o  direito  mesmo de  fazer algo  ou  passar para  outrem uma mensagem,  um 
recado,  uma  obra.  Transformar  em  ação  ou  coisa  objetiva  algo  até  então 
subjetivo.
 

Sob seu ponto de vista, portanto, não seria lícito ao Estado ou a particulares, a 

pretexto de proteção de direitos alheios, adotar qualquer medida preventiva que resultasse em 

obstaculizar o pleno exercício da liberdade de expressão, ainda que se tratasse da difusão de 

ideias racistas inerentes ao discurso do ódio, sendo viabilizada contudo a possibilidade de 

desencadear processos ulteriores de apuração de responsabilidade, nas esferas cíveis e penais, 

no caso da prática do racismo.

No exame da conciliação entre o uso da liberdade de expressão e o direito a não 

sofrer discriminação, seria indispensável atentar para a exclusão da abusividade caso exercido 

o  direito  à  liberdade  de  expressão  em  decorrência  de  crenças  religiosas  e  convicções 

filosóficas  e  políticas,  atributivos  de  maior  reforço  constitucional  que  se  associam  à 
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preservação do pluralismo político.

Prosseguindo  na  análise  de  seu  voto,  passou  o  eminente  ministro  a  uma 

interessante análise jurídica e sociológica do racismo, notadamente do chamado “racismo à 

brasileira”,  para atribuir  ao preconceito um caráter de fator de desigualdade cívico-moral, 

destacando que elementos de diferenciação como sexo, cor da pele, regionalidade, etnia, faixa 

etária  e  convicção política  não poderiam servir  de critérios de avaliação da dignidade ou 

caráter de ninguém.

Destacou representar a prática do preconceito o desrespeito de forma imediata ou 

instantânea  ao  princípio  constitucional  da  igualdade  civil-moral,  representando  violação 

igualmente grave atentar contra outro valor constitucional, qual seja, o pluralismo, concebido 

como um dos traços ideais da sociedade brasileira, representando sua aceitação “resultante 

natural da ausência de preconceito”.

Depois de assentar que o racismo poderia ser praticado diretamente ou através de 

incitação, passou o julgador a analisar a conduta praticada por Siegfrid Ellwanger, destacando 

representarem os livros, para o autor, o resultado de uma pesquisa histórica, representando a 

sua verdade sobre o tema do holocausto, transcrevendo trechos da conclusão da obra escrita 

pelo próprio Ellwanger no sentido de que os leitores poderiam realizar suas próprias pesquisas 

ou “continuar acreditando na MENTIRA DO SÉCULO”.

Prosseguiu  no  sentido  de  que  o  paciente  pretendera  produzir  uma  obra  que 

reputara como séria, fruto de pesquisa histórica, contando a história sob outra perspectiva, no 

sentido  de  que teria  ocorrido  inversão  na  análise  do  papel  dos  protagonistas  da  Segunda 

Guerra  Mundial,  pretendendo  a  edição  de  obra  resultante  de  sua  convicção  político-

ideológica, concluindo o relator que os fatos relacionados a esse conflito comportariam mais 

de uma explicação, sendo cada pessoa livre para se posicionar segundo suas convicções. Ante 

essa constatação, destacou o julgador:

Sucede que não é crime tecer uma ideologia. Pode ser uma pena, uma desgraça, 
uma lástima que alguém se deixe enganar pelo ouropel de certas ideologias, por 
corresponderem a um tipo de emoção política ou de filosofia de Estado que 
enevoa  os  horizontes  do  livre  pensar.  Mas  o  fato  é  que essa  modalidade de 
convicção e consequente militância tem a respaldá-la a própria Constituição 
Federal.  Seja  porque  ela,  Constituição,  faz  do  pluralismo  político  um  dos 
fundamentos  da  República  Federativa  do  Brasil  (inciso  V  do  art.  1º),  seja 
porque impede  a  privação  de  direitos  por motivo,  justamente,  de  convicção 
política ou filosófica (inciso VIII do art. 5º).
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Aqui nos mostra evidente haver o eminente ministro incidido no grave equívoco 

de interpretar a Constituição isoladamente, ou em tiras, como já exposto, notadamente por 

olvidar  ser  a  dignidade  da  pessoa  humana  também  um  dos  fundamentos  da  República 

Federativa do Brasil. A prevalecerem suas conclusões, e diante da multiplicidade de pontos de 

vista políticos e ideológicos existentes, deveria ser admitida a criação e instalação de partidos 

nazistas, facistas, etc.

Numa democracia plural,  de fato,  todas as vozes devem ser ouvidas, inclusive 

porque não cabe ao Estado moldar os cidadãos segundo as convicções que considera certas ou 

erradas.  Determinadas  ideologias,  contudo,  se  apresentam incompatíveis  e  não  podem se 

beneficiar com o pluralismo na medida em que elas mesmas buscam sua eliminação, através 

do estabelecimento de crenças manifestamente totalitárias.

Em relação ao nazismo, por exemplo, se apresenta claro haver se propagado uma 

ideologia que propagava a destruição de uma raça, fazendo das ideias instrumentos para a 

pura e simples dominação e eliminação de um agrupamento humano por outro, com base em 

convicções ideológicas que, a pretexto de se apresentarem como científicas, estimulavam a 

difusão da ideia de que uma raça deveria eliminar a outra,  tornando impossível a própria 

subsistência do convívio social.

A simples  leitura  das  obras  escritas  pelo  próprio  Ellwanger  evidencia  que,  a 

pretexto  de  se  tratar  da  mera  difusão  de  ideologias  e  crenças  sobre  fatos  históricos, 

representam as mesmas em verdade a produção de um autêntico libelo contra o povo judeu, 

acusando-o, em total dissonância com amplo suporte probatório, de mentor de uma trama que 

lhe faz assumir o papel de vítima, razão pela qual designa o holocausto como a mentira do 

século, se utilizando da última expressão em letras garrafais.

Tem-se por bastante claro haver o condenado Siegfrid Ellwanger se utilizado da 

condição  de  suposto  defensor  de  uma  ideologia  ou  da  revisão  de  fatos  históricos  para 

propagar o discurso do ódio, buscando com isso atrair o ódio à comunidade judaica. Nem se 

diga aqui estar o Estado a tutelar ideologias. O que ocorreu, em verdade, é que não se praticou 

ciência ou ideologia, mas sim o ódio em obra literária.

Em sentido semelhante, também decidindo pela concessão da ordem, foi o voto do 

Ministro  Marco  Aurélio  de  Mello.  Após registros  históricos  sobre  a  temática  da  censura, 
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assinalou a forte relação entre a liberdade de expressão e o Estado Democrático de Direito, 

sendo inerente ao mesmo a manifestação e contraposição de diferentes ideologias, atentando à 

preservação dos direitos das minorias que devem ser especialmente preservadas.

Destacou a  imprescindibilidade de  assegurar  a  qualquer  pessoa  a  liberdade de 

exprimir suas ideias ainda que parecessem absurdas ou radicais, e ainda que afrontosas ao 

pensamento oficial ou majoritário,  trazendo em seguida diversas referências a decisões da 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América que decidiram pela precedência da liberdade 

de expressão em relação a outros direitos. A respeito, destacou o julgador:

Quando somente a opinião oficial pode ser divulgada ou defendida, e se privam 
dessa  liberdade  as  opiniões  discordantes  ou  majoritárias,  enclausura-se  a 
sociedade  em  uma  redoma  que  retira  o  oxigênio  da  democracia  e,  por 
consequência,  aumenta-se  o  risco  de  ter  um  povo  dirigido,  escravo  dos 
governantes e da mídia, uma massa de manobra sem liberdade. […]
A garantia de uma esfera  pública de debate  sobre os  mais  diferentes  temas 
contribui  para  a  concretização  do  princípio  democrático  e  para  o 
amadurecimento político e social de um país, não só como controle do exercício 
do poder público, mas também como garantia de controle do poder econômico, 
de modo a evitar o abuso e a venda a uma ideologia desses grupos.
A liberdade  de  expressão  ainda  pode  ser  entendida  como  uma  garantia  da 
diversidade de opiniões,  o que, como já dito, ajuda a formar uma convicção 
soberana, livre e popular acerca das mais variadas matérias, sejam políticas, 
sociais ou históricas. […]
Além  dessas  finalidades  substantivas  da  garantia  em  exame,  várias  outras 
podem ser citadas,  tais  como:  a  acomodação  de  interesses  por meio  de  um 
debate público de temas controversos e a viabilidade de transformações sociais 
e políticas de forma pacífica; a criação de livre mercado de ideias em que se 
privilegia  o  intercâmbio  de  interesses  e  pensamentos  na  formação  de  uma 
opinião pública mais abalizada; o exercício da tolerância que educa a sociedade 
a  ouvir e  ser ouvida  –  e,  portanto,  a  ser democrática  em seu  seio  –  e  não 
somente  a  exigir  a  democracia  como  uma  providência  do  poder público;  a 
proteção e a garantia da autonomia individual, já que a livre manifestação de 
pensamento é uma expressão da individualidade e da liberdade.

Quanto a tais considerações iniciais, não podemos nos furtar de questionar: qual a 

contribuição que ideologias e doutrinas nazistas promovem a temas como o debate público 

sobre temas controversos, a ensejar transformações políticas de forma pacífica e a fomentar o 

intercâmbio de interesses e o exercício da tolerância? Pelo contrário. Essa doutrina e seus 

ideólogos pretende a interdição ao próprio debate, passando certamente longe da tolerância 

que as liberdades de expressão buscam resguardar.

Em toda  democracia  se  faz  imprescindível,  de  fato,  o  resguardo das  minorias 
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políticas, culturais, sexuais, etc. Ocorre que a doutrina sustentada e estimulada pelo nazismo 

caminhava em sentido claramente oposto, como que a determinar a destruição dessas minorias 

por  não  se  encontrarem  em  consonância  com  a  suposta  superioridade  de  seus  líderes, 

promovendo o fechamento à tolerância e à livre troca de ideias. Nega o nazismo e sua idelogia 

a própria autonomia do pensar.

A eventual implantação de um regime nazista, ao contrário, fatalmente implicaria 

na própria supressão da possibilidade da livre manifestação de pensamento e da liberdade de 

expressão em qualquer de suas modalidades. Segundo esse modelo, todas as formas de pensar 

e se expressar que se apresentassem dissonantes dos novos padrões estabelecidos não poderia 

ser aceita, devendo toda a sociedade se amoldar a determinado padrão.

Muito embora as obras questionadas não propusessem diretamente a implantação 

de  um  regime  nazista,  medida  que  se  parece  absurda  mas  que  infelizmente  encontra 

ressonância em alguns segmentos da sociedade, promovem sua apologia na medida em que 

negam  a  ocorrência  do  seu  mais  evidente  e  nefasto  legado  à  humanidade,  qual  seja,  o 

holocausto, ao mesmo tempo em que buscam assumir a condição de vítimas do povo judeu 

sem flagrante delírio intelectual.

Ao  contrário  do  que  decidiu  o  Ministro  Carlos  Ayres  de  Britto,  contudo,  o 

julgador deixou de atribuir um âmbito de proteção extremamente dilargado às liberdades de 

expressão, assinalando não ser esse direito agasalhado pelo ordenamento jurídico quando se 

utilizam meios  arbitrários  para  a  divulgação do pensamento,  para  assinalar  em seguida  a 

possibilidade de colisões com outros princípios.

Assim como o  fez  expressamente  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  também Marco 

Aurélio  de  Mello  apontou a  necessidade  de  proceder  ao  sopesamento  entre  os  princípios 

colidentes observando-se a ponderação de interesses, apontando a necessidade de extrair dos 

casos  concretos  de  conflitos  verificados  entre  a  liberdade  de  expressão  e  a  dignidade  da 

pessoa humana elementos indispensáveis à resolução dos problemas.

Procedendo a essa análise, apontou o segundo não haver identificado da leitura da 

obra qualquer manifestação apta a induzir preconceito odioso aos leitores, por não representar 

crime  a  mera  defesa  de  uma ideologia,  não  obstante  se  apresentasse  como causadora  de 

repúdio imediato a muitos, razão pela qual deixou de constatar a ocorrência de grave abuso à 

liberdade de expressão.
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Em  seguida,  destacou  que  as  ideias  preconceituosas  expostas  pelo  escritor 

deveriam ser combatidas no plano das ideias, e não com base em proibição à sua divulgação 

ou tendo em vista o exercício da jurisdição penal.  Assinalou caber à sociedade,  e não ao 

Estado, proceder à censura das ideias reputadas como equivocadas ao final de um julgamento, 

e não com base em sua prévia supressão.

Posteriormente,  passou  o  Ministro  a  tecer  considerações  sobre  questões 

envolvendo o preconceito  ao povo judeu pela  comunidade brasileira,  sem que existisse  a 

partir da análise histórica a evidência de reiterados preconceitos contra esse povo, razão pela 

qual  não  se  poderia  falar  haver  o  livro escrito  encontrado um ambiente  propício que  lhe 

fizesse vir a representar perigo social, ao contrário do que se verificava em relação a negros, 

índios e nordestinos.

Aqui nos parece perder um pouco de sua força a alegação sustentada. É que, fosse 

ele aceita, estaria sim ocorrendo uma diferenciação entre ideologias, aceitando-se algumas 

com a rejeição de outras. Desse modo, estaria legitimado, pela falta de maior aceitação social, 

o preconceito contra os judeus, ao passo que em relação aos negros, índios e nordestinos o 

Estado poderia combatê-lo de forma a evitar a prática de delitos.

Discorrendo acerca dos subprincípios da proporcionalidade, chegou o julgador a 

conclusão em sentido oposto à apresentada por Gilmar Mendes. Relativamente à adequação, 

salientou considerar que a condenação penal e a proibição à distribuição de livros não seriam 

medidas aptas a acabar com a discriminação contra o povo judeu ou a que se incitassem 

práticas discriminatórias. 

Reputamos mais de acordo com esse subprincípio o entendimento adotado pelo 

Ministro  Gilmar  Mendes.  É  que  muito  embora  não  se  possa  falar  que  a  condenação  e 

proibição à edição dos livros representariam medidas idôneas a eliminar a discriminação, essa 

eliminação representa  um processo muito mais  amplo e  complexo de evolução cultural  e 

social, que ganha inegável reforço com tais medidas resultantes da condenação.

Não se poderia reputar como adequada, no que tange às restrições aos direitos 

fundamentais,  apenas  as  medidas  que  eliminassem  por  completo  as  possibilidades  de 

restrições emanadas da tutela ao direito com o qual se encontra em rota de colisão, mas sim 

aquelas que contribuem para atingir o fim que busca resguardar. Fosse acolhido o raciocício 

do voto divergente, deveriam ser estabelecidas autênticas provas científicas e matemáticas da 
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eficácia da medida restritiva.

É  relevante  apontar  ademais  que  a  própria  imposição  de  uma  sanção  penal, 

especialmente em caso dessa natureza e relevância, pode se apresentar como uma medida 

exemplar apta a desestimular a prática de novos delitos, o que representa, ao lado da função 

punitiva, um dos relevantes fins do próprio Direito Penal, especialmente por se tratar de ilícito 

previsto no próprio texto da Constituição Federal.

No que tange à necessidade, assentou a desconsideração para com a existência de 

outros meios mais suaves. Não identificados esses meios pela Corte, a única medida cabível 

seria a concessão da ordem, para garantia do direito à livre manifestação do pensamento e à 

preservação dos livros, já que a restrição ao direito não garantiria sequer a restauração da 

dignidade do povo judeu.

Também no que tange a esse ponto reputamos mais acertado o voto proferido pelo 

Ministro Gilmar Mendes. É que não se deve cuidar, da mesma forma que mencionamos em 

relação  à  adequação,  da  efetiva  restauração  da  dignidade  do  povo  judeu,  mas  sim  da 

implementação  de uma medida  tendente a  assegurá-la,  sem que  se  possa olvidar  haver  a 

própria Carta Magna de 1988 contemplado essa providência.

Por  fim,  em relação  à  proporcionalidade  em sentido  estrito,  assentou  que  os 

eventuais benefícios obtidos caso se condenasse o paciente e proibissem seus livros seriam 

inferiores  em relação  aos  alcançados  com a  preservação  da  liberdade  de  expressão,  não 

cabendo ao Poder Judiciário assumir autêntico papel de censor estatal, o que poderia resultar 

inclusive na vedação à comercialização de livros históricos. A respeito, destaca:

Vale citar, nesse contexto, 'Os africanos no Brasil', de Nina Rodrigues, no qual 
defende que a razão do subdesenvolvimento brasileiro foi a mistura do portugês 
com a raça negra. […]
Em outros tempos, autores como Gilberto Freyre foram duramente censurados 
justamente  porque  pregavam  que  a  miscigenação  havia  tornado  o  povo 
brasileiro sem segundo exemplo no mundo e, em vez de isso revelar fraqueza, 
demonstrava a força do nosso povo.

No que tange às ultimas constatações, deve ser destacado contudo que as obras 

acima referidas representam produto do conhecimento científico até então obtido, razão pela 

qual  ali  se  poderia  falar  na  prática  de  ciência,  já  que  Nina  Rodrigues  procurava  a 

demonstração da inferioridade racial com base em elementos da antropologia dominante no 
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final do século XIX e início do século XX.

Ante essa constatação, também aqui divergimos do posicionamento adotado pelo 

Ministro Marco Aurélio, já que a preservação da liberdade de expressão deixa de representar 

um valor absoluto na medida em que essa liberdade busca ser utilizado como salvaguarda ao 

cometimento de crimes gravíssimos cuja vedação a mesma Carta Magna buscou assegurar, 

retirando determinadas condutas do âmbito de proteção normativo.

Deixa de ser cabível também falar no exercício, pelo Poder Judiciário, do papel de 

censor estatal, vez que tão somente ocorre a prática de uma punição a uma lesão de direito, 

que não pode ser suprimida à sua atuação sob pena de violação a outro direito fundamental, 

sendo imprescindível o acesso à justiça. Diante da natureza do discurso de ódio e intolerância, 

se apresenta menos gravoso restringi-lo em benefício de um direito mais relevante, no caso, 

para  fins  de  resguardo  da  dignidade  do  grupo  ofendido,  por  meio  da  providência  mais 

adequada e necessária.

Essa  problemática  espelha  um  dos  mais  atuais  debates  atinentes  aos  efeitos 

práticos da ponderação no chamado pós-positivismo, na medida em que acabam por abrigar 

espaço para a subjetividade do julgador, ao qual caberá a atribuição de diferentes pesos aos 

princípios colidentes. Discorrendo acerca dessa problemática leciona Lênio Strek:

Penso,  aqui,  que  o  calcanhar de  aquiles  da  ponderação  –  e,  portanto,  das 
diversas teorias argumentativas (e suas derivações) – reside no deslocamento da 
hierarquização  'ponderativa'  em  favor  da  'subjetividade'  (assujeitadora)  do 
intérprete, com o que a teoria da argumentação (para falar apenas desta), como 
sempre denunciou Arthur Kauffman, não escapa do paradigma da filosoia da 
consciência.  Ou  seja,  independentemente  das  colorações  assumidas  pelas 
posturas que, de um modo ou de outro, deriva(ra)m da teoria da argumentação 
de Robert Alexy, o cerne da problemática está na continuidade da 'delegação' 
em favor do sujeito da relação sujeito-objeto. Isso é assim porque a ponderação 
implica essa 'escolha' subjetiva. Daí a incompatibilidade com a circularidade 
hermenêutica, uma vez que o círculo atravessa o esquema sujeito-objeto (é por 
meio dele que se dá a antecipação de sentido, impedindo qualquer interpretação 
em etapas).
No  fundo,  volta-se,  com  a  ponderação,  ao  problema  tão  criticado  da 
discricionariedade,  que,  para  o  positivismo  (por  todos,  Kelsen  e  Hart)  é 
resolvido por delegação ao juiz.  Assim,  também nos casos  difíceis  dos quais 
falam as teorias argumentativas, a escolha do princípio aplicável 'repristina' a 
antiga 'delegação positivista' (na zona de penumbra, em Hart, ou no perímetro 
da moldura, em Kelsen). Cabe ao intérprete dizer qual o princípio aplicável, 
isto  é,  tal  como no positivismo,  é  tarefa  (prerrogativa?)  do  juiz  decidir nas 
'zonas de incertezas' e em face das 'insufiências ônticas' (para usar aqui uma 
expressão que faz parte do repertório que identifica a 'dobra da linguagem' que 
sustenta a ausência de cisão entre hard e easy cases). […]
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E nesse contexto, isto é, por acreditar na existência de hard cases e easy cases e, 
sobremodo,  por  'dispensar'  a  pré-compreensão  antecipadora,  a  teoria  da 
argumentação utiliza-se do princípio da proporcionalidade como 'chave' para 
resolver a  ponderação,  a  partir  das  características  de  todos  conhecidas.  Na 
medida  em  que  a  proporcionalidade  só  é  'chamada  à  colação'  em  caso  de 
necessidade de ponderação para os casos difíceis – uma vez que, como se sabe, 
para os casos simples isso é dispensável, porque 'basta' a dedução -, caberá ao 
intérprete  'hierarquizar'  e  'decidir'  acerca  de  qual  deve  ser  o  princípio 
aplicável.320

Em confirmação de seu voto, o Ministro Celso de Mello, após assentar a falta de 

caráter absoluto aos direitos fundamentais, inclusive da liberdade de expressão, destacou que 

nenhum direito poderia ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos 

direitos e garantias de terceiros, diante da indispensável observância à própria Constituição 

Federal de 1988.

Destacou ser inquestionável que o exercício concreto da liberdade de expressão 

poderia  fazer  instaurar  situações  de  tensão  dialética  entre  valores  essenciais  igualmente 

protegidos pelo texto constitucional, dando causa a estado de colisão de direitos caracterizado 

pelo confronto de liberdades revestidas de idêntica estatura jurídica. No caso concreto, porém, 

reputou  não  evidenciado  esse  confronto,  já  que  não  incluída  no  âmbito  de  proteção  da 

liberdade de expressão a prática do racismo. Nesse sentido, colhe-se de seu voto:

Tenho para mim, no entanto, que o caso ora em exame não traduz situação de 
conflituosidade entre direitos básicos  titularizados por sujeitos  diversos,  nem 
põe  em  confronto  liberdades  e  prerrogativas  asseguradas  pela  Constituição 
Federal  pois  –  cabe  insistir  –  manifestações  de  natureza  criminosa  (como a 
incitação, de cunho racista, ao ódio público contra membros de determinada 
coletividade)  não  se  revelam  suscetíveis  de  proteção  constitucional, 
especialmente em situações em que o ato delituoso esteja a vulnerar, como no 
caso,  valores  erigidos  à  condição  de  fundamento  do  Estado Democrático  de 
Direito (CF, art. 1º, III), ou incluídos dentre os objetivos essenciais da república 
(CF, art. 3º, IV).

Nessa mesma temática seguiu a confirmação ao voto do Ministro Nelson Jobim, 

apontando para a ausência de qualquer contribuição social e ao debate público eventualmente 

promovidas  pelo  discurso do  ódio,  também resultando num menor  alcance  do  âmbito  de 

proteção normativo da liberdade de expressão, que assim deixa de contemplá-lo. A respeito 

extrai-se o seguinte trecho de seu voto:

320STRECK, Lênio Luiz.  Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 233/235.
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A questão, portanto, é esta: as opiniões que pretendem produzir o ódio racial, 
contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem, ou não, ser tratadas 
de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa ou a 
raiva?  Por óbvio,  o  ódio  racial  causa  lesão  ao  objetivo  de  uma  política  de 
igualdade,  que  é  uma  política  democrática.  A igualdade,  portanto,  é  pré-
condição para a democracia e o objetivo da liberdade de opinião. As opiniões 
consubstanciadas no preconceito  e  no ódio racial  não visam contribuir para 
nenhum  debate  inerente  às  deliberações  democráticas  para  o  qual  surge  a 
liberdade  de  opinião.  Não  visam contribuir para  nenhuma deliberação,  não 
comunicam  ideias  que  possam  instruir  o  compromisso   que  preside  a 
deliberação democrática. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir ou 
receber comunicação  alguma para  qualquer tipo  de  deliberação.  O objetivo 
seguramente  é  outro.  Não  está  na  base  do  compromisso  do  deliberar 
democrático. Quer, isto sim, impor condutas antiigualitárias de extermínio, de 
ódio e  de linchamento; desconhecer o lócus da liberdade de expressão e seu 
objetivo  no  processo  democrático  leva  ao  desastre;  a  miopia  do 
fundamentalistmo  histórico  conduz  ao  absurdo.  A liberdade  de  opinião  na 
democracia é instrumental ao debate e à formação da vontade da maioria com 
respeito à minoria. A Constituição não legitima a tolerância com aqueles que 
querem a produção de condutas contrárias ao princípio da igualdade.

Tendo prosseguimento a discussão, o que revela toda a profundidade do debate 

inerente ao feito, em questionamentos acerca de complementação ao voto do Ministro Carlos 

Ayres  de  Britto  passam a  ser  tecidas  considerações  acerca  do  conteúdo  deliberadamente 

racista ou não das obras escritas pelo próprio Siegfrid Ellwanger além de outras pelo mesmo 

editadas,  notadamente  sobre  o  livro  “Os  Conquistadores  do  Mundo  –  os  verdadeiros 

criminosos de guerra”. 

Um dos pontos mais importantes no que tange ao discurso consiste em sua imensa 

capacidade de influenciar pessoas. De fato,  palavras,  tanto quanto ações, podem provocar 

mudanças  de comportamentos,  novas  opções  políticas  e  intensas transformações culturais. 

São notoriamente conhecidas as hipóteses de crimes e outras condutas graves praticadas por 

incitação de filmes e livros.

Atentando  a  essa  realidade,  o  Ministro  Cezar  Peluso,  após  destacar  fala  do 

Ministro  Carlos  Ayres  de Britto  no sentido de que não teria  sido influenciado pelo livro, 

mantendo o mesmo conceito em relação ao povo judeu, e ante manifestação do segundo no 

sentido de que caberia à própria população fazer seu julgamento, destacando estar o livro na 

sua 29ª edição, sustentou o risco de alguém interpretá-lo de outro modo e, com isso, sentir-se 

autorizado a alimentar o ódio e passar a uma postura de risco à integridade das pessoas.

Concluindo o julgamento, o então decano da Corte, Ministro Sepúlveda Pertence, 
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apontou  restar  evidente  da  leitura  da  obra  o  firme  propósito  de  seu  autor  de  promover 

autêntico  proselitismo  nazista  em  detrimento  do  povo  judeu,  apontando-o  em  total 

dissonância com a realidade fática como o grande responsável pela 2ª Guerra Mundial,  a 

afastar o direito à liberdade de expressão para o resguardo de práticas racistas.

Não se poderia falar pois no mero exercício lícito, e protegido pela norma que 

assegura a liberdade de expressão, da liberdade intelectual e ideológica, mas sim da prática de 

crime de racismo a pretexto de exercê-la, instigando o ódio contra o povo judeu diante do 

evidente preconceito racial  assumido pelo escritor,  razão pela qual foi  ao final mantida a 

condenação  imposta,  nesse  que  certamente  representa  um dos  mais  importantes  feitos  já 

julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

4.3. Os direitos da personalidade

A concepção eminentemente liberal  do Direito,  que atingiu seu apogeu com o 

Código Civil de Napoleão, consagrou um sistema normativo voltado basicamente à tutela de 

cunho patrimonial. Nesse sistema, a mais importante preocupação do jurista deveria se voltar 

à proteção de bens materiais, assegurando que os mesmos não viessem a ser objeto de lesão 

ou ameaça de lesão por parte de terceiras pessoas, públicas ou privadas.

Evidencia esse padrão o resguardo à propriedade, que se afigurava tão intenso 

quanto a tutela à própria  vida.  Reconhecida a importância da posse de bens materiais  ao 

homem, cuidou o legislador de erigir um complexo sistema normativo para pôr esse direito a 

salvo  de  interferências  indevidas,  disciplinando  os  vários  ordenamentos  jurídicos  com 

inspiração  no  Direito  Romano  aspectos  detalhados  das  relações  estabelecidas  e  das  que 

pudessem ser estabelecidas entre o homem e seus bens materiais.

Tal  preocupação  se  evidencia  ainda  quando  se  contempla  a  legislação  penal. 

Reconhecendo  a  importância  dos  bens  patrimoniais  e  de  sua  tutela  pelo  Estado,  que 

representava  em  verdade  uma  de  suas  importantes  funções  e  até  mesmo  razão  de  sua 

existência, criminalizaram-se condutas que se apresentassem como ofensivas ao patrimônio 

de  terceiros,  o  que  evidencia  sua  gravidade  especialmente  considerando  o  princípio  da 

subsidiariedade da tutela penal.  Acerca dessa concepção jurídica,  voltada precipuamente à 
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tutela de bens materiais, colhe-se do entendimento doutrinário:

Raymond Lindon, em sua monografia sobre o tema, assinala que o Código de 
Napoleão, que dedicou 191 artigos aos regimes matrimoniais e 20 aos muros e 
fossas divisórias, não disse uma palavra sobre os meios para defesa do nome 
patronímico, nem sobre os direitos não patrimoniais do autor e do artista, nem 
sobre as regras para pôr termo às divergências dos membros de uma família a 
respeito da escolha de uma sepultura, ou sobre a violação do domicílio ou do 
segredo  de  correspondência,  ou  do  dever  de  terceiros  em  relação  à 
personalidade  de  cada  um  de  nós,  ou  de  nossa  vida  privada.  Coube  à 
jurisprudência suprir essa falta.321

Sob  essa  perspectiva,  eminentemente  liberal,  não  se  apresentava  razoável  a 

dedicação de especial  proteção normativa a bens jurídicos extrapatrimoniais.  Diante desse 

quadro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, muito embora tenha 

consagrado  a  proteção  às  liberdades,  inclusive  a  de  expressão,  não  consagrou  qualquer 

modalidade de tutela aos bens de cunho extra-patrimonial.

Assim é que, muito embora tenha consagrado em seu artigo 11 a possibilidade de 

responder o homem pelo abuso no exercício da liberdade de expressão, nos termos previstos 

na lei, contemplou mera previsão genérica acerca da compartição de liberdades, estabelecendo 

que “o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles 

que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos”.

No ordenamento brasileiro, sofrendo a influência dessas ideias, as Cartas Magnas 

anteriores  e  o  Código  Civil  de  1916 não  outorgaram proteção  normativa  aos  direitos  da 

personalidade, ressalvando a proteção conferida pelo ordenamento através da tutela penal aos 

crimes de calúnia (atribuição a terceiro de fato definido como crime), difamação (atribuição 

de fato negativo) e injúria (ofensa à dignidade ou decoro), nos moldes dos artigos 138 a 140 

do Código Penal),  ainda que o fizesse com penas  bem mais  brandas  em relação  àqueles 

estabelecidas para as agressões de cunho patrimonial.

Em novo paradigma, resultante da superação do Estado Liberal em direção ao Estado 

Social, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, de 1948, 

estabelece em seu artigo XII que  ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 

“sua  família,  no  seu  lar  ou  na  sua  correspondência,  nem  a  ataques  à  sua  honra  e 

reputação.  Toda  pessoa  tem  direito  à  proteção  da  lei  contra  tais  interferências  ou 

321RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 82.
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ataques”.

Trata-se  pois  de  norma  consagradora  da  tutela  da  personalidade,  de  forma  a 

assegurar a todos a proteção de seu conjunto de bens imateriais, que devem ser objeto de 

integral tutela independentemente do status econômico e social de seus titulares, cabendo ao 

Estado atuar para seu resguardo da mesma forma que o faz relativamente ao patrimônio, vida 

e integridade física.

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 também atentou a 

essa  realidade,  consagrado  em  seu  artigo  16  ter  toda  e  qualquer  pessoa  direito  ao 

reconhecimento de sua personalidade jurídica. Em seu artigo 17, contempla especial proteção 

aos direitos que lhe são inerentes, prescrevendo:

1.  Ninguém será  objecto  de  intervenções  arbitrárias  ou  ilegais  na  sua  vida 
privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua corres-pondência, nem de 
atentados ilegais à sua honra e à sua reputação. 
2. Toda e qualquer pessoa tem direito à protecção da lei contra tais intervenções 
ou tais atentados

A Constituição  Federal  de  1988,  contudo,  assinala  no  ordenamento  jurídico 

interno  um  importante  marco  de  superação  desse  modelo  normativo.  De  fato,  como  já 

exposto,  ultrapassa  a  perspectiva  de  um estado eminentemente  liberal  para  consagrar  um 

Estado Democrático de Direito, preocupado não apenas com o resguardo dos direitos civis e 

políticos, mas também dos direitos sociais.

Por essa razão é que, não contemplando direitos absolutos ou hierarquicamente 

superiores, como tradicionalmente se fazia em relação à liberdade e à propriedade, por vezes 

lhes sendo agregada a impossibilidade do estabelecimento de qualquer restrição, inclusive por 

lei,  estabeleceu  uma  série  de  restrições  à  propriedade  que  emanam,  por  exemplo,  da 

necessidade de atendimento à sua função social.

Muito  embora  tenha  a  Constituição  Federal  de  1988  estabelecido  ser  a 

propriedade privada princípio geral da atividade econômica, também estabeleceu com idêntica 

força  normativa  a  imprescindibilidade  de  observar  sua  função social.  A Carta  Magna,  na 

condição de norma hierarquicamente superior  do ordenamento jurídico pátrio,  ultrapassou 

esse paradigma de proteção ao patrimônio e à liberdade, indo além, com o fim de tutela de 

outros bens e valores.
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Diante de sua inegável superioridade hierárquica, projetou-se a proteção de outros 

bens jurídicos expressamente previstos para a legislação inferior. Assim é que o Código Civil 

atualmente  em  vigor  já  dedicou  um  capítulo  específico  aos  direitos  da  personalidade, 

reconhecendo serem os mesmos intransmissíveis e irrenunciáveis, trazendo proteção a bens 

jurídicos de altíssima importância a seus titulares, como o nome (artigo 17), honra, boa fama e 

respeitabilidade (artigo 20), bem como à vida privada (artigo 21).

A tutela acima referida surge como decorrência lógica do princípio da dignidade 

da pessoa humana, reconhecido como fundamento da República Federativa do Brasil,  nos 

moldes do artigo 1º, III, da Carta Magna de 1988, ao qual podem ser reconduzidos todos os 

direitos fundamentais e que representa norte hermenêutico para a interpretação de conflitos 

que possam surgir entre os vários direitos resguardados pela norma em tela.

O  reconhecimento  da  supremacia,  efetividade  e  força  normativa  do  texto 

constitucional produz inegáveis reflexos em relação ao Direito Privado, que passa por um 

fenômeno de uma cada vez mais intensa publicização, com a progressiva transformação de 

princípios como o da autonomia contratual. De fato, deixa de ser suprema a legislação civil, 

passando a apresentar status hierarquicamente superior a norma constitucional e os bens que 

tutela. 

O status normativo dos direitos de personalidade pode ser extraído da evidência 

de que os mesmos representam reflexo nos direitos humanos, ou fundamentais,  porém no 

campo das relações entre particulares, e não do cidadão em relação ao Estado, como aponta, 

entre outros, Gustavo Tepedino, contemplando, além do direito à integridade física, o direito à 

integridade moral, do qual decorrem a proteção à honra, moral, dignidade, imagem, etc.322

A supremacia  do  texto  constitucional,  com  o  reconhecimento  de  sua  força 

normativa,  decorre  da  constatação  da  necessidade  de  um  cada  vez  mais  intenso 

intervencionismo  estatal,  associado  ao  surgimento  dos  chamados  direitos  de  3ª geração, 

caracterizados pela nota da solidariedade social, o que provocará forte impacto na forma de 

compreensão e no reconhecimento dos direitos de 1ª e 2ª gerações, especialmente no que se 

refere aos direitos de liberdade, que formaram a base da legislação civil. A respeito, colhe-se 

dos ensinamentos de Eugênio Facchini Neto:

Temos,  então,  o  fenômeno  da  constitucionalização  de  certos  princípios  e 

322TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 33/35.
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institutos  fundamentais  do  direito  privado,  como  é  o  caso  da  família,  da 
propriedade, da atividade econômica – ou seja, passam a estar disciplinados na 
Constituição  os  princípios  fundantes  dos  três  institutos  básicos  do  direito 
privado.323

Uma  das  principais  projeções  acerca  dos  reflexos  da  constitucionalização  do 

direito privado se refere aos chamados direitos da personalidade.  De fato,  não se poderia 

deixar de reconhecer, face às profundas implicações da cada vez mais intensa implicação do 

Direito Público sobre o Direito Privado, que os direitos de personalidade, intimamente ligados 

ao próprio homem, poderiam deixar de ser afetados, por não mais ser visto o homem como 

um mero titular de propriedades.

Os direitos da personalidade podem desse modo ser reconduzidos de sua sede 

civil, com fundamento no artigo 11 e seguintes do Código Civil, para as normas mais gerais 

do  artigo  5º,  X,  da  Constituição  Federal  de  1988,  segundo  o  qual  “são  invioláveis  a 

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

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No dizer de Daniel Sarmento, “a personalidade mais do que um direito é um 

valor – o mais  importante  do ordenamento,  diga-se de passagem -,  que se  irradia e 

penetra por todos os campos do Direito, público ou privado”324, que se poderia extrair 

exatamente do princípio constitucional  da dignidade da pessoa humana,  do qual  emana a 

proteção a variados bens jurídicos. Tem-se assim uma especial proteção aos bens jurídicos em 

referência, notadamente considerando a superioridade hierárquica das normas constitucionais, 

que se impõem sobre as normas que lhe são inferiores no ordenamento jurídico. 

Considerando  ainda  a  variedade  de  bens  também  reconhecidos  como 

fundamentais  pela  Carta  Magna,  podem  vir  a  ocorrer  conflitos  entre  os  direitos  da 

personalidade e outros igualmente objeto de tutela, os quais deverão ser resolvidos de forma a 

evitar  o total sacrifício de um dos direitos. Tais conflitos deverão ser resolvidos no plano 

constitucional,  com  o  uso  das  técnicas  que  têm  sido  consagradas  pela  doutrina  e 

jurisprudência constitucionais, notadamente os princípios da proporcionalidade e ponderação 

de interesses. 

323FACCHINI Neto, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado, 
in: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. SARLET, Ingo W. (org). 2. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2006, p. 31.

324SARMENTO, Daniel.  Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 
2008, p. 102.
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 Uma das hipóteses atuais de conflito entre um direito de personalidade e outro 

igualmente com sede constitucional é aquele em que se verifica caso se defrontem o direito à 

honra, imagem e privacidade, de um lado, com o direito à liberdade de expressão, de outro, 

nos moldes do artigo 20 do Código Civil, que por sua vez encontra fundamento no artigo 5º, 

X, da Constituição Federal de 1988, em oposição ao artigo 5º, XII, da norma em tela, como se 

verá a seguir.

Têm sido muito frequentes, nesse sentido, conflitos envolvendo empresas atuantes 

no segmento da comunicação social, por exemplo, de um lado, e particulares que são vítimas 

do exercício de suas atividades, com violações à honra, privacidade e imagem que podem ser 

causadas por programas televisivos e radiofônicos, ou através da mídia impressa e da internet,  

em aplicação prática do abuso de direito já acima referido. 

A incidência dos direitos fundamentais também nas relações entre particulares, 

não mais sendo o Estado visto meramente como o único ente ao qual se poderiam opor os 

mesmos, caracterizando-se a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, faz com 

que também os particulares tenham o dever de respeitar a honra, imagem e privacidade dos 

demais cidadãos, o que por vezes pode levar ao surgimento de uma série de conflitos.

Os direitos à honra, imagem e privacidade, que podem ser remetidos aos direitos 

da personalidade em geral, representam inegáveis elementos de proteção ao ser humano em 

face  de ilícitos  praticados  pelos  demais.  Não se  resguarda  ao  homem,  assim,  apenas  sua 

integridade física e seu acervo patrimonial, mas sim lhe é reconhecida a existência de um 

conjunto de direitos de que dispõe, ainda que deixem de se revestir de conteúdo econômico, 

não se esgotando seu conjunto de direitos em seus bens materiais. 

A honra pode ser definida como sentimento pessoal, interior e exterior, de que se 

reveste  o  sujeito,  que  lhe  associa  a  valores  como  ética,  honestidade  e  virtude,  os  quais 

contribuem  ou  devem  contribuir  para  a  formação  de  um  bom  nome,  de  que  resulta  a 

atribuição de um bom conceito a seu respeito pela sociedade. Nos tempos atuais, de ampla 

difusão de informações,  caracteriza-se ainda  por  ser  lentamente construído e  rapidamente 

passível de destruição.

Pode-se falar ainda no direito à honra sob duas vertentes, quais sejam, subjetiva, 

que se  associa  ao conceito  construído pelo próprio titular,  e  segundo a  vertente  objetiva, 

segundo sua concepção a partir do ponto de vista externo, ou seja, de terceiros. Assim é que as 
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propaladas ofensas à honra objetiva tornarão imprescindível a demonstração de seu efetivo 

abalo  junto  à  coletividade,  ao  passo  que  as  causadas  à  honra  subjetiva  dispensarão  esse 

elemento,  bastando a  evidência  do próprio abalo psíquico,  ainda  que potencial,  diante  da 

gravidade dos fatos noticiados a seu respeito.

Nesse  sentido,  apresentam-se  ofensivas  à  honra  notícias  e  informações  que 

apontem para o cometimento de crimes ou ilícitos graves, devendo ser analisado no caso a 

tentativa daquele que presta a notícia ou informação de se aproximar ao máximo possível da 

verdade, sendo ônus daquele que pretende a reparação moral a demonstração da inobservância 

de um mínimo de deveres com o propósito de aferir a exatidão do noticiado.

Situação distinta ocorrerá, contudo, em se tratando de ofensas à honra causadas 

por  particulares  a  pessoas  cujo  grau  de  exposição  pública  seja  naturalmente  menor,  se 

associado à preservação da honra a garantia de um espaço de vida privada a salvo de qualquer 

interferência externa. No caso, bastará à vítima a demonstração do abalo moral sofrido à sua 

reputação, embora meramente potencial.

Por  outro  lado,  do  mesmo  modo  como  decidido  no  caso  NY Times  Co.  v. 

Sullivan, representará ônus daquele que sustenta ter sido vítima de lesão à sua honra, e que 

naturalmente  se  encontra  mais  sujeito  à  exposição  pública,  a  demonstração  de  que  o 

profissional jornalístico deixou de checar a informação com base em fontes documentais, 

testemunhais, etc., ou que agiu evidentemente imbuído de má-fé, desconhecendo ou devendo 

conhecer a falta de credibilidade daquilo que seria noticiado.

Têm sido  frequentes  no  Poder  Judiciário,  a  respeito,  discussões  a  respeito  de 

indenizações postuladas por pessoas que são apontadas pela imprensa como autoras de crimes 

contra a administração pública, notadamente em se tratando de servidores públicos e agentes 

políticos. Muito embora não se possa falar numa menor proteção ao direito à honra, ganham 

especial  relevo as  discussões  em que se  atribuam às  mesmas crimes  contra  o  patrimônio 

público.

Pode-se mencionar a respeito julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 751724, em que, não obstante a mistura de vários bens jurídicos 

para fundamentar o acórdão, quando o que se discutia centrava-se basicamente na tutela ao 

direito à honra, apontou ceder seu resguardo ante a divulgação de mera notícia de caráter 

informativo e de interesse público. 
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Conforme se extrai dos autos, o Procurador da Fazenda Nacional Glênio Sabbad 

Guedes sofrera acusações criminais movidas pelo Ministério Público Federal em razão do 

possível cometimento do crime de corrupção passiva, vez que teria recebido dinheiro para 

apresentação  de  pareceres  favoráveis  a  seus  contratantes  em  processos  que  tramitavam 

perante o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, bem como, posteriormente, 

em  razão  do  oferecimento  de  dinheiro  a  policiais  federais  para  seu  acobertamento  nas 

investigações.

Os fatos acima referidos foram noticiados por diversos veículos de comunicação, 

como jornais e revistas de grande circulação, tendo o agente público ajuizado em face dos 

mesmos ações de reparação por danos morais, apontando o “esvaziamento” de sua imagem, 

diante da imputação de fato criminoso que não cometera, tendo as decisões que negaram o 

pagamento de indenização a “conspurcado diretamente”.

O acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não distinguiu 

adequadamente,  contudo,  entre  os  direitos  à  honra  e  à  imagem,  os  quais  são  objeto  de 

tratamento distinto pelo legislador constitucional, como se verá a seguir.  No caso narrado, 

diante  do  mero  exercício  do  direito  de  informar,  afastou  o  Supremo  Tribunal  Federal  a 

violação ao direito de personalidade atinente à imagem, muito embora se tratasse de tutela da 

honra, em acórdão do qual se podem extrair os seguintes trechos:

Demais disso, bem examinado os autos, verifico que, ao contrário do que alega o 
agravante, não se vislumbra, na hipótese dos autos situação excepcional, que 
configure esvaziamento do direito à imagem.
Destarte,  o  Tribunal  de  origem,  diante  do  caso  concreto  e  dos  elementos 
colacionados aos autos, ponderou os valores e concluiu pela não caracterização 
de dano à imagem a ser indenizado, e que as informações foram divulgadas nos 
limites do direito de informação e da liberdade de expressão.
Destaco do acórdão, por ilustrativa, a seguinte passagem:
“No presente caso, o direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do 
ordenamento  constitucional,  que,  ao  mesmo  tempo  em  que  assegura  a 
inviolabilidade à honra, à vida privada — art. 5°, X, e a proteção à imagem — 
art. 5°, XXVII, também prevê que a manifestação do pensamento, a expressão 
da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão nenhuma 
restrição — art. 220.
Embora a divulgação da imagem acarrete uma exposição constrangedora da 
pessoa, não é menos verdade que o fato veiculado está na órbita do dever de 
informar À sociedade,  para  que esta  possa se  proteger,  cobrar soluções  dos 
poderes públicos, educar-se.
Dessa forma,  consoante decidiu o magistrado de 1°  grau,  a  ré em momento 
algum extrapolou seu direito profissional e dever de informar, mesmo que tal 
matéria  tenha  sido  prejudicial,  de  alguma  forma,  à  vida  do  autor.  Nesse 
contexto, não está configurado qualquer dano passível de ser indenizado.
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Em linhas gerais, o editorial publicado, como já posto em evidência, através da 
sentença,  não  foge  à  realidade.  Isso,  inclusive,  é  observado  pelo  próprio 
depoimento  do  autor-apelante.  Ademais,  a  matéria  não  leva  a  crer  que  a 
intenção  do  jornal  fosse  outra  que  não  fazer  menção  aos  fatos  noticiados, 
ostentando caráter eminentemente informativo e de interesse público.
Por fim, a liberdade de comunicação social ou de imprensa, que é prerrogativa 
do próprio regime constitucional,  não extrapolou o disposto na Constituição 
Federal,  cabendo  repetir,  no  caso  em  exame,  que  não  há  que  se  falar  em 
indenização por danos morais.325

O direito à imagem, muito embora seja fortemente associado à honra na prática 

jurisprudencial, também ostenta domínio próprio. De fato, consiste na impossibilidade de uso 

da imagem e aparência físicas do titular em fotografias, charges, desenhos, filmes, etc., sendo 

a todos assegurado o direito à sua preservação, especialmente em caso de pretensão de usos 

com fins comerciais por terceiros.

A prática jurisprudencial brasileira, contudo, tem equiparado à imagem a noção de 

honra,  para  coibir  a  divulgação  de  matérias  jornalísticas  e  informações  nas  quais  sejam 

narrados fatos reputados como ofensivos à honra de seus titulares, como reportagens acerca 

de  escândalos  políticos  ou  administrativos,  crimes  revestidos  de gravidade  e  repercussão, 

entre outros, que não poderiam ser meramente noticiados sem a referência aos seus supostos 

participantes.

Faz-se  possível,  contudo,  o  estabelecimento  de  diferenciação  entre  esses  dois 

direitos, quais sejam, honra e imagem. Enquanto o primeiro, como já exposto, se associa ao 

conceito,  próprio  e  externo,  em relação  ao  seu  titular,  que  contribui  para  que  lhe  sejam 

atribuídas  qualidades  reputadas  como positivas  pela  sociedade,  o  direito  à  imagem busca 

assegurar não seja a mesma exibida ou reproduzida sem o consentimento do titular.

Aqui  se  deve  levar  em  consideração,  a  respeito,  a  forma  de  exibição  dessa 

imagem e o contexto no qual se acha inserida. De fato, em se tratando de imagem captada em 

local  público,  dentro  de  um contexto  amplo,  sem que  existisse  a  intenção  deliberada  de 

exposição da imagem de terceiros, não se poderá falar em ofensa a esse direito constitucional, 

mas sim no exercício da liberdade de expressão por parte de terceiros.

É o que costuma ocorrer em se tratando de fotografias obtidas em praças, praias, 

etc., nos quais se faz comum a captura de imagens de inúmeras pessoas, sem que se possa 

falar,  no caso,  na imprescindibilidade de autorização da imagem de cada uma delas  e  de 

325 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 751.724-RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j.  10.09.2013. DJe 187, de 
23.09.2013.
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violação a esse direito caso não o façam, inclusive porque seu foco não recairá no uso das 

próprias imagens, exibidas dentro de um contexto específico.

Somente se poderia falar assim em violação ao direito fundamental à imagem em 

se  tratando  de  sua  captura  com  o  uso  de  equipamentos  especialmente  invasivos,  como 

câmeras especiais ou ocultas, em relação as quais, facilitado seu uso mediante razões técnicas, 

se  viabilizasse  o  acesso  a  locais  ocultos  ou  reservados,  em que  se  associaria  também à 

violação ao direito à preservação da vida privada.

Aqui também deve ser destacada a extensão da proteção normativa conferida às 

chamadas figuras públicas, as quais em geral expõe suas próprias vidas em jornais, revistas, 

sites  de  celebridades,  etc.,  razão  pela  qual  não  se  faz  cabível  pleitear  posteriormente  o 

pagamento de indenizações com base na alegação de que teriam sido vítimas de exploração 

indevida de imagem.

A análise de interessante precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos da 

América  se  apresenta  bastante  esclarecedora.  A revista  Hustler,  atuante  no  segmento  de 

pornografia  explícita  e  humor  satírico,  promovendo  paródia  de  campanha  publicitária  da 

bebida Campari, intitulada “Minha Primeira Vez”, se utilizou de fotografia do líder religioso 

conservador Jerry Falwell, trazendo ainda entrevista na qual tecia fictício relato acerca de sua 

primeira experiência sexual.

Segundo relatado na fictícia entrevista, a primeira experiência  do líder religioso 

protestante  teria  ocorrido  com sua própria  mãe num banheiro,  após  a  ingestão de bebida 

alcoólica. Ao ser questionado acerca do fato, o entrevistado mencionara que sua mãe estaria 

com aparência melhor que a de um batista envolto numa cédula de US$ 100,00 (cem dólares), 

bem como que a mesma já teria praticado esse mesmo fato com diversas outras pessoas.

O reclamante  pleiteou  o  pagamento  de  indenização  alegando  a  ocorrência  de 

difamação e por haver lhe sido inflingido intenso sofrimento moral, em conduta que, segundo 

o ordenamento jurídico brasileiro, representaria uma combinação entre violações aos direitos 

de imagem e à honra, diante do conteúdo da suposta entrevista, especialmente levando-se em 

conta o fato de ser a pessoa objeto da notícia uma influente e popular liderança religiosa. 

Ajuizada ação indenizatória, foi reconhecida a ocorrência de grave lesão moral ao 

reclamante, fixando reparação no montante de US$ 150,000.00 (cento e cinquenta mil dólares 

americanos)  pela Court  of  the  Western  District  of  Virginia,  posteriormente  mantida  plo 
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Tribunal do 4º Circuito de Apelações, rejeitando a aplicação ao caso concreto do precedente 

da Suprema Corte já mencionado, qual seja, New York Times Co. v. Sullivan.

Interposto  recurso  perante  a  Suprema  Corte,  sustentou  a  revista  violação  à 

proteção conferida pela 1ª Emenda, especialmente por representar a suposta entrevista uma 

mera  e  evidente  paródia  de caráter  satírico,  argumentos  que foram acolhidos  em grau de 

recurso, inclusive por se considerar não verificada a existência da intenção direta de causar 

qualquer dano moral.

Considerou-se que a mera alegação de ser a matéria ultrajante não poderia ser 

utilizado para o fim de impedir sua circulação ou impor o ressarcimento por danos morais 

apontados,  por  ser  esse  termo  acentuadamente  subjetivo,  circunstância  especialmente 

acentuada  pelo  fato  de  ser  Falwell  uma  figura  pública  para  os  efeitos  da  proteção 

constitucional,  estando  sua  imagem naturalmente  sujeita  a  maior  exposição  nos  diversos 

meios de circulação, podendo ser explorada em maior intensidade pela imprensa. A respeito, 

colhe-se do voto proferido pelo Ministro William Renquist, infra:

Este caso apresenta-nos uma nova questão limitações  à 1a.  Emenda sobre a 
autoridade  do  Estado  para  proteger  seus  cidadãos  contra  a  imposição 
intencional de sofrimento emocional. Precisamos decidir se uma figura pública 
pode  ter  ressarcidos  os  danos  emocionais  causados  pela  publicação  de  um 
anúncio-paródia ofensivo a ela, e, sem dúvida, grave e repugnante aos olhos da 
maioria. O recorrido pretende nos fazer cres que o interesse estatal na proteção 
ao  sofrimento  emocional  das  figuras  públicas  seria  suficiente  para  negar  a 
proteção da Primeira Emenda ao discurso que é ofensivo e se destina a infligir 
danos emocionais, mesmo quando esse discurso não pudesse razoavelmente ter 
sido interpretado como afirmando fatos reais sobre a figura pública envolvida.
No  coração  da  Primeira  Emenda  está  o  reconhecimento  da  importância 
fundamental  do  livre  fluxo  de  idéias  e  opiniões  sobre  assuntos  de  interesse 
público. A liberdade para expor seus pensamentos não é apenas um aspecto da 
liberdade individual - e, portanto, um bem em si até -, mas também é essencial 
para a busca comum da verdade e da vitalidade da sociedade como um todo ". 
Temos, portanto, sido especialmente vigilantes para garantir que as expressões 
individuais de idéias permaneçam livres de sanções impostas pelo governo. A 
Primeira Emenda não reconhece qualquer coisa como uma ideia errada. Como 
o juiz Holmes escreveu:  'os homens podem vir a acreditar ainda mais no que 
acreditavam como fundamento de suas próprias ideias, e que o propósito final 
desejado é melhor alcançado pelo livre mercado de ideias,  que o melhor teste 
para  a  verdade  é  o  poder  do  pensamento  para  ter  a  si  mesma  aceita  na 
competição  do  mercado,  e  que a  verdade é  a  única  base  sobre  a  qual  seus 
desejos podem se desenvolver com segurança'.
O propósito do profundo debate político incentivado pela Primeira Emenda é 
produzir discurso que critica  aqueles  que detêm cargos  públicos  ou aquelas 
figuras públicas  que estão 'intimamente envolvidos na resolução de questões 
públicas importantes ou, em razão da sua fama, participam de eventos em áreas 
de interesse para a sociedade em geral'.  O Juiz  Frankfurter o coloca  de de 
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forma sucinta em Baumgartner contra Estados Unidos, 322 EUA 665, 673 -674 
(1944), quando ele disse que 'uma das prerrogativas da cidadania americana é o 
direito  de  criticar  os  homens  públicos  e  suas  medidas.'  Tais  críticas, 
inevitavelmente,  não  serão  sempre  fundamentadas  ou  moderadas;  figuras 
públicas,  bem  como  os  funcionários  públicos  estarão  sujeitos  a  'ataques 
veementes, cáusticos e, às vezes desagradavelmente afiados'. […]
Claro, isso não significa que qualquer discurso sobre uma figura pública está 
imune a sanção na forma de indenização. Desde New York Times Co. v Sullivan, 
376  EUA 254  (1964),  temos  consistentemente  determinado  que  uma  figura 
pública  pode  processar o  emitente  de  um discurso  responsável  pelo  dano à 
reputação causado pela publicação de uma mentira difamatória, mas somente 
se  a  declaração  foi  feita  'com o  conhecimento  de  que ela  era  falsa  ou  com 
imprudência  a  saber  se  era  falsa  ou  não'.  Declarações  falsas  de  fato  são 
particularmente  sem  valor,  pois  elas  interferem  com  a  função  de  busca  da 
verdade do mercado de idéias, e causam danos à reputação de um indivíduo que 
não pode ser facilmente reparado por um discurso oposto, porém convincente e 
eficaz.. Mas, apesar de falsidades terem pouco valor em si mesmas, eles são, 'no 
entanto,  inevitáveis  no  debate  livre'.  Uma  regra  que  imponha  a 
responsabilidade objectiva em uma editora para afirmações factuais falsas teria 
um indubitável efeito resfriador sobre o discurso relativo à figuras públicas que 
não tem valor constitucional. As liberdades de expressão exigem espaço para 
respirar. Este espaço para respiração é fornecido por uma regra constitucional 
que permite que figuras públicas sejam indenizadas por calúnia ou difamação 
apenas quando elas puderem provar tanto que a declaração era falsa e que foi 
feita com o requisito da culpabilidade.                                                                
Conclui-se  que  as  figuras  públicas  e  funcionários  públicos  não  podem  ser 
indenizados pelo delito de imposição intencional de sofrimento emocional em 
razão de publicações como a que aqui está em causa, sem demonstrar, ainda, 
que a publicação contém uma declaração falsa de fato ou que foi feita com 'real 
malícia', i.e., com conhecimento de que a declaração era falsa ou com descaso 
quanto a saber se era ou não verdade. Esta não é apenas uma " aplicação cega " 
do  New  York  Times,  reflete  o  nosso  juízo  que  considerou  que  tal  norma é 
necessária  para  dar  espaço  adequado  para  as  liberdades  protegidas  pela 
Primeira Emenda.
Aqui fica claro que entrevistado Falwell é uma "figura pública", para fins de 
direito  da  Primeira  Emenda.  O  júri  considerou  contra  o  recorrido  em  sua 
alegação de difamação quando decidiu que o anúncio-paródia da Hustler não 
poderia  'razoavelmente  ser entendido  como descrevendo  fatos  reais  sobre  o 
entrevistado ou eventos reais em que ele participou. O Tribunal de Apelação 
interpretou  no sentido de que o júri não teria analisado se a paródia-anúncio 
'não era razoavelmente crível', e de acordo com nosso costume aceitamos esta 
conclusão. Ao recorrido é negado seu pedido de indenização atribuída pelo júri 
para a imposição intencional de sofrimento emocional por conduta escandalosa. 
Essas razões não podem, de forma consistente com a Primeira Emenda, formar 
a base para a atribuição de uma indenização quando a conduta em questão é a 
publicação  de  uma  caricatura,  como  a  paródia-anúncio  envolvida  aqui.  O 
acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  é,  portanto,
revertido'.326

326 Na redação original, 'This case presents us with a novel question involving First Amendment limitations  
upon a State's  authority to protect  its  citizens from the intentional infliction of  emotional distress.  We must  
decide whether a public figure may recover damages for emotional harm caused by the publication of an ad 
parody offensive to him, and doubtless gross and repugnant in the eyes of most. Respondent would have us find 
that a State's interest in protecting public figures from emotional distress is sufficient to deny First Amendment  
protection to speech that is patently offensive and is intended to inflict emotional injury, even when that speech  
could not reasonably have been interpreted as stating actual facts about the public figure involved. This we  
decline to do. 
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Também aqui faz-se necessário tecer considerações acerca da distinção entre a 

menor extensão do âmbito de proteção desse direito em relação às chamadas figuras públicas, 

como  agentes  políticos,  artistas  de  renome  e,  mais  recentamente,  das  denominadas 

celebridades. Nesses casos, muito embora não se possa afirmar deixarem de ser contempladas 

pela  proteção da norma constitucional,  será lógico que,  diante da maior exposição,  sejam 

normalmente mencionadas em jornais, revistas, televisão, etc., sem que tal conduta represente 

At the heart of the First Amendment is the recognition of the fundamental importance of the free flow of ideas  
and opinions on matters of public interest and concern. "The freedom to speak one's mind is not only an aspect  
of individual liberty - and thus a good unto itself - but also is essential to the common quest for truth and the  
vitality of society as a whole." We have therefore been particularly vigilant to ensure that individual expressions  
of ideas remain free from governmentally imposed sanctions. The First Amendment recognizes no such thing as  
a "false" idea. As Justice Holmes wrote, "when men have realized that time has upset many fighting faiths, they  
may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate  
good desired is better reached by free trade in ideas - that the best test of truth is the power of the thought to get  
itself accepted in the competition of the market . . . 
The sort of  robust  political  debate encouraged by the First  Amendment is  bound to produce speech that  is  
critical of those who hold public office or those public figures who are intimately involved in the resolution of  
important public questions or, by reason of their fame, shape events in areas of concern to society at large."  
Justice Frankfurter put it succinctly when he said that "[o]ne of the prerogatives of American citizenship is the  
right to criticize public men and measures." Such criticism, inevitably, will not always be reasoned or moderate;  
public figures as well as public officials will be subject to "vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp  
attacks.
Of course, this does not mean that any speech about a public figure is immune from sanction in the form of  
damages. Since New York Times Co. v. Sullivan, we have consistently ruled that a public figure may hold a  
speaker liable for the damage to reputation caused by publication of a defamatory falsehood, but only if the  
statement was made "with knowledge that it was false or with reckless disregard of whether it was false or not."  
Id., at 279-280. False statements of fact are particularly valueless; they interfere with the truth-seeking function 
of the marketplace of ideas, and they cause damage to an individual's reputation that cannot easily be repaired  
by  counterspeech,  however  persuasive  or  effective.  But  even  though falsehoods  have  little  value  in  and  of  
themselves, they are "nevertheless inevitable in free debate," and a rule that would impose strict liability on a  
publisher for false factual assertions would have an undoubted "chilling" effect on speech relating to public  
figures that does have constitutional value. "Freedoms of expression require "`breathing space.'" This breathing  
space is provided by a constitutional rule that allows public figures to recover for libel or defamation only when  
they can prove both that the statement was false and that the statement was made with the requisite level of  
culpability
We conclude that public figures and public officials may not recover for the tort  of intentional infliction of  
emotional distress by reason of publications such as the one here at issue without showing in addition that the 
publication contains a false statement of fact which was made with "actual malice," i. e., with knowledge that  
the statement was false or with reckless disregard as to whether or not it was true. This is not merely a "blind  
application"  of  the  New York  Times  standard,  it  reflects  our  considered  judgment  that  such  a  standard  is  
necessary to give adequate "breathing space" to the freedoms protected by the First Amendment. Here it is clear  
that respondent Falwell is a "public figure" for purposes of First Amendment law. 
The jury found against respondent on his libel  claim when it  decided that the Hustler ad parody could not  
"reasonably  be  understood  as  describing  actual  facts  about  [respondent]  or  actual  events  in  which  [he]  
participated." The Court of Appeals interpreted the jury's finding to be that the ad parody "was not reasonably  
believable," and in accordance with our custom we accept this finding. Respondent is thus relegated to his claim  
for damages awarded by the jury for the intentional infliction of emotional distress by "outrageous" conduct. But  
for reasons heretofore stated this claim cannot, consistently with the First Amendment, form a basis for the  
award of damages when the conduct in question is the publication of a caricature such as the ad parody involved  
here. The judgment of the Court of Appeals is accordingly reversed'. Íntegra da decisão encontra-se disponível 
em http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=485&invol=46, acesso em 11.10.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=485&invol=46


 395

qualquer exorbitância no exercício da liberdade de expressão, salvo situações que se mostrem 

manifestamente abusivas.

Questão atual nessa temática consiste na superexposição da imagem de pessoas 

presas ou submetidas a processos judiciais, cuja violação a seus direitos da personalidade, 

notadamente à imagem, poderia impactar de forma significativa o direito a um julgamento 

justo,  ou  fair  trial,  especialmente  considerando  o  que  se  pode  visualizar  da  análise  de 

programas dedicados à cobertura policial e de acontecimentos criminosos.

Têm se difundido e obtido grande audiência os programas dedicados à cobertura 

de  crimes,  exibidos  em  horários  os  mais  variados  diante  de  seu  enquadramento  como 

programa  jornalístico,  nos  quais  se  assiste  à  exibição  das  imagens  de  pessoas  presas, 

meramente  suspeitas  do  cometimento  de  crimes,  expostas  a  uma  série  de  indagações 

formuladas  por  entrevistadores  e  em  geral  merecendo  comentários  depreciativos  dos 

apresentadores e jornalistas.

Em razão desse fato, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

órgão  do  Ministério  da  Justiça,  editou  a  Resolução  nº 14,  de  11  de  novembro  de  1994, 

destinada  ao  estabelecimento  de  regras  mínimas  para  o  tratamento  de  presos  no  Brasil, 

estabeleceu restrições à utilização e exibição de imagens de pessoas nessa condição, com o 

escopo de preservação de seus direitos da personalidade. 

A respeito, confira-se o teor do seu artigo 47, segundo o qual o preso não será 

“constrangido a participar, ativa ou passivamente, de ato de divulgação de informações 

aos  meios  de  comunicação  social,  especialmente  no  que  tange  à  sua  exposição 

compulsória à fotografia ou filmagem”, sendo essa prática acompanhada de uma série de 

afirmações de culpa e questionamentos forçados sobre suas participações nos delitos.

Também nesse mesmo sentido, estabelece a norma em seu artigo 48 que “em caso 

de deslocamento do preso, por qualquer motivo, deve-se evitar sua exposição ao público, 

assim  como  resguardá-lo  de  insultos  e  da  curiosidade  geral”.  Trata-se  de  regra 

frequentemente não observada, vez que se tem assistido à frequente exibição de imagens de 

pessoas presas em situações de evidente ausência de consentimento,  em situação que não 

encontra qualquer justificativa, com a submissão a perguntas vexatórias.
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Cabe mencionar  a respeito  ação civil  pública ajuizada pelo Ministério Público 

Federal  na Bahia em face da exibição de entrevista veiculada pela afiliada local da Rede 

Bandeirantes no programa denominado “Brasil Urgente”, intitulada “Acusado de estupro quer 

fazer  exame  de  próstata”,  na  qual  foram  formulados  diversos  questionamentos 

manifestamente constrangedores ao entrevistado.

A entrevista foi marcada por uma série de questionamentos acerca da prática do 

crime de estupro, negada pelo acusado, que somente reconhecia a autoria do crime de roubo, 

além  de  ironizar  a  forma  como  pronunciava  a  palavra  “estupro”,  razão  pela  qual  a 

Procuradoria da República no Estado da Bahia ajuizou ação civil pública em que apontava a 

ocorrência  de grave violação da personalidade dos direitos  do preso,  notadamente de seu 

direito à imagem, que não poderia ser ignorado mesmo ante sua participação no cometimento 

de crime.

Conforme apontado na inicial, as entrevistas seriam caracterizadas por uma série 

de colocações irônicas dos entrevistadores em relação aos entrevistados, geralmente presos 

pobres e negros, com deboches e insultos que os exporiam a situações umilhantes, sendo suas 

imagens  exibidas  sem  que  consentissem  com  essa  prática,  o  que  somente  poderia  ser 

justificável para fins de conveniência das investigações.

Destacou-se  que  as  transmissões  dos  programas  enquadrados  na  condição  de 

“jornalismo policial” apresentariam graves violações à ordem jurídica, ofendendo os direitos 

dos presos, especialmente o direito de imagem, da dignidade da pessoa humana e a presunção 

de  inocência,  se  utilizando  para  tanto  de  linguagem  de  baixo  calão  e  de  uma  série  de 

expressões claramente vexatórias.

Foi concedido o pedido de antecipação de tutela pelo Juiz Federal da 11ª Vara da 

Seção Judiciária da Bahia, para o fim de suspender a exibição de entrevistas e imagens dos 

presos  sob  custódia  estatal  ou  ainda  sem  autorização  dos  mesmos  por  parte  da  TV 

Bandeirantes Bahia, dentro ou fora da dependência das delegacias, sem que se possa falar na 

ocorrência de censura estatal, como já acima referido. Acerca da necessidade de preservação 

dos direitos da personalidade confira-se trecho da decisão judicial,  proferida nos autos do 

processo nº 28629-90.2012.4.01.3300:

A reportagem que deu azo ao ajuizamento da presente ação constituiu-se em 
afronta,  não  somente  à  ampla  proteção  à  dignidade  da  pessoa  humana,  à 
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inviolabilidade da honra e imagem, aos princípios da integridade física e moral 
dos presos e da presunção de inocência, mas também aos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, a que deve se submeter toda produção e programa de 
rádio e televisão,  em homenagem ao disposto no artigo 221 da Constituição 
Federal. […]
Com isto,  resta  claro que a medida judicial  pleiteada na presente ação  não 
conspurca, de forma alguma, a liberdade de expressão, tampouco o direito ao 
livre  exercício  profissional  do  jornalista,  pilares  do  Estado  Democrático  de 
Direito.  Ao  revés,  a  ação  civil  pública  dos  Ministérios  Públicos  Federal  e 
Estadual  pretende  resguardar  os  precisos  limites  em  que  essas  liberdades 
democráticas devem ser exercidas, sob pena de se converterem em ignominiosa 
afronta aos direitos mais comezinhos dos presos e telespectadores. […]
Com efeito, não se pode permitir que a concessão de um serviço público seja 
utilizada com o escopo de espezinhar pessoas que são expostas publicamente 
sem que tenham, sequer, manifestado seu consentimento. Tratar, publicamente, 
com menoscabo e aviltar as pessoas custodiadas pelo Estado em nada contribui 
para os benefícios coletivos que podem ser trazidos pelo jornalismo, conforme 
anteriormente salientado.327

A discussão jurídica acerca dos efeitos da intensa exposição midiática sobre os 

processos judiciais  ainda se encontra  em estágio bastante  embrionário no Brasil.  De fato, 

determinados crimes têm motivado uma forte cobertura midiática, sendo dissecados e levados 

ao conhecimento de todos, resultando na submissão a julgamentos antecipados e por vezes 

sem qualquer critério técnico, aqui cabendo remeter às considerações já tecidas em relação ao 

chamado caso “Escola Base”, referido anteriormente.

Torna-se necessário analisar até que ponto essa superexposição de determinados 

crimes na mídia, alimentando o interesse social, pode comprometer o direito de todos a um 

julgamento  justo,  com  flagrante  violação  a  seus  direitos  da  personalidade  e  mesmo  a 

comprometer a imparcialidade que se deve esperar do julgador, que poderá ser tolhida diante 

da intensa exposição de certos delitos.

Pode ser mencionado a respeito do tema importante decisão da Suprema Corte 

dos  Estados  Unidos  da  América  no  conhecido  caso  Sheppard  v.  Maxwell  (384 US 333), 

julgado em 06 de junho de 1966, no qual se anulou condenação imposta ao médico Sam 

Sheppard por supostamente haver assassinado sua esposa Marylin no dia 4 de julho de 1954, a 

qual se encontrava grávida, tendo sempre negado a autoria do delito, para atribuí-lo a um 

homem não devidamente identificado. 

O  fato  despertou  a  atenção  dos  moradores  da  cidade  de  Cleveland,  Ohio,  e 

327Íntegra da decisão encontra-se disponível em  http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?
trf1_captcha_id=31691d6c57fcee4d40c57f71c13fe35e&trf1_captcha=tqs7&enviar=Pesquisar&proc=286299
020124013300&secao=BA, acesso em 17.10.2013.

http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=31691d6c57fcee4d40c57f71c13fe35e&trf1_captcha=tqs7&enviar=Pesquisar&proc=286299020124013300&secao=BA
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=31691d6c57fcee4d40c57f71c13fe35e&trf1_captcha=tqs7&enviar=Pesquisar&proc=286299020124013300&secao=BA
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?trf1_captcha_id=31691d6c57fcee4d40c57f71c13fe35e&trf1_captcha=tqs7&enviar=Pesquisar&proc=286299020124013300&secao=BA
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posteriormente  de  todo  o  público  dos  Estados  Unidos  da  América,  gerando  inúmeras 

manchetes  fomentadas  por  declarações  das  autoridades  policiais  que  presidiram  as 

investigações, as quais apontavam para a ocorrência de culpabilidade do médico, com base 

em uma série de elementos, como sua recusa a se submeter ao detector de mentiras.

Conforme se extrai do processo, teria ocorrido publicidade opressiva revelada em 

reportagens, debates públicos e editoriais em relação ao acusado, tendo a imprensa inclusive o 

acompanhado,  bem  como  as  autoridades  policiais,  no  momento  em  que  se  realizava 

reconstituição do crime, com opressão também em relação aos próprios jurados, cujas fotos 

foram amplamente divulgadas em jornais quando de suas seleções.

 Condenado pelo júri, Sheppard apresentou recurso que foi improvido pela Corte 

de Apelações do 8º Distrito de Ohio, em decisão posteriormente confirmada pela Suprema 

Corte do mesmo estado. O acusado interpõe através de seu advogado um habeas corpus que 

resulta em sua soltura mediante fiança, tendo a Suprema Corte, ao final, anulado o julgamento 

em decisão proferida por oito votos a um, diante da possibilidade da publicidade reputada 

como  virulenta  haver  influenciado  o  júri.  Submetido  a  novo  júri,  o  acusado  veio  a  ser 

absolvido.

Em sua decisão, levou em conta a Suprema Corte uma série de elementos que 

evidenciariam a negativa a um julgamento justo, garantia equiparada ao devido processo legal 

brasileiro, tais como a publicidade exagerada conferida ao caso; a divulgação dos nomes e 

endereços dos jurados pelos jornais locais, gerando uma série de telefonemas aos mesmos; a 

proximidade do julgamento com as eleições para os promotor e juiz, e até mesmo a ocupação 

quase total da sala de audiências por jornalistas, impedindo uma adequada comunicação entre 

o acusado e seu defensor.

Esses elementos, segundo a Corte, muito embora não demonstrassem de plano um 

julgamento injusto, poderiam levar à conclusão da possibilidade de sua ocorrência, apontando 

haver o júri falhado ao deixar de adotar medidas como a restrição ao número de jornalistas, 

isolamento  da  testemunhas,  controle  acerca  de  vazamentos  por  policiais,  testemunhas  e 

advogados;  proibições  a  declarações  extrajudiciais  pelas  partes,  advogados,  policiais,  e 

recomendado aos órgãos públicos que disciplinassem a liberação de informações em relação a 

seus empregados.

O  voto  condutor,  proferido  pelo  Juiz  Tom  Clark,  após  tecer  uma  série  de 

considerações sobre as matérias jornalísticas veiculadas, todas francamente desfavoráveis ao 
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acusado, discorre detalhadamente acerca do espaço físico conferido aos jornalistas na sala de 

julgamento, em estrutura mantida ao longo de nove semanas de julgamento, opressiva em 

relação aos jurados e ao acusado. A respeito, confira-se trechos do voto:

'O erro principal da Corte é decorrente da constatação de que faltou poder 
para  controlar  a  publicidade  sobre  o  julgamento.  Desde  o  início  dos 
procedimentos de julgamento o juiz anunciou que nem ele ou qualquer outra 
pessoa poderia restringir notícias prejudiciais. E ele reiterou esse ponto de vista 
em numerosas ocasiões. A partir do momento em que identificou os grupos de 
mídia como seu alvo, o juiz nunca considerou outros meios que são usualmente 
utilizados para reduzir a aparência de pré-julgamento material e para proteger 
o júri de influências externas. Nós  concluímos que esses procedimentos meios 
teriam sido suficientes para garantir a Sheppard um julgamento justo e assim 
não  consideramos  quais  sanções  poderiam  ser  aplicáveis  em  face  de  uma 
imprensa recalcitrante nem da acusação de culpa agora formulada em face do 
juiz da causa.
A atmosfera carnavalesca do julgamento poderia facilmente ter sido evitada 
caso as premissas da sala de julgamento e do fórum fossem sujeitas ao controle 
da  corte.  Como  nós  enfatizamos  em  Estes,  a  presena  da  imprensa  em 
procedimentos judiciais  deve ser limitada quando é aparente que o acusado 
possa por outro lado ser prejudicado ou ficar em desvantagem. Levando em 
consideração a massiva publicidade anterior ao julgamento, o juiz deveria ter 
adotado regras mais restritas para o controle do uso da sala de audiências pela 
imprensa,  como  o  advogado  de  Sheppard  pleiteou.  O  próprio  número  de 
repórteres na sala de julgamento poderia ter sido reduzido no primeiro sinal de 
que  sua  presença  poderia  perturbar  o  julgamento.  Eles  certamente  não 
poderiam ter sido colocados na área da defesa. Além disso, o juiz deveria ter de 
forma  mais  atenta  a  conduta  dos  jornalistas  na  sala  de  julgamento.  Por 
exemplo, o juiz poderia tê-los instado a não manusear ou fotografar materiais 
dos autos guardados na mesa do júri durante o processo.
Segundo, a corte deveria ter isolado as testemunhas. Todos os jornais e estações 
de rádios aparentemente entrevistarem possíveis testemunhas a seu critério, e 
em  muitos  casos  questionaram  seus  testemunhos.  Um  exemplo  típico  foi  a 
publicação  de  numerosas  declarações  feitas  por  Susan  Hayes,  antes  de  sua 
aparição na Corte,  recordando seu caso de amor com Sheppard. Apesar das 
testemunhas terem sido isoladas na sala de julgamento durante o julgamento o 
completo  relato  testemunhal  estava  disponível  para  a  imprensa.  Isso 
completamente anula a imposição judicial da condenação. Veja Estes v. Texas, 
supra, em 547.
Terceiro, a Corte deveria ter feito algum esforço para controlar a divulgação de 
dados,  informações  e  fofocas  para  a  imprensa  por  policiais,  testemunhas  e 
representantes  de ambas  as  partes.  Muitas  das informações então  reveladas 
eram inexatas, levando a rumores sem base e confusão. Que o juiz estava a par 
de sua responsabilidade a esse respeito pode ser observado do seu aviso a Steve 
Sheppard,  o  irmão  do  acusado,  que  aparentemente  tornara  públicas 
declarações em tentativa de desacreditar as testemunhas de acusação. O juiz fez 
essa declaração na presença do júri:
'Agora, a Corte gostaria de dizer algumas palavras. Nós fomos informados – 
nós não lemos qualquer coisa sobre isso – mas fomos informados de que o Dr. 
Steve  Sheppard, a quem foi garantido o privilégio de permanecer na sala de 
julgamento  durante  o  julgamento,  tem  exposto  o  caso  em  jornais  e  feito 
comentários impróprios sobre as testemunhas da acusação.
Que fique claro que se o Dr. Steve Sheppard pretende usar os jornais para 
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julgar esse caso enquanto nós o julgamos aqui, ele será proibido de permanecer 
na sala de julgamento durante o curso do julgamento se ele for testemunhar no 
caso.
A Corte  destaca  que  não  pode  negar  a  Steve  Sheppard  o  direito  de  livre 
discurso, mas pode lhe negar o privilégio de permanecer na sala de julgamento, 
se ele insistir em permanecer com essa conduta durante o curso do julgamento'.
O  advogado  de  defesa  imediatamente  levou  ao  conhecimento  da  Corte  o 
tremendo  volume  de  publicidade  na  imprensa  de  Cleveland que  'confundiu 
totalmente os  testemunhos'  no caso.  Sob essas  circunstâncias,  o  juiz deveria 
pelo menos ter advertido os jornais de checar a veracidade de suas conclusões. 
E é  óbvio  que o juiz  deveria  ter se  esforçado para  resolver esse  problerma 
imponto  controle  sobre  as  declarações  feitas  à  mídia  por  advogados, 
testemunhas,  e  especialmente  pelo  comissário  e  policiais.  A  acusação 
repetidamente  tornou  evidências  disponíveis  à  imprensa  que  nunca  foram 
apresentadas no julgamento. Muitas das 'evidências' disseminadas desse modo 
eram claramente  inadmissíveis.  A exclusão  dessas  evidências  no  julgamento 
perde  significado  quando  a  mídia  as  tornou  disponíveis  ao  público.  Por 
exemplo, a publicidade sobre a recusa de Sheppard a se submeter ao detector 
de metais veio diretamente de policiais e do comissário. A história no sentido de 
que  Sheppard  teria  sido  chamado  de  personalidade  “Jekyll-Hyde”  por  sua 
esposa foi atribuída a uma testemunha de acusação. Nenhum testemunho desse 
tipo foi prestado. Os relatos adicionais de que haveria uma testemunha-chave 
que iria  testemunhar sobre o pavio curto  de Sheppard somente poderia ter 
emanado da acusação. Além disso, os jornais descreveram em detalhes pistas 
que foram encontradas pela polícia, mas que não foram objeto de registro.
O fato de que muitas das notícias de pré-julgamento podem ser remetidas à 
acusação, assim como à defesa, agrava a falha do juiz em tomar qualquer ação. 
O controle efetivo dessas fontes – de forma compatível com o poder da Corte- 
poderia ter evitado a divulgação de informações inexatas, rumores e acusações 
que criaram muito da publicidade inflamante, pelo menos após o indiciamento 
de Sheppard.
Mais especificamente, a Corte de Julgamento poderia ter proscrito declarações 
extrajudiciais por qualquer advogado, parte, testemunhas ou oficiais do juízo 
que  divulgaram  assuntos  prejudiciais,  como  a  recusa  de  Sheppard  em  se 
submeter  a  interrogatório  ou  ao  teste  do  detector  de  mentiras;  qualquer 
declaração prestada por Sheppard aos policiais; a identidade de testemunhas 
arroladas  ou  seus  prováveis  testemunhos;  qualquer  crença  em  culpa  ou 
inocência; ou como declarações concernentes ao mérito do caso […] 
Estando ciente do grande interesse do público no caso, a cobertura massiva da 
imprensa, e o potencialmente danoso impacto da publicidade, a Corte poderia 
também  ter  requisitado  aos  oficiais  competentes  para  promulgar  uma 
regulação concernente à disseminação de informações sobre o caso por seus 
empregados.  Adicionalmente,  jornalistas  que  escreveram  ou  transmitiram 
histórias prejudiciais, poderia ter sido advertidos da impropriedade de publicar 
materiais não introduzidos no processo'.328 

328 Na redação original, 'The court's fundamental error is compounded by the holding that it lacked power to  
control  the publicity  about  the trial.  From the very inception of  the proceedings the judge announced that  
neither he nor anyone else could restrict prejudicial news accounts. And he [384 U.S. 333, 358] reiterated this 
view on numerous occasions. Since he viewed the news media as his target, the judge never considered other  
means that  are often utilized to reduce the appearance of  prejudicial  material  and to protect  the jury from 
outside influence. We conclude that these procedures would have been sufficient to guarantee Sheppard a fair  
trial and so do not consider what sanctions might be available against a recalcitrant press nor the charges of  
bias now made against the state trial judge. 
The carnival atmosphere at trial could easily have been avoided since the courtroom and courthouse premises  
are subject to the control of the court. As we stressed in Estes, the presence of the press at judicial proceedings  
must be limited when it is apparent that the accused might otherwise be prejudiced or disadvantaged.Bearing in  
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A influência extremamente invasiva dos meios de comunicação de massa pode se 

fazer sentir com maior nitidez nos processos de competência do Tribunal do Júri. De fato, 

diante  da  falta  de  necessidade  de  motivação  dos  julgamentos  realizados,  cujo  resultado 

dependerá  de  uma  avaliação  individualizada  de  cada  juiz  leigo,  torna-se  muito  difícil 

esclarecer até que ponto uma decisão é tomada com base na convicção isenta de qualquer 

preconceito ou prejulgamento formulado com base em notícias divulgadas pela imprensa.

mind the  massive  pretrial  publicity,  the  judge  should  have  adopted  stricter  rules  governing  the  use  of  the 
courtroom by newsmen, as Sheppard's counsel requested. The number of reporters in the courtroom itself could  
have been limited at the first sign that their presence would disrupt the trial. They certainly should not have been  
placed inside the bar. Furthermore, the judge should have more closely regulated the conduct of newsmen in the  
courtroom. For instance, the judge belatedly asked them not to handle and photograph trial exhibits lying on the 
counsel table during recesses.  
Secondly, the court should have insulated the witnesses. All of the newspapers and radio stations apparently  
interviewed prospective witnesses at will, and in many instances disclosed their testimony. A typical example  
was the publication of numerous statements by Susan Hayes, before her appearance in court, regarding her love  
affair with Sheppard. Although the witnesses were barred from the courtroom during the trial the full verbatim  
testimony was available to them in the press. This completely nullified the judge's imposition of the rule. See 
Estes v. Texas, supra, at 547. 
Thirdly, the court should have made some effort to control the release of leads, information, and gossip to the  
press by police officers, witnesses, and the counsel for both sides. Much of the information thus disclosed was 
inaccurate, leading to groundless rumors and confusion.That the judge was aware of his responsibility in this  
respect may be seen from his warning to Steve Sheppard, the accused's brother, who had apparently made public  
statements  in  an  attempt  to  discredit  testimony  for  the  prosecution.  The  judge  made  this  statement  in  the  
presence of the jury: 

"Now, the Court wants to say a word. That he was told - he has not read anything about it at all - but he was  
informed that Dr. Steve Sheppard, who has been granted the privilege of remaining in the court room during  
the trial, has been trying the case in the newspapers and making rather uncomplimentary comments about  
the testimony of the witnesses for the State. 
"Let it be now understood that if Dr. Steve Sheppard wishes to use the newspapers to try his case while we 
are trying it here, he will be barred from remaining in the court room during the progress of the trial if he is  
to be a witness in the case. 
"The Court appreciates he cannot deny Steve Sheppard the right of free speech, but he can deny him the . . .  
privilege of being in the court room, if he wants to avail himself of that method during the progress of the  
trial." 

Defense  counsel  immediately  brought  to  the  court's  attention  the  tremendous  amount  of  publicity  in  the  
Cleveland press that "misrepresented entirely the testimony" in the case. Under such circumstances, the judge 
should have at least warned the newspapers to check the accuracy of their accounts. And it is obvious that the 
judge should have further sought to alleviate this problem by imposing control over the statements made to the  
news media by counsel, witnesses, and especially the Coroner and police officers. The prosecution repeatedly 
made evidence  available  to  the  news  media  which  was  never  offered  in  the  trial.  Much of  the  "evidence"  
disseminated in  this  fashion was clearly  inadmissible.  The exclusion of  such evidence  in  court  is  rendered  
meaningless when news media make it  available to the public. For example, the publicity about Sheppard's  
refusal to take a lie detector test came directly from police officers and the Coroner. The story that Sheppard had  
been called a "Jekyll-Hyde" personality by his wife was attributed to a prosecution witness. No such testimony 
was given. The further report that there was "a `bombshell witness' on tap" who would testify as to Sheppard's  
"fiery temper" could only have emanated from the prosecution. Moreover, the newspapers described in detail  
clues that had been found by the police, but not put into the record. 
The fact  that  many of  the prejudicial  news items can be traced to the prosecution, as well  as the defense,  
aggravates the judge's failure to take any action. Effective control  of these sources - concededly within the  
court's power - might well have prevented the divulgence of inaccurate information, rumors, and accusations  
that made up much of the inflammatory publicity, at least after Sheppard's indictment. 
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É nítido que, em se tratando de julgamentos emanados de órgãos colegiados e de 

juízes togados, o impacto da atuação midiática tenderá a ser menos intenso. Nesse sentido, o 

dever de fundamentação das decisões judiciais que profiram tenderá a minimizar esses efeitos, 

diante  da  imprescindibilidade  de  esclarecer  e  motivar  as  razões  pelas  quais  são  adotados 

determinados posicionamentos.

Em se tratando de procedimentos de competência do Tribunal do Júri, contudo, 

tendem a ser mais facilmente sentidos os efeitos decorrentes da intensa cobertura midiática 

que, explorando fortemente a imagem do acusado do delito e temas ao mesmo relacionados, 

poderá criar no jurado uma predisposição condenatória, tornando virtualmente impossível um 

julgamento justo, resultando na imposição de um juízo associado à condenação pela imprensa, 

e não pelo Poder Judiciário.

Tais  efeitos  tornam-se  ainda  mais  graves  considerando  não  haver  qualquer 

compromisso com a observância da verdade, mas sim muitas vezes com a pura e simples 

obtenção  de  audiência,  o  que  se  associa  à  divulgação  de  dados  mais  chamativos  ou 

sensacionalistas, que poderão criar na população, submetida à constante divulgação de novos 

dados  e  informações,  um  estado  de  ânimo  que  torne  eventual  sentença  absolutória 

completamente incompreensível.

O grau de intensidade da violação aos direitos da personalidade do suposto autor 

de um delito,  notadamente à sua imagem e vida privada, poderá se associar assim a uma 

afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. As limitações 

sugeridas pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América se apresentam, pois, ainda mais 

compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio, na medida em que a Constituição Federal de 

1988 expressamente tutela os direitos da personalidade. Lecionando acerca da possibilidade 

de influência deletéria promovida pela imprensa, colhe-se novamente de Fábio Martins de 

More specifically,  the  trial  court  might  well  have proscribed  extrajudicial  statements  by any  lawyer,  party,  
witness,  or  court  official  which divulged prejudicial  matters,  such  as  the refusal  of  Sheppard  to  submit  to  
interrogation  or  take  any  lie  detector  tests;  any  statement  made  by  Sheppard  to  officials;  the  identity  of  
prospective witnesses or their probable testimony; any belief in guilt or innocence; or like statements concerning  
the merits of the case. [...] Being advised of the great public interest in the case, the mass coverage of the press,  
and the potential prejudicial impact of publicity, the court could also have requested the appropriate city and  
county officials to promulgate a regulation with respect to dissemination of information about the case by their 
employees. In addition, reporters who wrote or broadcast prejudicial stories, could have been warned as to the  
impropriety  of  publishing  material  not  introduced  in  the  proceedings'.  Íntegra  do  acórdão  encontra-se  
disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=384&invol=333,  acesso  em 
16.10.2013.
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Andrade:

Esta inversão subversiva no trâmite de apuração de crimes e responsabilização 
de seus perpetradores é prejudicial ao desenvolvimento justo do processo.
Estas colocações iniciais prestam-se a antecipar a conclusão necessária e até 
intuitiva deste tópico: o julgamento de questões judiciais cabe legitimamente ao 
Poder Judiciário. Todavia, em razão do elevado poder de penetração alcançado 
pelos diversos órgãos da mídia na vida quotidiana da sociedade, sabe-se que, em 
sua relevante função de informar (corretamente) o público, muitas vezes, acaba 
por  influenciar  e  manipular  a  opinião  pública.  Esta  influência  advém  da 
manipulação  de  fatos  e  prévia  construção  da  realidade.  Juntamente  com  a 
opinião pública, tal influência estende-se, em certa medidas, aos juízes (togados 
ou leigos) encarregados de julgar as causas criminais submetidas ao Juízo do 
qual são titulares 
Curiosamente,  quando  se  arvora  em  guardiã  da  ética  dos  mais  variados 
segmentos  da sociedade,  a  mídia  (isto  é,  seus órgãos  e  profissionais)  expõe 
pessoas,  detona  reputações,  condena  publicamente  inocentes  e  humilha 
suspeitos ou acusados, sem qualquer preocupação com a ética de seu exercício 
profissional.
No jornalismo, ao revés, este valor ético é muitas vezes suplantado pelo valor 
venal proporcionado pelo sensacionalismo na divulgação de notícias, visando à 
maior obtenção possível de lucros pela empresa privada.
Na  prática,  verifica-se  junto  à  opinião  pública  que  'as  acusações  formais 
acarretam  geralmente  uma presunção  de  culpa  oriunda  do  meio  social  que 
neutraliza a presunção de inocência.329

 

Aqui se deve considerar outra problemática relacionada a esse tema que, muito 

embora  não  se  associe  diretamente  a  uma  violação  aos  direitos  da  personalidade,  pode 

contribuir  para uma violação ao princípio do devido processo legal diante  do impacto da 

mídia sobre o próprio julgador, resultando em tentativa de direcionamento de sua decisão para 

uma determinada perspectiva, a partir do julgamento realizado pela imprensa.

Tal impacto poderá resultar na inobservância do devido processo legal, deixando 

de assegurar um julgamento justo, caso o magistrado se curve à pressão midiática que, em 

geral,  não leva  em conta  quaisquer  aspectos  jurídicos  ou,  quando muito,  o  faz  de forma 

extremamente  superficial,  com  base  em  opiniões  de  juristas  de  plantão,  ou  ignora  por 

completo as provas existentes nos autos, mas sim se atém ao que resta divulgado mediante 

declarações, impressões ou fofocas.

Representa  exemplo  recente  a  fortíssima  pressão  midiática  incidente  sobre  o 

Ministro Celso de Mello quando do julgamento acerca da admissibilidade da interposição de 

embargos  infringentes  nos  autos  da  Ação  Penal  nº 470,  popularmente  conhecida  como 

processo do mensalão, no sentido de que seu voto poderia levar à consagração da impunidade, 

329 ANDRADE, Fábio Martins de. Op. cit., p. 296-8.
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caso admitisse o recurso, ou à preservação da justiça, caso os rejeitasse.330

Por privacidade, ou vida privada, se pode considerar o resguardo da pessoa em 

sua  individualidade,  sendo reconhecida  a  proteção  de sua intimidade à  salvo  de devassas 

indevidas. A imagem pode ser conceituada como o conceito da pessoa em sociedade, podendo 

o ordenamento proteger tais direitos em face de violações praticadas por terceiros. Protegem 

os mesmos não a integridade física, mas sim a integridade moral do indivíduo. 

No dizer de Jean Rivero, a vida privada poderia ser conceituada como a esfera da 

“existência em que ninguém pode imiscuir-se sem ser convidado. A liberdade da vida 

privada é o reconhecimento, em proveito de cada qual, de uma zona de atividade que lhe 

é própria,  e  que ele pode vedar a outrem”.331 Nos tempos atuais,  esse direito pode ser 

alegado  não  apenas  em face  da  invasão  estatal,  mas  também da  cometida  por  entidades 

privadas, notadamente os instrumentos de comunicação de massa.

É exatamente da existência de inúmeros meios de comunicação de massa e dos 

mecanismos tecnológicos postos à disposição de todos os cidadãos que se justifica uma mais 

330 A respeito,  veja-se  as  seguintes  declarações  prestadas  pelo  eminente  julgador:  'Eu  imaginava  que  isso 
[pressão da mídia para que votasse contra o pedido dos réus] pudesse ocorrer e não me senti pressionado. Mas 
foi insólito esse comportamento. Nada impede que você critique ou expresse o seu pensamento. O que não tem 
sentido é pressionar o juiz." 
"Foi algo incomum",  segue.  "Eu honestamente,  em 45 anos de atuação na área jurídica,  como membro do 
Ministério Público e juiz do STF, nunca presenciei um comportamento tão ostensivo dos meios de comunicação 
sociais buscando, na verdade, pressionar e virtualmente subjugar a consciência de um juiz." 
"Essa tentativa de subjugação midiática da consciência crítica do juiz mostra-se extremamente grave e por isso 
mesmo insólita", afirma. 
E traz riscos. "É muito perigoso qualquer ensaio que busque subjugar o magistrado, sob pena de frustração das 
liberdades fundamentais reconhecidas pela Constituição. É inaceitável, parta de onde partir. Sem magistrados 
independentes jamais haverá cidadãos livres." 
"A liberdade de crítica da imprensa é sempre legítima. Mas às vezes é veiculada com base em fundamentos 
irracionais e  inconsistentes."  Por isso,  o  juiz  não pode se sujeitar  a elas.  "Abordagens passionais  de temas 
sensíveis descaracterizam a racionalidade inerente ao discurso jurídico. É fundamental que o juiz julgue de modo 
isento e independente. O que é o direito senão a razão desprovida da paixão?" 
O  ministro  repete:  não  está  questionando  "o  direito  à  livre  manifestação  de  pensamento".  "Os  meios  de 
comunicação  cumprem  o  seu  dever  de  buscar,  veicular  informação  e  opinar  sobre  os  fatos.  Exercem 
legitimamente função que o STF lhes reconhece. E o tribunal tem estado atento a isso. A plena liberdade de 
expressão é inquestionável." Ele lembra que já julgou, "sem hesitação nem tergiversação", centenas de casos que 
envolviam o direito de jornalistas manifestarem suas críticas. "Minhas decisões falam por si." 
Celso de Mello lembra que a influência da mídia em julgamentos de processos penais, "com possível ofensa ao 
direito do réu a um julgamento justo", não é um tema inédito. "É uma discussão que tem merecido atenção e 
reflexão no âmbito acadêmico e no plano do direito brasileiro." Citando quase uma dezena de autores, ele afirma 
que é preciso conciliar "essas grandes liberdades fundamentais", ou seja, o direito à informação e o direito a um 
julgamento isento. 
O juiz,  afirma ele,  "não é um ser  isolado do mundo.  Ele vive e  sente as  pulsões da sociedade.  Ele tem a 
capacidade de ouvir. Mas precisa ser racional e não pode ser constrangido a se submeter a opiniões externas', in: 
Folha  de  São  Paulo,  edição  do  dia  26.09.2013,  acesso  em  17.10.2013,  disponível  em 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2013/09/1347507-nunca-a-midia-foi-tao-ontensiva-para-
subjugar-um-juiz-diz-ministro-celso-de-mello.shtml.
331RIVERO, Jean. Op. cit., p. 447/8.
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intensa proteção normativa à vida privada, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício da 

liberdade  individual,  conforme  a  mesma  demande  uma  permanente  aprovação  prévia  às 

condutas que serão praticadas.

Passou-se a exigir assim a criação de novas limitações à liberdade de expressão 

que  sequer  poderiam ser  contempladas  quando  do  seu  reconhecimento  como  um direito 

fundamental,  seja  pela  inexistência  da  chamada  indústria  do  entretenimento,  fenômeno 

certamente recente, observado a partir do século XX, seja pela própria precariedade dos meios 

tecnológicos  até  então  disponíveis,  que  certamente  não  poderiam  levar  à  devassa  da 

intimidade e vida privada de terceiros.

Nesse sentido, tecendo considerações acerca da premência de assegurar o espaço 

de  resguardo nas  sociedades  midiáticas  atuais,  como um mecanismo para  a  resolução  de 

problemas causados por ela mesma, colhe-se das lições de José Francisco de Farias Costa que 

“como se sabe, este tipo de sociedade que, aparentemente de modo paradoxal, faz com 

que  a  privacidade  se  alçasse  a  bem  ou  valor,  desde  logo  com  expressa  dignidade 

constitucional”332.

Em  tempos  de  intensa  exposição  midiática,  notadamente  consideração  a 

proliferação da internet e das chamadas redes sociais, tem sido assegurado ao homem um 

espaço cada vez menor no qual esteja a salvo da observação por terceiros, com interferências 

em suas escolhas e comportamentos, que não devem partir do Estado ou de particulares, em 

atenção  à  autonomia  da  vontade  e  ao  necessário  respeito  que  cabe  devotar  ao  seu  livre 

exercício. Sobre o tema, leciona George Marmelstein:

A ideia básica que orienta a positivação desses valores é a de que nem o Estado 
nem a sociedade de modo geral devem se intrometer, indevidamente, na vida 
pessoal dos indivíduos. Inserem-se, nesse contexto, inúmeras prerrogativas de 
caráter individual-subjetivo,  como o direito de buscar a paz de espírito e  a 
tranquilidade, o direito de ser deixado só (direito ao isolamento), o direito de 
não ser bisbilhotado, de não ter a vida íntima e familiar devassada, de não ter 
detalhes pessoais divulgados, nem de ter a imagem e o nome expostos contra a 
vontade da pessoa.333

Aqui cabe o estabelecimento de diferenciação entre a privacidade e a intimidade, 

vez que, muito embora ambas visem a proteção de um mesmo direito, de deixar de fora do 

332 COSTA, José Francisco de Faria. Op. cit., p. 159.
333MARMELSTEIN, George. Op. cit.,, p. 139.
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domínio e apreciação públicos certos aspectos da vida privada, o fazem segundo diferentes 

graus de resguardo normativo. 

Uma  das  normas  que  ofereceram  concretude  ao  comando  acima  referido  se 

encontra no artigo 20 do Código Civil, o qual prescreve que  “salvo se autorizadas, ou se 

necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação 

de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 

imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 

indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se 

se destinarem a fins comerciais”.

Também no mesmo sentido, o artigo 21 da norma em tela estabelece que “a vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 

as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. É 

sabido contudo que, nos tempos atuais, há uma cada vez mais forte invasão na esfera de 

privacidade  do  indivíduo,  praticada  não  pelo  Estado,  mas  pela  mídia  (revistas  de 

“celebridades”, programas de auditório, etc.).

As  normas  acima  devem  ser  interpretadas,  contudo,  não  segundo  a  lógica 

civilista, mas sim como parte de um ordenamento que tem na norma constitucional seu topo e 

que reconheceu, ante sua positivação no texto constitucional, a superiedade hierárquica desses 

direitos em relação àqueles reconhecidos em normas com status de lei ordinária, a evidenciar 

o  compromisso  normativo  com  sua  tutela  pelo  Estado.  Nesse  sentido,  colhe-se  do 

entendimento doutrinário:

trata-se, antes, da imposição de uma releitura das normas e institutos do Direito 
Privado,  filtrados  a  partir  da  axiologia  constitucional,  diante  do 
reconhecimento de que a Constituição não representa apenas a norma básica do 
Estado, tendo se convertido, nas palavras de Konrad Hesse, na 'ordem jurídico-
fundamental da comunidade'.334

Cabe  destacar,  a  respeito,  prevalecer  na  jurisprudência  entendimento  que 

diferencia a extensão da privacidade em razão da projeção social do titular do direito. Assim, 

pessoas como agentes políticos, artistas de renome, entre outras, estarão naturalmente mais 

expostas à curiosidade pública, sendo possível a divulgação de sua imagens, palavras, etc., 

334SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais – Estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 47.
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independentemente de expressa autorização, nos mais diversos veículos de imprensa.

Essa maior exposição ganha ainda maior relevo e justificação em se tratando de 

agentes públicos, notadamente agentes políticos, naturalmente sujeitos ao escrutínio público 

de  suas  condutas,  especialmente  no  que  se  refira  a  pontos  de  intersecção  entre  os  atos 

praticados na esfera pública e aqueles praticados na vida privada, como se pode constatar, por 

exemplo, do acompanhamento realizado acerca da evolução patrimonial de participantes da 

vida  política  e  de  suas  posturas  morais,  em atenção à  transparência  que  deve  reger  suas 

condutas.

O contrário ocorre, contudo, em se tratando dos cidadãos comuns. Relativamente 

aos mesmos, ausente qualquer predisposição a maior exposição midiática, deverá se proteger 

em nível máximo o resguardo de suas privacidades, em espaços públicos ou reservados. Não 

sendo sua condição social fator determinante a maior exposição perante os demais cidadãos, 

gozam de máxima tutela ao referido direito da personalidade.

Pode  vir  a  se  verificar,  contudo,  o  que  é  próprio  dos  conflitos  entre  bens 

protegidos em normas de cunho eminentemente principiológico,  tratando-se das chamadas 

normas-princípio, aplicáveis segundo mandamentos de otimização, e não na base do tudo-ou-

nada,  próprio das normas-regra,  a presença de situações de penumbra,  em decorrência do 

choque entre os direitos de personalidade de pessoas com exposição pública e direitos como a 

liberdade de expressão. Sobre o tema, confira-se o entenimento doutrinário:

o sistema brasileiro não assegura o abuso no direito à informação se o mesmo 
for  agressivo,  eis  que  não  se  trata  de  um  direito  absoluto.  Ao  contrário, 
encontra limites nos direitos de personalidade quando ferem o direito à honra, à 
intimidade, à vida privada ou à imagem de outrem, ensejando uma colisão de 
princípios.335

É o que ocorre, por exemplo,  com a exposição em situações cotidianas, como 

compras em supermercados, passeios com familiares, de pessoas de grande projeção pública. 

Nesse caso,  deixariam as mesmas de titularizar o direito  ao resguardo de suas imagens e 

privacidade?  Posta  a  questão sob outra  perspectiva,  a  vedação à  divulgação das  referidas 

imagens representaria cerceamento ao princípio da liberdade de expressão?

335SVALOV, Bárbara. O direito à informação e a proteção dos direitos da personalidade, in:  Informação e 
Direitos fundamentais – a eficácia horizontal das normas constitucionais. GOZZO, Débora (coord.). São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 64.
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Veja-se não estarmos a tratar da exposição de pessoas públicas no que se relaciona 

diretamente à área temática em que se projetam ao público. Assim, será legítima a divulgação 

da imagem de um ator ou cantor, no que se refere à crítica de uma peça ou show, em festas de 

divulgação,  etc.,  da  mesma  forma  que  um  político,  em  comícios,  reuniões  com  outros 

parlamentares e pronunciamentos. No caso, a utilização da imagem se relaciona à própria 

notoriedade inerente às funções.

Oferecendo solução interessante, o Código Civil Português, em seu artigo 79°, 2, 

estabelece que  “não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o 

justifiquem a sua notoriedade,  o  cargo que desempenhe,  exigências  de polícia  ou de 

justiça,  finalidades  científicas,  didácticas  ou  culturais,  ou  quando  a  reprodução  da 

imagem vier enquadrada na de lugares públicos, ou na de factos de interesse publico ou 

que hajam decorrido publicamente”.

O  tema  tem  suscitado  intensas  polêmicas,  notadamente  considerando  a 

proliferação  de  revistas,  impressas  e  eletrônicas,  que,  alimentando  a  curiosidade  pública, 

formam um segmento midiático cada vez mais forte. Trata-se de autêntico choque entre os 

direitos de personalidade, de um lado, e o direito à liberdade de imprensa, como reflexo da 

liberdade de expressão, de outro, o qual, segundo as técnicas de resolução de conflitos entre 

bens constitucionais, deverá, sempre que possível, ser resolvido de forma a conciliar os bens 

em choque, sem que se faça necessário o total sacrifício de um em detrimento do outro.

Uma pessoa de grande projeção pública, embora seja naturalmente exposta em 

razão de suas atividades, não deixará de ser titular de direito à privacidade e resguardo de sua 

imagem, caso a mesma seja obtida em contexto não relacionado às suas funções. Caso se 

verifique  a  captação  de  imagens  e  divulgação  sem  autorização,  deverá  ser  assegurada 

indenização  compatível,  a  qual  deverá  levar  em conta  a  extensão  do  dano  e  o  proveito 

patrimonial obtido pelo agente.

É o que tem se verificado, recentemente, com membros da família real britânica, 

personalidades  que,  embora  sejam naturalmente  mais  expostas  à  curiosidade  pública,  não 

deixam de titularizar uma série de direitos que inclusive se apresentam irrenunciáveis, e cuja 

violação os  atinge ainda que não necessariamente provoquem repercussão negativa.  Nada 

justifica, pois, a obtenção de fotografias em momentos de lazer e férias, com divulgação das 

mesmas  sem  autorização,  como  tem  sido  amplamente  noticiado  pelos  vários  meios  de 

comunicação.
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No exemplo  acima,  destaca-se  que  a  notícia  sobre  a  divulgação  das  fotos  se 

apresenta revestida de interesse jornalístico, ao passo que a própria divulgação, que se propõe 

a meramente devassar a intimidade e a vida privada, para fins comerciais, não ostenta tal 

condição,  pelo  que  pode  e  deve  ser  duramente  reprimida,  inclusive,  se  for  o  caso,  por 

instrumentos criminais.

A resposta a tal indagação passa ainda por necessário debate acerca da liberdade 

de expressão, gênero ao qual se pode vincular a liberdade de imprensa. De fato, qual o papel 

de  tal  direito,  também alçado  ao  status  de  fundamental  na  Carta  Magna  de  1988,  numa 

sociedade em que proliferam novas mídias, facilmente acessíveis a todos com a popularização 

da internet e redes sociais?

O  estudo  acerca  do  tema  evidencia  justificar-se  sua  tutela  como  elemento 

imprescindível  à  formação do debate  político e  ao pluralismo cultural.  De fato,  reputa-se 

indispensável garantir ao homem a livre manifestação de suas ideias, podendo logicamente 

fazê-lo de forma a propagá-las pelos mais diversos meios, seja para criticar os governantes, 

julgar atos de seus concidadãos, criticar atos que considere reprováveis, etc. Nesse sentido, 

lecionam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco:

O ser humano  se  forma no contato  com o  seu  semelhante,  mostrando-se  a 
liberdade  de  se  comunicar como condição  relevante  para  a  própria  higidez 
psicossocial da pessoa. O direito de se comunicar livremente conecta-se com a 
característica da sociabilidade, essencial ao ser humano.
A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 
colisão  com outros  direitos  fundamentais  e  com valores  constitucionalmente 
estabelecidos,  toda  opinião,  convicção,  comentário,  avaliação  ou  julgamento 
sobre  qualquer  pessoa,  envolvendo  tema  de  interesse  público,  ou  não,  de 
importância e de valor, ou não – até porque 'diferenciar entre opiniões valiosas 
ou sem valor é uma contradição num Estado baseado na concepção de uma 
democracia livre e pluralista'.336

Não contribui de forma alguma a tais altos propósitos a violação desmedida aos 

direitos de personalidade, notadamente honra, intimidade e imagem, de figuras notórias, o que 

não  encontra  qualquer  justificativa  sob  o  ponto  de  vista  do  debate  político,  pluralismo 

cultural, para fins históricos, etc., se prestando apenas para fins lucrativos, alimentando a por 

vezes mórbida curiosidade pública. 

No caso  brasileiro,  embora  não  promovidas  pelo  Estado,  têm se intensificado 

336MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit.,, p. 297.
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restrições  ao  discurso,  inclusive  ao  chamado  discurso  do  ódio,  que  se  apresentariam 

inadmissíveis à luz da experiência liberal norte-americana, a qual, mesmo em se tratando do 

discurso do ódio, somente o restringe caso se identifique, em razão das palavras proferidas, o 

que se chamada de “perigo real e imediato”.

A Corte Europeia de Direitos Humanos, embora apresente em seu catálogo uma 

série de decisões que buscam preservar o direito fundamental à liberdade de expressão, não 

tem se mantido inerte no resguardo aos direitos da personalidade, podendo ser citado, entre 

outros, o caso Von Hannover vs. Germany (59320/00, j. em 24.06.2004)337, através do qual se 

reconheceu o direito a indenização pecuniária decorrente da violação à privacidade e imagem 

da Princesa de Mônaco Caroline Von Hannover, diante da inobservância pelo Judiciário da 

Alemanha da proteção ao seu direito à privacidade.

Questionava a autora a publicação de uma série de fotografias, nos anos 90, em 

revistas de circulação na Alemanha (Bunte, Fereizeit Revue e Neue Post) que a apresentavam 

em situações absolutamente cotidianas, como em jantar num restaurante, em local reservado, 

na companhia do ator Vincent Lindon, a pretexto de noticiar romance entre ambos; com seus 

filhos, na praia e praticando esportes; fazendo compras em um supermercado, acompanhada 

de seu segurança; esquiando, e em clube no Principado de Mônaco, enter outras igualmente 

comuns a qualquer pessoa, pública ou privada.

As decisões proferidas pelo Judiciário alemão destacaram inicialmente que o fato 

de se tratar de fotografias de imagens de pessoas públicas notórias autorizaria que, uma vez 

obtidas  tais  imagens  em  ambientes  públicos,  não  se  poderia  falar  em  invasão  de  suas 

privacidades, destacando que o direito de proteção à privacidade “para na porta da frente”. 

Assentou-se ainda que muito embora as perseguições dos fotógrafos tornassem sua vida mais 

difícil, isso seria decorrente do legítimo interesse em prestar informações ao público.

Interposto recurso à Corte Constitucional, foi o mesmo acolhido em parte, diante 

da alegação de que as decisões anteriores teriam falhado em proteger o livre desenvolvimento 

de  sua  personalidade,  assentando  que  as  fotografias  nas  quais  aparece  com  seus  filhos, 

praticando  esportes  e  no  supermercado  teriam  afrontado  esse  direito,  destacando, 

relativamente  às  demais,  que  o  fato  de  terem  sido  obtidas  em  locais  públicos  afastaria 

qualquer violação ao direito que se pretendia tutelar.

Destacou a Corte Constitucional que o mero fato de pretender a pessoa retratada 

337Disponível em http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61853, acesso em 17.10.2013.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61853
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nas  imagens  ser  deixada  sozinha  não  poderia  ser  suficiente  para  impossibilitar  a  captura 

dessas imagens, desde que obtidas em locais públicos nos quais não se evidenciasse a clara 

intenção de  estar  a  salvo  da  observância  pública,  inclusive  por  não  ser  possível  negar  à 

indústria do entretenimento um papel na formação da opinião pública e, por consequência, 

amoldar-se à liberdade de informação.

O relato fático evidencia que as fotografias em nada se relacionavam a eventuais 

atividades  de  cunho  político-administrativo  ou  culturais,  tendo  chamado  a  atenção  da 

imprensa, inclusive por se tratar de situações corriqueiras, unicamente em razão da projeção 

pública da pessoa envolvida. Foi reconhecido pela Corte Europeia o direito a indenização, 

cujo valor foi posteriormente acordado entre as partes.

Destacou a Corte que muito embora a requerente ostentasse projeção pública, não 

seria  exercente  de  funções  públicas  no  Principado  de  Mônaco  ou  em  qualquer  de  suas 

instituições, mas sim vinculada a entidades assistenciais, o que, como já referido, deve ser 

utilizado para distingui-la  em relação aos agentes públicos,  cuja  exposição se associa  aos 

princípios da publicidade e transparência.

Salientou-se  ademais,  em atenção  aos  fins  que  justificaram a  consagração  do 

direito à liberdade de expressão como um direito fundamental, que a situação fática tratada 

não estaria inserida na esfera de um contexto de debate público ou político, vez que as fotos 

publicadas e os comentários atinentes seriam relacionados exclusicamente a detalhes da vida 

privada da reclamante. A respeito, confira-se trecho da decisão:

A Corte considerou que o fator decisivo no balanceamento da proteção da vida 
privada em face da liberdade de expressão deveria residir na contribuição que 
as fotografias e matérias publicadas promovem ao debate de interesse geral. No 
caso analisado, as fotografias mostram Caroline Von Hannover em cenas de sua 
vida diária, e assim participando de atividades de natureza puramente privada. 
A Corte levou em consideração as circunstâncias em que as fotografias foram 
obtidas: sem o conhecimento ou ciência da reclamante e, em alguns casos, em 
segredo.  […] Apesar da liberdade de  expressão  se  estender à publicação de 
fotografias,  essa é uma área na qual a proteção dos direitos e honra alheios 
assumem importância peculiar. O presente caso não se refere à disseminação de 
ideias, mas de imagens veiculando informações muito pessoais ou íntimas sobre 
um indivíduo. Além disso, as fotos veiculadas em tabloides são frequentemente 
obtidas em um clima de contínuo assédio o que leva a um forte senso de invasão 
na vida privada ou mesmo de perseguição.

Aqui se  pode novamente referir  aos fins que motivaram o reconhecimento da 

liberdade de expressão,  em suas variadas espécies,  como um dos mais relevantes direitos 
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fundamentais  que  se  pode  assegurar  ao  homem,  imprescindível  ao  alcance  de  suas 

potencialidades e à vida em uma sociedade livre, como inerente ao Estado Democrático de 

Direito que não pode se afastar do princípio kantiano da autonomia da vontade.

Situação absolutamente distinta ocorreria, contudo, em se tratando da divulgação 

de fatos envolvendo agentes públicos, especialmente daqueles que se relacionam diretamente 

às suas atividades profissionais, existindo ainda um interesse social muito superior, por terem 

os cidadãos o direito de amplo conhecimento acerca de fatos relacionados à conduta pública 

de servidores públicos em qualquer regime, sendo nesse caso comprimidos  os direitos da 

personalidade em detrimento da liberdade de expressão.

Os fins que motivaram o reconhecimento da relevância histórica da liberdade de 

expressão e de sua consagração no ordenamento jurídico pátrio se apresentam claramente 

evidenciados nessas hipóteses, ao contrário do que se verificou, por exemplo, no referido caso 

Caroline de Mônaco, diante da clara distinção entre os interesses a serem observados, a partir 

da  contribuição  da  informação  a  ser  prestada  à  sociedade,  prevalecendo,  ao  contrário,  o 

resguardo dos direitos da personalidade.

A  veiculação  de  notícias  não  será  ilícita,  assim,  caso  se  relacione  a  fatos 

verdadeiros, acerca dos quais exista presunção de veracidade, como se verifica com a notícia 

de  que  determinada  pessoa  é  suspeita  do  cometimento  de  um  ilícito,  com  base  em 

informações  policiais,  denúncias,  etc.,  ou  caso  a  informação  noticiada  se  apresente  de 

interesse público.

Tema que também tem suscitado polêmicas sobre os direitos da personalidade, 

também  relativamente  a  confronto  com  o  direito  à  liberdade  de  expressão,  se  refere  à 

exigência estabelecida pelo Código Civil, nos termos dos seus artigos 20 e 21, nos termos das 

quais a publicação de biografias exigiria o consentimento do biografado ou de seu cônjuge, 

ascendentes ou descendentes, caso falecido.

Forma-se um autêntico embate entre os direitos de personalidade, notadamente a 

preservação  da  memória,  que  se  associa  a  direitos  como  honra,  privacidade  e  imagem, 

decorrentes do já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana, e o exercício da 

liberdade de expressão no exercício da atividade informativa, imbuída de relevante interesse 

histórico, e também um reflexo dos direitos da personalidade, notadamente considerando a 

publicação  de  biografias  de  grandes  personalidades,  que  em  geral  encontram  público 
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significativo.

Como já se expôs acima, o tema não se põe relativamente a conflitos envolvendo 

cidadãos comuns. Embora não se possa falar que os mesmos sejam titulares de direitos da 

personalidade em grau mais intenso, a própria condição de menor notoriedade em que vivem 

lhes resguarda uma maior privacidade, pondo à salvo do escrutínio midiático sua vida privada, 

ao contrário do que se verifica em relação às chamadas pessoas públicas.

Ocorre que o fato de não serem as últimas cidadãs naturalmente mais sujeitas à 

observação por terceiros não lhes retira o direito à tutela de seus valores. Assim, publicações a 

seu respeito que se apresentem ofensivas à honra, através da veiculação,  exempli gratia, de 

fatos ofensivos, mentirosos, obtenção de provas ilícitas, etc., ensejará o direito à propositura 

de ações penais e cíveis, independentemente de qualquer prejuízo de cunho patrimonial, o que 

é próprio do reconhecimento em sede normativa dos direitos da personalidade.

No caso brasileiro, vetou-se a edição ou comercialização de biografias referentes 

a diversas personalidades, como os cantores Roberto Carlos (“Roberto Carlos em Detalhes”) e 

Noel Rosa (“Noel Rosa – Uma Biografia”), além do jogador de futebol Garrincha (“Estrela 

Solitária  –  Um Brasileiro  Chamado Garrincha”),  em todos  os  casos  tendo sido  apontada 

violação à privacidade dos biografados. Não se apontou, para fins de proibição, a existência 

de declarações inverídicas, sendo as obras fruto de intensa pesquisa junto às fontes, como 

documentos, testemunhos, artigos jornalísticos, entre outras.

Tem sido  alegado  que  a  exigência  de  autorização  do  biografado  ou  de  seus 

familiares  equivaleria à censura prévia, vedada pelo artigo 5°, IX, da Constituição Federal de 

1988 (“é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente  de  censura  ou  licença”),  a  qual,  ao  contrário  do  que  se  verificava 

durante o período ditatorial, seria exercida não pelo Estado, mas pelos particulares retratados.

Não se pode olvidar, a respeito, associar-se a noção de privacidade, inclusive em 

seus  antecedentes  históricos,  à  ideia  do  “right  to  be  left  alone”,  expressão  cunhada  em 

conhecido  ensaio  elaborado  por  Samuel  Warren  e  Louis  D.  Brandeis.  Transcrevendo  a 

respeito voto de Brandeis, com base em seu ensaio, na condição de membro da Suprema 

Corte dos Estados Unidos, Anthony Lewis destaca:

Os autores de nossa Constituição […] reconheciam a importância da natureza 
espiritual do homem, de seus sentimentos e de seu intelecto. Sabiam que apenas 
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uma parte da dor, do prazer e das satisfações da vida é encontrada em coisas 
materiais.  Eles  buscaram  proteger  os  americanos  em  suas  crenças, 
pensamentos, emoções e sensações. E concederam, contra o governo, o direito 
de  ser  deixado  em  paz  –  o  mais  abrangente  dos  direitos  e  o  direito  mais 
valorizado pelos homens civilizados.338

Em relação às personagens públicas,  notórias, seria muito difícil,  do ponto de 

vista prático e intelectual,  separar para fins biográficos aquilo que se reveste de interesse 

público daquilo que representa mero interesse privado, se relacionado única e exclusivamente 

à intimidade de suas vidas. Cuida-se assim de fronteiras de delimitação bastante imprecisa, até 

porque,  por  vezes,  eventos  que  poderiam  ser  considerados  íntimos  poderão  apresentar 

consequências naquilo que se projeta ao público.

Outra  questão de difícil  contorno se  dará do ponto de vista  prático já  que as 

chamadas personalidades públicas necessariamente terão mantido vínculos políticos, pessoais, 

econômicos, etc., com terceiros, que não necessariamente ostentarão o mesmo status, e que 

poderão  eventualmente  questionar  a  forma  como  se  apresentam  expostas  na  narrativa 

biográfica da vida de terceira pessoa.

O prévio exame da obra pode ainda se prestar para que se promova verdadeira 

oportunidade para o proveito financeiro ou para fins de autorização seletiva, obstaculizando o 

biografado ou seus familiares trechos da obra que reputem como prejudiciais à imagem e ao 

conceito adquirido na sociedade, o que, por certo, prejudicaria o valor e a precisão históricas 

da obra, tornando-a por consequência revestida de menor interesse ao público, afetando seu 

êxito comercial.

Deixa  de  se  pôr  em  dúvida,  ademais,  qualquer  restrição  à  ideia  de  que, 

identificada mentira e ofensas no texto biográfico, restará ao prejudicado o direito à reparação 

do dano experimentado, além da lógica possibilidade de responsabilização criminal do autor 

do  ilícito,  através  dos  chamados  crimes  contra  a  honra,  nas  modalidades  de  calúnia, 

difamação e injúria. A controvérsia que se coloca é se tal controle poderá ser prévio.

A restrição  à  publicação  de  biografias  não  representa  tema  novo,  embora  no 

Brasil persista tormentoso. É bastante conhecido o célebre caso Mephisto, de Klaus Mann, 

biografia  reputada  injuriosa  do  ator  Gustaf  Gründgen,  famoso  na  Alemanha  por  sua 

caracterização como Mephistopheles na obra de Goethe, Fausto, cuja circulação veio a ser 

proibida pelo Tribunal Constitucional daquele país, sob o fundamento de que veicularia uma 

338 LEWIS, Anthony. Op. cit., p. 90.
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série de fatos inverídicos e injuriosos ao biografado.

Embora inicialmente se tenha decidido que a obra poderia ser comercializada, 

desde que acompanhada de advertência no sentido de que partes da mesma representariam 

mero exercício de licença poética pelo autor, decidiu-se posteriormente pela impossibilidade 

de separar o público aquilo que seria real do exercício da poesia e ficção literárias, razão pela 

qual ao final decidiu a Corte Constitucional por vetar a comercialização e distribuição da 

obra.

Conforme  se  extrai  do  processo  respectivo,  o  personagem principal  da  obra, 

Hendrik Höfgen, teria sido inspirado no citado ator, o qual também se tornara conhecido por 

sua  colaboração  com  o  regime  nazista  nos  anos  de  1930,  destacando  a  Corte  haver  o 

personagem  principal  do  livro,  de  forma  semelhante  ao  biografado,  feito  alavancar  sua 

carreira artística a partir de sua colaboração com líderes nazistas, reconhecendo amoldar-se a 

edição de livros ao âmbito de proteção da liberdade de expressão.

Aqui  cabe destacar  a  feliz  expressão da Corte  no sentido de que a  expressão 

artística seria construída a partir do entrelaçamento de processos conscientes e inconscientes, 

que  não  poderiam  ser  dissolvidos  racionalmente,  atuando  na  criação  artística,  de  forma 

conjunta, intuição, fantasia e compreensão da arte, representando sua obra “a expressão mais 

direta da personalidade individual do artista”. 

Em  seguida,  reconhecendo  a  problemática  central  dos  conflitos  envolvendo 

direitos fundamentais de igual relevância, destacou a Corte Constitucional da Alemanha que 

“a  garantia  da  liberdade  artística  pode  colidir  com  o  âmbito  da  personalidade 

igualmente  protegido  pela  Constituição,  porque  uma  obra  de  arte  também  pode 

desenvolver seus efeitos ao nível social”.339

Diante de empate no julgamento, concluiu-se pela constitucionalidade da vedação 

imposta à comercialização da obra, diante da violação aos direitos da personalidade do ator 

retratado e de seu filho, autor da ação, decorrentes da indispensável observância ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. Discorrendo acerca dos resultados do julgamento, colhe-se 

do entendimento doutrinário:

A editora  recorreu  ao  Tribunal  Constitucional,  que  logo  reconheceu  que  a 

339 Íntegra do acórdão encontra-se disponível em MARTINS, Leonardo.  Cinquenta anos de jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Uruguai: Fundação Konrad Adenauer, 2005, p. 495-501.
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descrição da realidade 'integra o âmbito de proteção do direito de liberdade 
artística'  (tutela  da arte engajada),  mas  este  direito não fora assegurado de 
forma  ilimitada.  A garantia  dessa  liberdade  'não  poderia  desconsiderar  a 
concepção humana que balizou a Lei Fundamental,  isto é, a ideia do homem 
como personalidade responsável  pelo seu próprio  destino,  que se  desenvolve 
dentro da comunidade social'. Em suma, a liberdade artística subordinava-se ao 
princípio da dignidade humana.340

A restrição à comercialização da obra, como se vê, foi motivada ante a suposta 

veiculação  de  fatos  não  correspondentes  à  realidade,  que  não  encontrariam  amparo  na 

biografia do falecido ator. Trata-se ademais, como se percebe, de restrição a posteriori, e não 

de censura prévia, que pode se configurar caso subsista a atual interpretação às normas sobre 

o direito da personalidade, em se tratando de biografias.

Muito importante aqui não olvidar da necessidade de interpretação das normas do 

Código Civil, inclusive do seu já referido artigo 20, à luz da Constituição Federal de 1988, e 

não o contrário, por vezes sendo ignorada a consagração pela Carta Magna à liberdade de 

expressão,  que somente  pode ser  objeto de restrições  em face de  outros  direitos  também 

tutelados pela norma hierarquicamente superior, tais como os direitos da personalidade e a 

dignidade da pessoa humana.

Diante  da  oposição  entre  os  bens  jurídicos  protegidos,  a  norma  deve  ser 

interpretada à luz da naturalmente maior exposição a que são submetidas as pessoas públicas, 

cuja tutela dos direitos da personalidade, muito embora seja assegurada, será evidentemente 

tanto  menos intensa  quanto  maior  seja  a  projeção  pública,  especialmente no que  tange  a 

aspectos de vida profissional e pessoal de maior repercussão.

Essa  controvérsia  tem  causado  atualmente  forte  celeuma  na  chamada  classe 

artística, opondo personalidades públicas que consideram censura a exigência de autorização 

do  biografado  a  outros  que  reputam  ser  perfeitamente  lícita  a  vedação  à  publicação  e 

especialmente  à  comercialização  de  biografias  não  autorizadas,  resultando  inclusive  na 

criação de grupo organizado, denominado “Procure Saber”.

Conforme amplamente noticiado,  um grupo de artistas tenciona se habilitar na 

condição de amicus curiae perante  o  Supremo Tribunal  Federal  no sentido de defender  a 

legislação ordinária que exige o consentimento do biografado sob uma série de fundamentos, 

notadamente para, repelindo a alegação de que estariam a promover censura, assentar a todos 

340WEINGARTNER NETO, Jayme. Op. cit., p. 143.



 417

o direito de não serem biografados, preservando assim o direito à privacidade.341

De forma a buscar regulamentar o tema, tramita perante o Congresso Nacional o 

Projeto de Lei n° 393/2011, o qual, em seu artigo 2°, dando nova redação ao artigo 20 do 

Código Civil,  estabelece que a mera ausência de autorização não impede a divulgação de 

“imagens,  escritos  e  informações  com finalidade biográfica  de pessoa cuja trajetória 

pessoal,  artística  ou  profissional  tenha  dimensão  pública  ou  esteja  inserida  em 

acontecimentos de interesse da coletividade”. Confira-se, a respeito, trechos da exposição 

de motivos apresentada:

As  personalidades  públicas,  entendidas  como  políticos,  esportistas,  artistas, 
entre outros, são pessoas cujas trajetórias profissionais e pessoais confundem-se 
e servem de paradigma para toda a sociedade. Por sua posição de destaque em 
relação aos demais cidadãos, as pessoas notoriamente conhecidas verificam que 
suas condutas, sejam pessoais, sejam decorrentes do exercício da profissão, são 
norteadoras das decisões de diversos segmentos sociais, os quais valorizam as 
escolhas pessoais realizadas por tais personalidades públicas, muitas vezes até 
reproduzindo-as.

Em  parecer  apresentado  na  Comissão  de  Educação  e  Cultura  seu  relator, 

Deputado  Federal  Emiliano  José  (PT-BA),  apresentou  parecer  no  qual  sustentou  ser 

inconcebível a manutenção do dispositivo legal previsto no artigo 20 do Código Civil em 

plena  sociedade  da  informação,  representando  cerceamento  aos  direitos  de  liberdade  de 

expressão, acesso à informação e cultura. 

Perante a Comissão de Constituição e Justiça, parecer apresentado pelo Deputado 

Alessandro Molon (PT-RJ) apontou ser menos extensa a proteção à privacidade das pessoas 

notórias, especialmente quando o objeto da divulgação fosse decorrente de aspectos da vida 

pública do protagonista, para ao final concluir ser o conhecimento da história um direito de 

todos, independentemente de qualquer censura, seja a incidente pelo Estado, seja a promovida 

pelos personagens envolvidos.

Não faria qualquer sentido restringir a publicação de biografias de personalidades 

públicas, cujos aspectos da vida privada naturalmente despertam maior atenção popular, para 

somente viabilizar a publicação daquelas expressamente autorizadas, o que poderia levar à 

341 A  respeito,  confira-se  notícias  veiculadas  na  imprensa,  disponíveis  em 
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed768_artistas_reagem_a_proposta_do_grupo_procure_sa
ber,  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1352167-gil-e-caetano-se-juntam-a-roberto-carlos-
contra-biografias-nao-autorizadas.shtml e  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1358065-o-
cidadao-tem-direito-a-nao-querer-ser-biografado-diz-chico-buarque.shtml.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1358065-o-cidadao-tem-direito-a-nao-querer-ser-biografado-diz-chico-buarque.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1358065-o-cidadao-tem-direito-a-nao-querer-ser-biografado-diz-chico-buarque.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1352167-gil-e-caetano-se-juntam-a-roberto-carlos-contra-biografias-nao-autorizadas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/10/1352167-gil-e-caetano-se-juntam-a-roberto-carlos-contra-biografias-nao-autorizadas.shtml
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed768_artistas_reagem_a_proposta_do_grupo_procure_saber
http://observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed768_artistas_reagem_a_proposta_do_grupo_procure_saber
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omissão de fatos relevantes extremamente relevantes, resultando numa menor riqueza cultural 

da obra, na disponibilização de um menor volume de informações e na criação de autênticas 

biografias  “chapa-branca”,  o  que  não  impediria,  logicamente,  a  reparação  do  dano  a 

posteriori.

Ganha especial  relevo o fato de não  se  tratar  de qualquer  espécie  de censura 

imposta  pelo  Estado,  mas  sim  de  restrição  à  publicação  estabelecida  pelas  próprias 

personalidades retratadas que, nessa condição, representam pessoas físicas as quais, a pretexto 

de  preservação  do  direito  da  personalidade,  podem  vir  a  cercear  o  exercício  do  direito 

fundamental  à  liberdade  de  expressão,  suprimindo  à  população  o  direito  de  acesso  a 

informações de cunho histórico, político, social, etc.

Diante  das  intricadas  relações  estabelecidas  entre  aspectos  da  vida  pública  e 

privada, com inegável influência de uns sobre os outros, não seria proporcional e adequado à 

tutela da liberdade de expressão e do direito a informação limitar qualquer biografia a fatos 

relacionados a temas relacionados a atuação política, profissional, etc, inclusive por serem 

esses  fatos,  diante  da  amplitude  dos  meios  tecnológicos  atualmente  disponibilizados, 

especialmente a internet, de acesso a todos.

Tem  curso  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  a  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade  n°  4815,  proposta  pela  Associação Nacional  dos  Editores  de Livros 

(ANEL), em face do disposto nos artigos 20 e 21 do Código Civil, pendente de decisão sobre 

o pedido liminar formulado, em que se busca a declaração de inconstitucionalidade parcial, 

sem  redução  de  texto,  das  normas  em  tela,  buscando  o  afastamento  da  necessidade  de 

consentimento do biografado ou de seus familiares para a publicação de biografias.

Na referida ação, sustenta-se que as normas em tela não se coadunariam com a 

sistemática constitucional da liberdade de expressão e do direito à informação, ensejando a 

formação de  verdadeira  censura privada  aos  autores,  historiadores  e  artistas  em geral,  ao 

mesmo tempo em que cerceariam o direito difuso da cidadania de acesso à informação, em 

que pese o propósito do legislador de proteger a vida privada e a intimidade das pessoas. 

Colhe-se da respectiva inicial, disponível no site do Supremo Tribunal Federal:

Por evidente, as pessoas cuja trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva 
ou política, haja tomado dimensão pública, gozam de uma esfera de privacidade 
e intimidade naturalmente mais estreita. Sua história de vida passa a confundir-
se com a história coletiva, na medida da sua inserção em eventos de interesse 
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público.  Daí  que  exigir  a  prévia  autorização  do  biografado  (ou  de  seus 
familiares,  em  caso  de  pessoa  falecida)  importa  consagrar  uma  verdadeira 
censura privada à liberdade de expressão dos autores, historiadores e artistas 
em geral, e ao direito à informação de todos os cidadãos. [...]
 Em que pese o pretenso propósito do legislador de proteger a vida privada e a 
intimidade  das  pessoas,  o  alcance  e  a  extensão  dos  comandos  extraíveis  da 
literalidade dos artigos  20 e  21 do Código Civil,  ao não preverem qualquer 
exceção que contemple as obras biográficas, acabam por violar as liberdades de 
manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação  (CF,  art.  5º,  IV e  IX),  além  do  direito  difuso  da  cidadania  à 
informação (art. 5º, XIV). [...]
As figuras públicas, ao adquirirem posição de viabilidade social, têm inseridas 
as  suas  vidas  pessoais  e  o  controle  de  seus  dados  pessoais  no  curso  da 
historiografia social,  expondo-se  ao relato  histórico  e  a  biografias,  literárias, 
dramatúrgicas e audiovisuais. Quanto a essas, por evidente, não há qualquer 
dúvida quanto à desnecessidade de seu consentimento  para a elaboração de 
obras biográficas a seu respeito.342

Também nesse caso,  ainda que se dispensasse o consentimento prévio,  não se 

poderia deixar de reconhecer o direito a indenização aos prejudicados no caso de veiculação 

de fatos ofensivos à honra e inverídicos, já que a liberdade de expressão se destina à tutela da 

verdade (a respeito, contudo, veja-se trabalhar a imprensa com a verdade imaginada, e não 

necessariamente com a real).

Um  aspecto  relevante  destacado  nas  informações  prestadas  pela  Mesa  do 

Congresso é que, com base no Código Civil, busca-se evitar a mercantilização da intimidade, 

privacidade,  honra e imagem das pessoas,  em detrimento da dignidade humana,  passando 

como  “imunidade à publicação livre e desenfreada de biografias não autorizadas”,343 

ainda que ofensivas aos princípios em tela.

O parecer da Procuradoria Geral da República lançado nos autos, ao se manifestar 

pela  procedência  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  para  o  fim  de  declaração  de 

inconstitucionalidade sem redução de texto das normas questionadas, destaca que a exigência 

estabelecida na legislação ordinária,  ainda que com o escopo de proteção dos direitos da 

personalidade,  teria  ensejado  a  incidência  de  restrição  desproporcional  aos  direitos 

fundamentais  à  liberdade  de  expressão  e  acesso  à  informação.  Colhe-se  ainda  do  citado 

parecer:

342Disponível  em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=4271057 , acesso em 18.10.2013.

343Disponível  em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=4271057, acesso em 18.10.2013.

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4271057
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4271057
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4271057
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4271057
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O regime geral questionado gera ainda consequências deletérias sobre a esfera 
pública  democrática  e  a  cultura  brasileira.  Com  fundamento  nos  preceitos 
legais  impugnados,  a  publicação  de  diversas  biografias  de  personalidades 
públicas tem sido impedida pelo Judiciário, como já ocorreu com obras sobre 
Guimarães Rosa e Roberto Carlos. Tal sistemática viola não apenas o direito 
dos autores e editores das obras proibidas, como também o de toda a sociedade, 
que se vê privada do acesso à informação relevante e à cultura. […]
O que se afirma é que qualquer restrição legal à liberdade de expressão, ainda 
quando erigida  em favor de  outros  direitos  fundamentais,  tem de levar em 
consideração a máxima importância de tal liberdade pública em noso regime 
constitucional, além de observar estritamente o princípio da proporcionalidade. 
[…] Todavia, o legislador ordinário infringiu essa orientação ao editar os arts. 
20 e 21 do Código Civil. Tais preceitos, pelo menos da sua leitura mais imediata, 
instituíram uma espécie de prevalência absoluta e incondicionada dos direitos 
da personalidade dos biografados sobre a liberdade de expressão. Em nome da 
proteção dos direitos da personalidade, reduziu-se a nada a tutela da liberdade 
de expressão em casos envolvendo obras biográficas.

Da manifestação do Advogado-Geral da União, por sua vez, em defesa do ato 

impugnado,  extrai-se  que,  diante  das  dificuldades  de  separar  a  verdade  da  mentira,  o 

consentimento  para  a  divulgação  de  biografias  faz-se  ainda  mais  necessário,  apontando 

ademais ser “sempre a biografada a pessoa mais indicada e qualificada para provar que 

a informação é enganosa e que é abusiva a qualificação de detalhes íntimos de sua vida 

pessoal como fatos de interesse social”.344 

O feito em tela se encontra em tramitação, tendo se verificado após a habilitação 

nos autos de uma série de entidades, contra e a favor da declaração de inconstitucionalidade, a 

designação  de  audiência  pública  pela  relatora,  Ministra  Carmem  Lúcia  Antunes  Rocha, 

assentando  apresentar  a  matéria  inegável  repercussão  para  os  direitos  fundamentais 

individuais e sociais, ultrapassando os limites específicos do interesse da entidade autora ou 

das pessoas que poderiam figurar como biografadas, apresentando repercussão para toda a 

sociedade brasileira.

Reputamos ser cabível o reconhecimento da procedência da ação em tela. De fato, 

embora  o Código Civil  estabeleça  parâmetros  para o  julgamento acerca do cabimento de 

restrições  à  atividade  de  produção  biográfica,  será  razoável  sua  livre  publicação, 

independentemente de prévia  análise,  em se tratando de personalidades públicas,  as quais 

poderão,  posteriormente,  em  face  de  conteúdos  inverídicos  e  ofensivos,  promover  a 

344Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=4271057
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responsabilização do autor ou, caso se apresente como o único meio possível à reparação do 

dano, obter ordem judicial para que se proíba a divulgação e comercialização da obra. 

Trata-se de solução que representa a conciliação de interesses possível no caso em 

exame, de forma a evitar o total sacrifício de um dos bens constitucionalmente protegidos, a 

liberdade de expressão, em detrimento dos direitos da personalidade, ao mesmo tempo em que 

possibilita  ao titular  dos  mesmos,  em caso  de violação,  a  reparação  dos  danos  imateriais 

causados.

O resguardo de um mínimo de direitos ao homem representa importante elemento 

de preservação dos direitos da personalidade,  reconhecidos como autênticas projeções dos 

direitos fundamentais no âmbito do Direito Privado. Ante tal quadro, e com fundamento no 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a tutela aos referidos direitos passa a 

apresentar máxima relevância no ordenamento jurídico.

A constitucionalização do Direito Privado, movimento que se inicia a partir do 

momento em que se consagra à Carta Magna efetividade e força normativa, se projeta com 

especial relevo em se tratando dos direitos da personalidade,  notadamente no que tange à 

honra, imagem e privacidade, os quais representam uma mínima esfera protetiva de direitos 

do homem em face do Estado e dos demais cidadãos.

Os direitos em tela, tutelados pela Constituição e pelo Código Civil, poderão e 

frequentemente  entram  em  confronto  com  outros  direitos  também  tutelados  pela  norma 

constitucional,  devendo  os  conflitos  decorrentes  ser  resolvidos  de  forma  a  possibilitar  a 

conciliação entre os mesmos, em decorrência ainda dos princípios da concordância prática e 

da uniformidade.

No  confronto  entre  os  direito  da  personalidade  e  da  liberdade  de  expressão, 

hipótese fática frequente, deverá se levar em conta a projeção social da vítima da violação à 

imagem, honra e privacidade, sendo que, mesmo em relação às pessoas públicas, um mínimo 

de  direitos  deverá  ser  assegurado,  sob  pena  de  se  caracterizar  o  abuso  no  exercício  da 

liberdade de expressão, gerando direito a indenização.

Também em se tratando de pessoas públicas, não será necessária a exigência de 

prévia autorização a que sejam escritas e comercializadas biografias das mesmas, ainda que se 

refiram, como parte da exposição, a aspectos da vida privada, sendo que, caso se apresentem 

abusivas,  invadindo gravemente  a  esfera  de privacidade,  poderão  ensejar  a  reparação  dos 

danos morais experimentados.
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4.4. A proteção à infância e juventude

4.4.1. A classificação indicativa

A concepção da liberdade de expressão se assenta na concepção de que os direitos 

que consagra viabilizam a todos o direito de produzir quaisquer tipos de discursos, os quais 

deverão ser submetidos à apreciação pública para, num livre mercado de ideias, resultar na 

seleção daqueles que sejam considerados os melhores, seja por promoverem valores reputados 

como mais adequados, seja por ensejarem uma ampla discussão dos pontos de vista políticos, 

culturais, econômicos, etc.

Sob essa perspectiva, vê-se consagrar a norma constitucional uma dupla proteção, 

a qual recai sobre a pessoa que fala e se expressa e as pessoas para quem se fala, destinatárias 

dessa expressão. Como já assinalado, também se deve atentar, diante de outros bens jurídicos 

tutelados pela Carta Magna, para o conteúdo do discurso, ou sobre o que se fala, considerando 

a necessidade de resguardo, entre outros, ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos 

direitos da personalidade.

Do ponto de vista da pessoa que fala, emitente do discurso ou que veicula uma 

determinada  forma  de  expressão,  as  liberdades  de  expressão  visam  assegurar  que  suas 

palavras  não  sejam tolhidas  em razão  de  suas  crenças,  impossibilitando  ao  Estado  ou  a 

qualquer ente privado suprimir seu direito ao discurso em razão das convicções apresentadas, 

notadamente para fins de perseguição política.

Em relação  ao  objeto  do  discurso,  também não  cabe  tolhê-lo,  ressalvando  as 

limitações  constitucionalmente  admssíveis,  especialmente  considerando  não  ser  possível 

estabelecer quais manifestações se consideram socialmente aceitáveis, notadamente diante do 

pluralismo cultural, político, ideológico e científico, sem que possa o Estado ou os grupos 

econômicos privados assumirem a condição de julgadores daquilo que pode ser dito.

Essa proteção constitucional vissa a garantia de que as pessoas destinatárias das 

mensagens poderão, segundo suas convicções, assumir e realizar suas próprias escolhas, à luz 

do que julgam ser mais adequado, não podendo, nessa seleção, se verificar sua substituição 

por terceiros, por ser cada homem dotado de igual dignidade e valor, que não pode torná-lo 

hierarquicamente inferior a outrem.
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Trata-se de norma de cunho principiológico, em oposição às chamadas normas-

regra. Dessa forma, não se aplica de forma absoluta, mas sim mediante juízo de ponderação, 

devendo ser observados outros princípios que com ela possam colidir, especialmente por não 

se  tratar  de  direito  hierarquicamente  superior,  demandando  sopesamento  em  razão  das 

peculiaridades de cada caso concreto nos quais a norma seja chamada a incidir.

A Constituição  Federal  de  1988,  em seu  artigo  221,  estabelece  uma série  de 

vetores ao conteúdo da produção e programação das emissoras de rádio e televisão, veículos 

que apresentam o maior  alcance comunicativo entre  os instrumentos midiáticos,  os quais, 

muito embora venham perdendo muito do apelo popular, especialmente com a popularização 

da internet, ainda apresentam altos índices de audiência, atingindo certamente no Brasil mais 

de uma centena de milhões de pessoas.

Os  referidos  parâmetros  buscam  se  assegure  um  mínimo  de  qualidade  à 

programação veiculada, ao estabelecerem a preferência a “finalidades educativas, artísticas, 

culturais e educativas”, bem como a necessidade de “respeito aos valores éticos e sociais 

da pessoa e da família”, algo que certamente não tem sido observado, como se pode perceber 

da análise diária de programas de auditório, novelas, entrevistas, etc.

A baixa qualidade da programação televisiva brasileira é especialmente agravada 

considerando a forte concentração do segmento das empresas de telecomunicações, vez que 

em busca da obtenção de maiores audiência  e lucro se tem apelado a  uma fórmula geral 

baseada em programas jornalísticos superficiais, programas destinados ao público infantil sem 

propósito educativo e novelas, em receita praticamente uniforme.

Muito embora coubesse, como caiba, ao próprio público selecionar os melhores 

conteúdos, não pode o Estado se omitir diante do estabelecimento de uma obrigação que lhe 

foi atribuída pela Carta Magna, ainda que com o uso de conceitos vagos e caracterizados por 

forte discricionariedade, sem que a exigência a que se observem essas normas, o que não se 

confunde com qualquer forma de censura.

 Dada a forte influência que os meios de comunicação exercem sobre a sociedade 

em geral, e notadamente sobre crianças e adolescentes, pessoas ainda em fase de formação, 

atribuiu  a  Carta  Magna  ao  poder  público  o  exercício  de  atividade  administrativa  de 

classificação de filmes, jogos, séries televisivas, entre outros, o que decorre ainda do dever 

estatal, simultâneo ao das famílias e sociedade em geral, de proteção à criança e adolescente.
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O artigo 220, § 3º, da CF/88, estabelece competir à lei federal o estabelecimento 

de meios de proteção à pessoa e à família acerca da qualidade da programação veiculada, 

tendo  previsto  ainda  competir  à  União  “regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos, 

cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem,  locais  e  horários  em  que  sua  apresentação  se  mostre  inadequada”. 

Prescreve também a citada norma, em seu inciso II, caber à União, infra:

Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de 
se  defenderem  de  programas  ou  programações  de  rádio  e  televisão  que 
contrariem o  disposto  no  art.  221,  bem como  da  propaganda  de  produtos, 
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

A Constituição  Federal  de  1988  reconheceu  a  necessidade  de  resguardar  os 

destinatários das mensagens em face de determinados conteúdos,  tanto que se utilizou do 

termo “defenderem” para assegurar a possibilidade de incidência dessa limitação em face de 

conteúdos potencialmente nocivos, seja pela inobservância aos fins e valores assinalados pelo 

artigo 221, seja em face do tipo de produto anunciado, em se tratando da publicidade.

Essa  atividade  administrativa  exercida  pelo  Estado,  por  ser  especialmente 

contemplada pela Carta Magna, não pode ser equiparada a uma nova modalidade de censura 

estatal,  notadamente  por  não  se  restringir  sua  incidência  em  face  de  uma  determinada 

expressão  pela  divergência  e  intolerância  em  razão  de  seu  conteúdo,  mas  sim  uma  vez 

demonstrada sua inadequação ao prescrito pelo artigo 221, a evidenciar sua baixa qualidade, 

após  o  exercício  de  atividade  administrativa  em  que  se  assegurem  os  princípios  do 

contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de atividade administrativa exercida pelo Ministério da Justiça, através 

do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação da Secretaria Nacional de 

Justiça,  órgão ao  qual  compete  o  exercício  das  atividades  de  classificação  indicativa  nos 

moldes  do artigo  10 do  Anexo I  do  Decreto  nº 6.061,  de  15 de  março  de  2007,  o  qual 

prescreve, em seus incisos II e III, infra:

Art.  10.   Ao  Departamento  de  Justiça,  Classificação,  Títulos  e  Qualificação 
compete:
II  -  instruir  e  analisar  pedidos  relacionados  à  classificação  indicativa  de 
programas de rádio e televisão, produtos audiovisuais considerados diversões 
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públicas e RPG (jogos de interpretação);
III - monitorar programas de televisão e recomendar as faixas etárias e os seus 
horários.

Ainda  dando  concreção  ao  texto  constitucional,  o  artigo  254  do  Estatuto  da 

Criança e Adolescente prescreve, entre as infrações administrativas ali elencadas, o ato de 

transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem 

aviso de classificação, também representando norma preventiva à ocorrência de abusos, na 

medida em que evitar  a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos potencialmente 

danosos às suas condições de pessoas em formação.

Regulamentando a norma legal acima referida, foram editadas pelo Ministério da 

Justiça as Portarias nº 1.100, de 14 de julho de 2006, e 1.220, de 11 de julho de 2007, as quais 

regulamentam  os  procedimentos  relacionados  à  classificação  indicativa  de  obras  visuais 

destinadas a cinema, vídeo, jogos eletrônicos e de RPG, e de obras destinadas à televisão e 

congêneres.

Visando uma melhor compreensão sobre o tema, urge analisar a natureza jurídica 

do  ato  de  classificação  indicativa,  analisando-se  em seguida  a  sistemática  procedimental 

adotada na esfera administrativa. Antes, contudo, dado o confronto que pode ser estabelecido 

sobre  a  questão,  a  depender  da  perspectiva  adotada  pelo  agente,  devem  ser  tecidas 

considerações gerais acerca da liberdade de expressão. 

A consagração no texto constitucional de uma série de princípios e valores, muitas 

vezes  colidentes,  dada a  necessidade de conciliar  uma série  de interesses  e  bens  os mais 

diversos,  autoriza  não  se  reconheça  qualquer  direito  como hierarquicamente  superior  aos 

demais,  embora  se  possa assinalar  que,  dada sua relevância,  o  princípio  da dignidade  da 

pessoa humana representa autêntico fator de unidade axiológica do texto constitucional.

Como acima mencionado, a Carta Magna de 1988, ao dispor acerca da liberdade 

de  expressão  através  dos  meios  de  comunicação,  também  consagrou  a  necessidade  de 

proteção a outros bens jurídicos de igual relevância, tais como o resguardo aos valores éticos 

e  sociais  da  pessoa  e  da  família  e  especial  proteção  à  criança  e  adolescente,  inclusive 

prescrevendo  caber  à  lei  federal  trazer  meios  de  defesa  em  face  de  programação 

potencialmente  lesiva.  Trata-se  de  um direito  subjetivo,  como aponta  João  Bosco  Fontes 

Júnior, infra:
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Ora, ao estabelecer o princípio do respeito da programação a tais valores, tendo 
anteriormente remetido para a lei federal o estabelecimento de outros meios 
que  possibilitem  à  família  e  à  pessoa  a  possibilidade  de  se  defenderem  da 
programação de rádio e  televisão que contrarie tais  valores  éticos  e  sociais, 
resta claro que a Constituição criou um direito, titularizado pela família e pela 
pessoa; portanto, um direito subjetivo, que se poderá chamar o direito a uma 
programação sadia.345

Ante as disposições do texto constitucional,  foi  promulgada a Lei  nº  8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), a qual consagra uma série de normas de resguardo a 

crianças  e  adolescentes,   relativamente  a  espetáculos  públicos,  diversão  e  programação 

televisiva, prescrevendo em seu artigo 75 que “toda criança ou adolescente terá acesso às 
diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária”. 

Norma em sentido semelhante é prevista no artigo 76, endereçado às emissoras de 

rádio e televisão, dispondo que as mesmas somente exibirão, “no horário recomendado para o 
público  infanto  juvenil,  programas  com  finalidades  educativas,  artísticas,  culturais  e 
informativas”, exatamente em atenção ao prescrito pelo texto da Carta Magna, do qual não se 

podem afastar a União e as concessionárias do serviço público em tela. 

Em razão das referidas normas, foi estabelecido como infração administrativa deixar 

de observar os limites de idade a que se destinem os espetáculos e a programação televisiva, nos 

termos  dos  artigos  253  e  254  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  A  atividade  de 

classificação  indicativa  de  diversões  públicas  e  programas  de  rádio  e  televisão  é  privativa  da 

União, conforme o artigo 21, XVI, da Carta Magna de 1988.

A classificação indicativa pode ser conceituada como a indicação aos usuários dos 

serviços públicos de comunicação televisiva acerca da faixa etária do público ao qual se destinam 

a programação de TV, filmes, DVDs, jogos eletrônicos e de RPG, estabelecida a partir da análise, 

pela Administração Pública, de uma série de parâmetros com o escopo de identificar as faixas 

etárias  que  poderiam  ser  potencialmente  afetadas  em  face  da  exposição  a  determinados 

conteúdos.

A necessidade do estabelecimento, acompanhado de divulgação transparente, acerca 

do conteúdo dos programas veiculados, especialmente na televisão, decorre, como já exposto, das 

inegáveis influências que provoca no público-alvo a que se dirige, o que será agravado em se 

tratando de telespectadores crianças ou adolescentes. Sobre o tema cabe salientar:

345 FONTES Junior, João Bosco Araújo. Op. cit., p. 91.
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Não restam dúvidas quanto ao direito das famílias e  da sociedade de exigir 
sistemas  de  controle  que  evitem distorções  de  conteúdo  e  inadequações  nos 
horários de transmissão, assim como o direito de esperar que as potencialidades 
da televisão não se convertam em elementos de desintegração social. Trata-se de 
um  veículo  muito  importante  para  que  seu  conteúdo  fique  apenas  sob  a 
responsabilidade das empresas que o exploram.346

Com base na classificação indicativa, ademais, é realizada vinculação entre faixa etária 

e horário da programação televisiva, pelo que determinados programadas somente poderão ser 

exibidos em horários nos quais se pressupõe o acesso das crianças e adolescentes à televisão será 

potencialmente menor. Diz-se por indicativa a classificação já que se dirige especialmente aos 

pais, os quais, cientes da faixa etária indicada, poderão melhor decidir acerca do cabimento da 

exposição de seus filhos aos conteúdos veiculados.347

Tem a mesma portanto dois escopos principais: a proteção às crianças e adolescentes, 

na medida em que tendem a deixar de ser submetidos a determinados conteúdos potencialmente 

danosos,  que  poderiam  prejudicar  suas  formações,  e  indicar  aos  pais,  de  forma  clara  e 

transparante, sobre a adequação da programação, a fim de que possam, no exercício do pátrio 

poder, decidir acerca da possibilidade de que seus filhos assistam ou não aos mesmos.

A atividade em tela é regulamentada pelas Portarias nº 1.100, de 14 de julho de 2006, 

a qual dispõe sobre a classificação no que tange às obras audiovisuais destinadas a cinema, vídeo, 

dvd, jogos eletrônicos, RPG e congêneres, e nº 1.220, de 11 de julho de 2007, que dispõe acerca 

da classificação de obras destinadas à televisão e congêneres, ambas editadas pelo Ministro de 

Estado da Justiça.

A primeira portaria teve seu alcance posteriormente restringido a partir da edição da 

Portaria nº 1.643 de 03 de agosto de 2012, específica sobre a classificação indicativa na chamada 

“TV a cabo”, em razão de suas peculiaridades técnicas”, tendo sido ainda editada a Portaria nº 

1642, na mesma data, que disciplina o tema relativamente à comercialização de jogos eletrônicos 

e de RPG, inclusive os que venham a ser baixados, gratuitamente ou não, por meio da internet.

Na expressão do disposto no artigo 1º,  parágrafo único,  da Portaria  nº  1.100,  já 

referida, o processo de classificação indicativa “integra o sistema de garantias dos direitos da 
criança e do adolescente,  composto por órgãos públicos e organizações da sociedade 

346MACEDO,  Marcos  Vinicius  Aguiar  e  MAIA Filho,  Vilcemar  Fernandes.  Os  meios  de  controle  da 
programação  televisiva.  Disponível  em:  <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/publicacoes/comunicacao/meios_controle_programacao_televisiva.pdf>. Acesso em: 11 de dezembro 
de 2012.

347 VIVARTA, Veet.  Classificação indicativa: construindo a cidadania na tela da tevê.   Brasília: ANDI - 
Secretaria Nacional da Justiça, 2006.

http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/meios_controle_programacao_televisiva.pdf
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/comunicacao/meios_controle_programacao_televisiva.pdf
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civil”.   Os procedimentos atinentes ao tema serão expostos oportunamente. Em seu artigo 3º, 

ademais, estabelece a norma , infra:

A classificação indicativa possui  natureza  informativa  e  pedagógica,  voltada 
para a promoção dos interesses de crianças e adolescentes, devendo ser exercida 
de  forma  democrática,  possibilitando  que  todos  os  destinatários  da 
recomendação possam participar do processo, e de modo objetivo, ensejando 
que a contradição de interesses e argumentos promovam a correção e o controle 
social dos atos praticados. 

Cabe assinalar inicialmente, contudo, não ser possível confundir a classificação 

indicativa com censura, assim entendida como a restrição prévia à veiculação de determinados 

conteúdos, em mídias as mais variadas, em razão de aspectos culturais, políticos, ideológicos, 

religiosos,  etc.  Na  lição  de  Gilmar  Ferreira  Mendes,  “censura,  no  texto  constitucional, 

significa  ação  governamental,  de  ordem  prévia,  centrada  sobre  o  conteúdo  de  uma 

mensagem”348.  Prossegue  salientando  que  a  mesma  ocorreria  caso  as  ideias  que  se 

pretendesse divulgadas tivessem que passar, antes, pela aprovação de um agente estatal.

Não é o que se verifica, contudo, em se tratando da classificação indicativa. A 

legislação que rege a matéria, inclusive no que tange às portarias editadas pelo Ministério da 

Justiça, não possibilita, e sequer poderia fazê-lo, que um determinado filme deixasse de ser 

classificado,  ou  que  sua  exibição  seja  obstaculizada  a  partir  do  trabalho  de  classificação 

realizado,  mas  apenas  poderá  ensejar,  a  depender  do  conteúdo  veiculado,  a  restrição  ao 

público a que se direciona e os horários em que poderá ser exibido.

Desse modo, não se pode falar na ocorrência de censura com o procedimento em 

tela.  Trata-se  de  sistema  semelhante  ao  adotado  em  inúmeros  países,  inclusive  aqueles 

baseados em tradição eminentemente liberal, como os Estados Unidos da América, que deve 

ser utilizado com o propósito de proteção à infância, destinatária da expressão produzida por 

terceiros, que de qualquer forma não será cerceada, mas apenas direcionada a um público 

adequado. Dissertando acerca do tema leciona Alberto Arons de Carvalho:

Deste modo, a força das imagens televisivas e a sua acessibilidade a todos os 
escalões etários determinou que se tomassem precauções especiais, tendo em 
vista  a  protecção da  infância  e  da  juventude,  o  que constitui,  de  resto,  um 
imperativo constitucional. Além disso, a protecção de menores na radiodifusão 
televisiva constitui uma obrigação dos Estados-membros da União Europeia, de 

348MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 298.
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acordo  com  os  termos  definidos  no  art.  27  da  DSCSA,  transpostos  para  o 
direito interno pelo art.. 27 da LTV, no qual se estabelece um regime especial de 
protecção desse segmento do público.349

Diferenciam-se  assim  os  regimes  censórios,  absolutamente  vedados  no  Brasil 

especialmente diante do pluralismo político e cultural, e o de controle prévio ou classificação, 

que  não  visa  restringir  um  discurso,  mas  sim  proteger  seus  potenciais  destinatários, 

especialmente em se tratando de crianças e adolescentes, que podem ser gravemente afetados 

do ponto de vista psicológico por determinados conteúdos a que sejam expostos.

A atividade de classificação, ao invés de suprimir o discurso, em verdade, pode 

contribuir para a elevação de seu nível, evitando que as empresas de comunicação cedam ao 

apelo mercadológico proporcionado pela audiência facilmente alcançada com a veiculação de 

programação sensacionalista, que sequer pode ser considerada como um produto do serviço 

público de telecomunicações, inclusive com o escopo de evitar que o artigo 221 da Carta 

Magna permaneça como letra morta.

Encontra amparo ademais no artigo 21, XVI, da Constituição Federal de 1988, o 

qual  estabeleceu  competer  à  União  “exercer  a  classificação,  para  efeito  indicativo,  de 

diversões públicas e de programas de rádio e televisão”, tendo se formado controvérsia 

acerca do uso da expressão “efeito indicativo”, o qual, por força da norma impugnada, teria 

deixado  de  representar  mera  indicação  diante  do  caráter  coercitivo  imposto  com  a 

criminalização da conduta de exibição do programa em horário diverso.

Reconhecendo sua relevância, a sociedade civil organizada tem esboçado algumas 

reações nas quais busca o acompanhamento da qualidade da programação televisiva, entre as 

quais se pode mencionar a respeito o trabalho desenvolvido pela campanha “Quem Financia a 

Baixaria é Contra a Cidadania”, a partir de iniciativa adotada na VII Conferência Nacional 

dos Direitos Humanos.

A  análise  de  alguns  relatórios  emitidos  pela  referida  entidade  evidencia  o 

recebimento  de  uma  série  de  denúncias  apresentadas  por  telespectadores  em  geral, 

relacionados via de regra a atos de apologia à violência, sexismo, nudez e exibicionismo. A 

respeito, confira-se trecho de relatório apresentado ante reclamações formuladas em face do 

programa “Big Brother 10”, exibido pela Rede Globo de Televisão:

349 CARVALHO, Alberto Arons. Op. cit., p. 419.
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As reclamações apontam para uma permissividade excessiva do programa em 
relação á exibição de corpos desnudos, de manifestações sexuais, de consumo de 
bebidas  alcoólicas  e  de  diálogos  contendo  palavrões,  entre  outros  itens.  Os 
telespectadores  salientaram,  principalmente,  o  descompasso  entre  o  que  é 
veiculado nas transmissões do “Big Brother Brasil” e os valores que muitos têm 
como importantes para sua família. Também expressaram o desejo de que a 
televisão brasileira tenha programas mais instrutivos e educativos.350

Foi assim instituído um complexo sistema jurídico, o qual envolve uma série de 

interesses  sociais,  econômicos  e  mesmo  políticos,  atuante  para  dar  concreção  às  normas 

constitucionais  acima  referidas,  o  qual,  exercendo  atividade  de  alta  relevância  jurídico-

administrativa, se apresenta dotado de um enorme poder, já que acarreta reflexos quanto a 

questões econômicas e de audiência de grandes grupos midiáticos.

4.4.2. A constitucionalidade da classificação indicativa

A constitucionalidade de atos legislativos e administrativos tem sido questionada 

por entidades ligadas ao segmento midiático, tramitando perante o Supremo Tribunal Federal, 

inclusive,  a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.404, na qual se aponta violação ao 

disposto  no  artigo  220,  caput,  da  Carta  Magna de  1988,  pelo  artigo  254 do  Estatuto  da 

Criança e do Adolescente.

A norma em tela estabeleceu ser crime a transmissão, através de rádio e televisão, 

de  “espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação”, 

cominando  pena  de  multa  de  vinte  a  cem  salários  mínimos,  passível  de,  em  caso  de 

reincidência, resultar na suspensão da programação da emissora por até dois dias, exatamente 

com  o  escopo  de  proteção  do  público  destinatário  diante  do  prévio  reconhecimento  da 

inadequação de certos conteúdos.

O autor da ação, Partido Trabalhista Brasileiro, sustentou a inconstitucionalidade 

da  norma  sob  o  fundamento  de  que  a  criminalização  da  conduta  teria  resultado  na 

transformação da classificação indicativa em autêntica censura, violando o artigo 5º, IX, e o 

artigo  220  da  Constituição  Federal  de  1988,  na  medida  em que  consagrada  proibição  a 

determinadas formas de expressão,  podendo ensejar  no impedimento à exibição de certos 

conteúdos.

350 Disponível em http://www.eticanatv.org.br/index.php?sec=2&cat=6&pg=2, acesso em 28.10.2013.

http://www.eticanatv.org.br/index.php?sec=2&cat=6&pg=2
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Aponta-se  ademais  a  inconstitucionalidade  da  classificação  indicativa,  ao 

fundamento  de  que  a  referida  norma,  ao  impor  multa  no  caso  de  exibição  de  programa 

televisivo  fora  do  horário  indicado,  teria  se  tornado  impositiva,  cerceando  o  direito  de 

liberdade  de  expressão,  ao  promover  a  vinculação  automática  e  inafastável  entre  a 

classificação etária e o horário de exibição.

Atuando na  defesa  da  constitucionalidade  da  norma  impugnada,  a  Advocacia-

Geral da União sustentou que os programas previamente classificados e indicados para uma 

faixa etária maior, sendo assim exibidos em hora mais tardia, não deveriam ser apresentados 

em horários consagrados para menores, sob pena de não se conferir às pessoas e famílias 

proteção contra programas de rádio e televisão que atentassem contra seus valores éticos e 

sociais. A respeito, confira-se trechos da defesa apresentada:

O exercício da classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de 
programas de rádio e televisão, de competência da União, a teor do inciso XVI 
do  artigo  21  da  Carta  Política,  deve  ser  compreendido  em  razão  de  sua 
finalidade,  tendo,  assim, em decorrência de sua própria essência de ter sido 
criada pelo  constituinte,  sua  missão  a  ser cumprida e,  para  tanto,  deve  ser 
respeitada.
A classificação  dos  programas  de  televisão,  inclusive  'trailers',  que  indica, 
recomenda,  as  faixas  etárias  e  a  inadequação  dos  horários,  foi  prevista 
constitucionalmente  para  ser  respeitada,  sob  pena  de  todas  as  normas 
constitucionais  sobre  proteção  da  criança  e  do  adolescente  restarem  sem 
objetivo prático. De que adiantaria a classificação se a indicação dos horários, 
para determinadas idades,  não fosse acatada? O 'dever ser'  é  uma regra de 
conduta a ser observada.351

Necessário destacar que muito embora possa a classificação indicativa dificultar 

que certos conteúdos sejam exibidos para determinados públicos, atua tão somente de forma a 

preservar o interesse de crianças e adolescentes, e não para que determinadas ideias venham a 

circular livremente, sem que o Estado possa assumir o julgador sobre a qualidade ou o bom 

gosto demonstrado em produções artísticas.

Em  parecer  lançado  nos  autos,  a  Procuradoria-Geral  da  República  sustentou 

pretender a agremiação partidária autora promover autêntica interpretação em tiras do texto 

constitucional,  na  medida  em que  olvidou  da  existência  e  aplicabilidade  de  normas  que 

estabelecem  a  necessidade  de  observância  aos  meios  legais  de  proteção  à  criança  e 

351 A  íntegra  das  peças  processuais  encontra-se  disponível  em 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=1902202 , acesso em 28.20.2013.

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1902202
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1902202
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adolescente. 

Caso  esses  meios  fossem reputados  como meramente  indicativos,  não  haveria 

proteção possível às crianças e adolescentes, salvo aquela decorrente da opção pessoal dos 

pais e familiares em permitir, ou não, o acesso aos conteúdos reputados como impróprios ou 

ofensivos.  Em seguida,  apontou o  Ministério  Público  Federal  que  essa  exegese  levaria  à 

máxima, já ultrapassada, no sentido de que “o único controle dos meios de comunicação 

seria o controle remoto”.

A defesa das crianças e adolescentes pelo Estado não poderia representar pois uma 

mera recomendação, passível de ser ignorada por qualquer um, sendo que a atuação dos pais e 

responsáveis  sobre o que  os  menores  assistem na televisão  não  eliminaria  o  dever  legal, 

estabelecido na Constituição Federal de 1988, de ação do Poder Legislativo no sentido de 

contemplar os meios legais para o exercício dessa defesa. Confira-se, a respeito, trecho do 

parecer em que se afasta a alegação de censura incidente sobre a norma:

O segundo motivo pelo qual a interpretação restritiva proposta pelo autor está 
em  não  ser  o  artigo  254  uma  'censura'  constitucionalmente  proibida.  Pelo 
contrário, o conteúdo artigo 21, XVI, foi respeitado: a classificação indicativa 
pode  ser  atacada  judicialmente  ou  ainda  no  curso  do  processo  no  qual  a 
autoridade judiciária pode impor a suspensão da programação da emissora por 
até dois dias. […]
Por  sua  vez,  não  se  pode  falar  em  censura  se  o  dispostivo  não  impede  a 
veiculação de ideias, não impõe cortes em obras audiovisuais, mas tão somente 
exige  que  as  emissores  veiculem  seus  programas  em  horário  adequado  ao 
público-alvo, buscando, assim, colocar a salvo os interesses da juventude. […]
No caso, a restrição da veiculação de programas em determinados horários (e 
não  a  proibição  da  veiculação,  frise-se)  não  tem  por  finalidade  impedir  a 
disseminação de certas ideias (tidas como subversivas), nem mesmo impor uma 
moralidade  públicas,  mas  tão  somente  garantir  que  certas  programas  que 
explorem a violência, o uso de substâncias entorpecentes, a pornografia, etc., 
não sejam transmitidos em horário de fácil acesso ao público infanto-juvenil.

Ingressaram nos referidos autos, na condição de amicus curiae, diversas entidades 

atuantes  na  defesa  dos  direitos  humanos  e  especialmente  das  crianças  e  adolescentes, 

sustentando  a  necessidade  de  proteção  desses  segmentos,  tendo  o  Instituto  Alana,  por 

exemplo, sustentando que “pelo peculiar momento de suas subjetividades, tendem a ser 

influcenciadas pelo que experienciam na TV”.

Iniciado  o  julgamento,  o  relator  apresentou  seu  voto  no  sentido  da 

inconstitucionalidade  da  norma  impugnada,  no  que  foi  acompanhado  pelos  votos  dos 
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ministros Carlos Ayres de Britto, Luiz Fux e Carmem Lúcia, assinalando representar o sistema 

estabelecido pela classificação indicativa autêntico “ponto de equilíbrio” entre a proteção dos 

direitos da criança e adolescente, de um lado, e a liberdade de expressão, do outro.

Prosseguiu o relator apontando ser o modelo de classificação indicativa dirigido 

aos pais ou responsáveis, e não às emissoras, representando um modelo de mera orientação, 

podendo os mesmos, de acordo com as características de seus filhos, o desenvolvimento, os 

contextos e costumes de cada família deixar de observar os parâmetros estabelecidos a partir 

da classificação previamente aprovada pelo Estado.

Em seguida,  discorreu  acerca  dos  modelos  adotados  em outros  ordenamentos 

jurídicos,  destacando  que,  exatamente  com  o  escopo  de  afastar  a  intervenção  estatal  e 

promover  formas  mais  avançadas  de  participação  da  cidadania  no  procedimento  de 

classificação,  teriam diversos países consagrado modelo de autorregulação e auto-controle 

pelas próprias emissoras. A respeito, confira-se trechos do seu voto:

Com efeito, para que a União indique as faixas etárias, os locais e os horários de 
exibição não recomendados, faz-se necessário que determinado programa seja 
submetido à classificação, não à autorização, do Poder Público.  Isso porque, 
obrigatoriamente,  deverá  a  classificação  ser  informada  aos  telespectadores 
pelas emissoras de rádio e de televisão. 
Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem 
confere  poder  à  União  para  determinar  que  a  exibição  da  programação 
somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a 
caracterizar uma imposição, e não uma recomendação.
Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, além de 
transformar a classificação indicativa em ato de autorização, de licença estatal 
–  o  que,  conforme  explicitado,  se  mostra  inconstitucional  -,  converteu  a 
classificação, qualificada constitucionalmente como indicativa, em classificação 
obrigatória, cogente.

Trata-se de entendimento que não merece acolhida, inclusive por repetir o sistema 

de  classificação  brasileiro  uma  série  de  iniciativas  adotadas  em  vários  outros  países 

reconhecidamente  democráticos,  notadamente  os  países  europeus,  nos  quais  também  se 

restringe  a  exibição  de  programas  classificados  como  não  indicados  para  crianças  ou 

adolescentes para faixas de horário diferenciadas, geralmente a partir das 22:00h ou 23:00h, 

com base em uma série de estudos que apontam os prejuízos causados em decorrência da 

exposição a conteúdos violentos,  a drogas e a sexo precocemente.  A respeito,  leciona J.J. 

Gomes Canotilho, infra:
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No  caso  específico  da  televisão,  tem-se  justificada  este  tipo  de  restrições  à 
liberdade de expressão com base nas razões que estiverem na base da regulação 
mais apertada a que este meio de comunicação tem vindo a ser sujeito, embora 
se admita que a superação dessas razões, aliada ao aumento exponencial das 
possibilidades  de  comunicação,  venha  a  conduzir  a  uma  progressiva 
flexibilização dessas restrições à programação.
Entre nós, remetem-se as emissões susceptíveis de influírem de modo negativo 
na formação a personalidade das crianças ou adolescentes  para um horário 
subsequente às 22 horas, devendo ser precedidas de advertências expressas. A 
mesma solução é extensiva quando estejam em causa emissões susceptíveis de 
afectar  outros  públicos  mais  vulneráveis,  nomeadamente  contendo  imagens 
particularmente violentas ou chocantes.352 

Não obstante se utilize a Constituição Federal de 1988 do termo “classificação 

indicativa”, também estabeleceu no artigo 227 um dever que não se restringe à família, mas 

igualmente  contempla  o  Estado  como  obrigado  às  crianças  e  adolescentes  uma  série  de 

direitos  em razão  do  menor  desenvolvimento  psicológico,  contemplando,  entre  outros,  os 

direitos “à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e  à convivência familiar e comunitária,  além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

Ao promover  a análise  de um filme para fins de classificação,  não se julga a 

qualidade do seu conteúdo, mas apenas e tão somente se verifica a presença de elementos 

relacionados à violência, sexo e uso de drogas, para o fim de analisar acerca da adequação de 

sua exibição ao público jovem, evitando com isso seja potencialmente afetado por uma obra 

que poderá ser exibida normalmente para todos os demais públicos e para a qual os próprios 

jovens poderão ter acesso por outros meios.

Tal exegese se encontra ainda em consonância com o disposto no artigo 17 da 

Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgada pelo 

Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990, o qual estabelece uma série de obrigações aos 

Estados-Partes no que tange ao acesso a informações e ao relacionamento entre as crianças e 

os meios de comunicação.

Prescreve a citada norma que os Estados deverão atentar para que os meios de 

comunicação venham a difundir informações e materiais de interesse social e cultural para a 

criança,  devendo  ainda  promover  a  “elaboração  de  diretrizes  apropriadas  a  fim  de 

proteger a criança contra toda informação e material prejudiciais ao seu bem-estar”, 

352 CANOTILHO, J. J. Gomes e MACHADO, Jónatas E. M. Op. cit., p. 34.
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levando em conta a necessidade de oferecimento de melhores serviços educacionais.

A análise do direito comparado evidencia que, ao contrário do apontado pelo voto 

do relator  na citada Ação Direta  de Inconstitucionalidade  nº 2.404,  Min.  Dias  Toffolli,  o 

modelo brasileiro de classificação, que agrega ao exame realizado pelo Ministério da Justiça 

modelos  de autoclassificação,  como será a  seguir  examinado,  segue padrões  adotados  em 

várias democracias como, por exemplo, a Alemanha.

Assim é que ali se restringe a exibição de filmes classificados para maiores de 16 

(dezesseis) anos para o horário compreendido entre as 22:00 e 6:00, sendo que os restritos aos 

maiores de 18 (dezoito) anos somente podem ser exibidos posteriormente às 23:00horas. Em 

relação  à  publicidade,  ademais,  proíbe-se  a  interrupção  pela  publicidade  nos  programas 

infantis, somente sendo admitida entre programas ou em intervalos superiores a pelo menos 

45 (quarenta e cinco) minutos.

Na França também se adota o modelo de classificação e vinculação idade-horário, 

a  partir  de  iniciativa  do  próprio  setor  das  empresas  de  telecomunicações,  denominado 

Signalétique  Jeneusse,  a  partir  da  análise  dos  diferentes  graus  de  violência  e  erotismo 

observados na programação, para agrupá-las em cinco categorias, que vão da inexistência de 

qualquer restrição aos programas de extrema violência ou caráter pornográfico, suscetíveis de 

prejudicar gravemente o desenvolvimento físico, moral ou mental de menores.

No  período  compreendido  entre  as  06:00  e  22:30,  denominado  “período  de 

proteção”, somente podem ser exibidos programas classificados nas categorias I ou II, ou seja, 

que não se apresentem aptos a chocar os menores, razão pela qual são liberados para crianças 

menores  de 12 (doze)  anos,  a  partir  de diretrizes traçadas por entidade independente,  em 

modelo intermediário entre a autorregulação e a regulação administrativa.

Indo além, a Itália instituiu órgão denominado “Autoritá per la garanzie nelle  

communicazione”, atuante tanto na regulação do mercado como na regulação dos conteúdos, 

prescrevendo  a  legislação  de  regência  que  obras  cinematográficas  classificadas  como 

inadequadas a menores de 18 (dezoito) anos não podem ser televiosionadas, ao passo que as 

classificadas como inadequadas a menores de 14 (quatorze) anos somente podem ser exibidas 

entre as 22:30 e as 07:00hs.

Mesmo  nos  Estados  Unidos  da  América,  observando-se  uma  legislação 

eminentemente liberal inclusive do ponto de vista da concentração de mercado, notadamente a 
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partir dos anos 1980, a Federal Communications Comission veda o uso de obscenidade na 

programação televisiva, prescrevendo ainda que a transmissão de linguagem indecente fica 

restrita ao período de 22:00 às 06:00hs. 

Em complemento a essa proteção, associou-se ao modelo de auto-classificação, 

pelo  qual  as  emissoras  enquadram a  programação  em diversos  níveis,  segundo idade  do 

público destinatário e conteúdo do material a ser exibido, o uso do chamado do chamado v-

chip, equipamento eletrônico que, acoplado aos aparelhos de televisão, permite o bloqueio do 

conteúdo reputado como inadequado pelos pais.353

A Lei nº 10.359/01 também estabeleceu no Brasil a obrigatoriedade de serem os 

aparelhos de televisão produzidos em território nacional equipados com dispositivo eletrônico 

que  permitisse  “ao  usuário  bloquear  a  recepção  de  programas  transmitidos  pelas 

emissoras,  concessionárias  e  permissionárias  de  serviços  de  televisão,  inclusive  por 

assinatura e a cabo”. A referida norma entrou em vigor em 30 de junho de 2004, sem que 

tenha sido contudo objeto de regulamentação, não apresentando atualmente qualquer eficácia.

A eventual  declaração  de  inconstitucionalidade  do  artigo  254  do  Estatuto  da 

Criança e Adolescente, resultando na equiparação da classificação indicativa a censura estatal, 

representa grave equívoco do Supremo Tribunal Federal, indo em verdade na contramão de 

uma série de normas que buscam proteger os interesses das crianças e adolescentes, muito 

embora limitem, com fundamento em norma constitucional, deve ser ressaltado, a influência e 

o poder das empresas de telecomunicações.

Não  se  pode  falar  pois  em cerceamento  à  liberdade  de  expressão,  já  que  se 

direciona  a  classificação  indicativa  não  a  restringir  conteúdos,  mas  sim  a  assegurar  que 

pessoas  que  poderiam  ser  potencialmente  prejudicadas  com  a  exposição  a  temas 

controvertidos relacionados à sexualidade, violência e uso de drogas fiquem a salvo desses 

conteúdos. A respeito, colhe-se da análise promovida pelo Ministério da Justiça:

Há, certamente, um componente político-ideológico no uso desses conceitos. A 
censura  da  programação  televisiva  é  uma  atitude,  própria  dos  regimes  de 
exceção, que visa a impedir a livre circulação de conteúdos que possam atentar 
contra  os  interesses  do  grupo  dominante.  Em  outras  palavras,  os  regimes 
autoritários  não  se  valem  do  expediente  da  censura  para  a  proteção  ou 

353 Para uma análise acerca da legislação de regência vigente nos países citados, além da que se encontra em 
vigor na Inglaterra, Alemanha, Canadá e Argentina, confira-se o trabalho desenvolvido por Caparelli, Sérgio. 
A  proteção  à  infância  e  a  televisão  em  oito  países. Disponível  em 
<http://www.capparelli.com.br/brasil.php#crianca>. Acesso em 30.10.2013.

http://www.capparelli.com.br/brasil.php#crianca
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promoção  dos  direitos  humanos  de  quem  quer  que  seja:  a  censura  é  um 
instrumento de proteção dos atores que a praticam.
Ora, a regulação de conteúdos que possam contrariar os direitos de crianças, 
adolescentes,  mulheres,  grupos  religiosos,  classes  econômicas  menos 
favorecidas,  pessoas  com  deficiência,  dentre  outras  minorias  políticas,  não 
parece se encaixar no sentido atribuído à palavra “censura”, descrito acima.
A regulação do tipo e quantidade de conteúdo violento veiculado no horário da 
programação infantil atenta contra os interesses político-partidários do grupo 
atualmente à frente do Ministério da Justiça ou de qualquer outro que possa vir 
a estar? Se a resposta a esta pergunta for afirmativa, pode-se falar em censura. 
Do contrário, estamos diante de uma confusão conceitual – proposital ou não, 
de má-fé ou não.354

A classificação indicativa e, como seu viu, a vinculação entre a idade reconhecida 

como indicada ao telespectador e o horário em que pode ser exibido determinado programa, 

representa  medida  estatal  que  visa  tornar  minimamente  eficaz  o  controle  estatal  sobre  a 

adequação  da  programação  audiovisual  destinada  às  crianças  e  adolescentes,  visando 

assegurar  a  observância  aos  comandos  e  parâmetros  assinalados  pelo  artigo  221  da 

Constituição Federal de 1988.

O reconhecimento de sua eventual inconstitucionalidade, a pretexto de resguardo 

à liberdade de expressão, implica na mudança de um modelo que é aplicado em diversos 

países com forte tradição democrática, ao mesmo tempo em que coloca em patamar superior 

os interesses das empresas de telecomunicações, emitentes das mensagens, em detrimento de 

seus destinatários, os quais, em se tratando de crianças e adolescentes, devem ser objeto de 

especial proteção não apenas por suas famílias, mas também pelo Estado.

Assim, da mesma forma que deve o Estado agir para, por exemplo, coibir a venda 

de bebidas alcoólicas ou quaisquer outras drogas lícitas a crianças ou adolescentes, inclusive 

estabelecendo punições a estabelecimentos comerciais ou aos genitores que consintam com 

essa prática, deve agir da forma mais suave possível para evitar que tenha esse público acesso 

a produtos audiovisuais cuja análise prévia evidencia a inadequação dos seus conteúdos.

Por  meio  da  classificação  indicativa,  serão  realizados  estudos  através  de 

profissionais  especializados  com  o  escopo  de  verificar  possíveis  abalos  que  podem  ser 

causados diante da exposição a temas como violência, sexo e uso de drogas, dentro de um 

contexto e da ideia de contribuição à formação de crianças e adolescentes, sem que se trate de 

indevida tutela estatal.

354 VIVARTA, Veet. Op. cit., p. 68.
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O procedimento adotado não enseja a incidência de qualquer espécie de censura 

por  questões  políticas,  ideológicas  ou  culturais,  especialmente  porque  do  mesmo  nunca 

poderá resultar  a  vedação à  divulgação de qualquer  obra,  a  qual,  diante  de  sua flagrante 

inadequação, poderá ser classificada como adequada apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos, 

passando muito longe de qualquer resquício ditatorial. 

Não  se  pode  falar  assim  na  ocorrência  de  censura,  o  que  seria  de  fato 

inconstitucional,  mas  sim  na  tutela  a  outro  bem jurídico  que  apresenta  o  mesmo  status 

normativo  que  a  liberdade  de  expressão,  não  erigida  como hierarquicamente  superior  no 

ordenamento jurídico pátrio, o representou clara preocupação do constituinte, especialmente 

por não poder ensejar a classificação indicativa a proibição à divulgação de qualquer produto 

audiovisual, como se verá a seguir.

4.4.3. Procedimentos da classificação indicativa

Superada a discussão acima mencionada, deve ser fixada a natureza jurídica do 

ato de classificação indicativa, especialmente considerando envolver o mesmo uma série de 

atos  complexos,  já  que  pressupõe  um  exame  por  profissionais  das  mais  diversas 

especialidades acerca dos conteúdos submetidos à avaliação da Secretaria Nacional de Justiça, 

com forte dose de subjetivismo.

É inegável, nesse sentido, que a classificação indicativa se enquadra no conceito 

de ato discricionário, que não pode ser confundido com arbitrário, já que a legislação que rege 

a  matéria,  embora reconheça a  imprescindibilidade de complementação do ato segundo o 

juízo do administrador, oferece uma série de balizas que deverão ser observadas, evitando se 

configure situação que potencialmente poderia ser confundida com censura, resultando em 

prejuízos  à  classificação  de  um  filme  ou  programa  televisivo,  por  exemplo,  em  razão 

exclusivamente de convicções pessoais dos servidores envolvidos no processo.

O  processo  em tela  será  caracterizado  por  uma  forte  carga  valorativa,  sendo 

impossível,  ainda que fornecidas balizas pela norma, reconhecê-lo como formado por atos 

vinculados.  Assim,  seguindo  uma  série  de  parâmetros,  diversas  opções  serão  abertas  ao 

administrador, o qual poderá classificar a obra como indicada segundo as varias faixas etárias 

e horários a que correspondem.
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Ao julgar a classificação de um produto audiovisual,  a Secretaria Nacional de 

Justiça  necessariamente  realizará  autêntica  ponderação  entre  os  valores  envolvidos, 

notadamente a liberdade de expressão artística, de um lado, e a necessidade de proteção de 

crianças e adolescentes em face do conteúdo que venha a ser veiculado. Logo, a partir de uma 

norma de textura aberta, será criada uma norma concreta, com base nos pressupostos de fato 

examinados, ou motivos que antecedem sua prática.

Cria o administrador o Direito em cada caso concreto de classificação que lhe 

venha a ser submetido. Será exercida pois complementação normativa, exercida através de um 

juízo  de  ponderação,  que  deverá  se  justificar  com  observância  ao  princípio  da 

proporcionalidade,  levando-se  em  conta  os  sub-princípios  da  adequação,  necessidade  e 

proporcionalidade em sentido estrito. O agente avalia a conduta a ser praticada e os resultados 

que podem ser obtidos. A respeito, colhe-se das lições do Direito Administrativo:

Aqui é a própria norma que, ao ser criada, oferece ao aplicador a oportunidade 
de  fazer  a  subsunção  do  fato  à  hipótese  normativa  mediante  processo  de 
escolha, considerando necessariamente o fim a que se destina a norma. Não é, 
portanto, uma opção absolutamente livvre, visto que tem como parâmetro de 
legitimidade  o  objeto  colimado  pela  norma.  A  fisionomia  jurídica  da 
discricionariedade comporta três elementos: 1) norma de previsão aberta que 
exija  complemento  de  aplicação;  2)  margem  de  livre  decisão,  quanto  à 
conveniência  e  oportunidade  da  conduta  administrativa;  3)  ponderação 
valorativa de interesses concorrentes, com prevalência do que melhor atender 
ao fim da norma.355 

Destaca-se  que  embora  os  atos  que  regulamentam  a  classificação  indicativa 

consagrem uma série de conceitos vagos, não se trata de hipótese de aplicação dos chamados 

conceitos jurídicos indeterminados, vez que acentuada a atividade de ponderação que deve ser 

realizada  pelo  intérprete-administrador,  conferindo  ao  legislador  relativa  margem  de 

liberdade.

O juízo de ponderação próprio da discricionariedade abre diversos caminhos ao 

administrador, todos legais, ao contrário do que se verifica em se tratando da aplicação de 

conceitos  jurídicos  indeterminados,  nos  quais  se  abre  ao  administrador  uma única  opção 

legítima. A partir da análise do produto audiovisual a ser classificado, deverá ser verificado o 

enquadramento segundo o que se apresentar mais adequado à tutela dos interesses de crianças 

355CARVALHO Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20.ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 
2008, p. 48.



 440

e adolescentes.

Conforme o artigo 4º da Portaria nº 1.220, de 11 de julho de 2007, editada pelo 

Ministro de Estado da Justiça,  a classificação indicativa se realiza mediante uma série de 

procedimentos  administrativos,  tendentes  a  verificar  as  características  da obra  ou produto 

audiovisual; o monitoramento do conteúdo exibido nos programas sujeitos a classificação, e a 

atribuição da classificação, resultado do processo adotado. 

Passa assim pelas fases de análise  da obra,  contemplando a descrição de seus 

conteúdos,  com  base  em  critérios  temáticos  previstos  no  Guia  Prático  de  Classificação 

Indicativa, elaborado após amplo trabalho de consulta e divulgação a vários segmentos da 

sociedade, com base no qual se atribui a classificação considerada adequada.

Prescreve  a  norma  ainda,  em seu  artigo  5º,  não  se  sujeitarem à  classificação 

indicativa  os  programas  jornalísticos  ou  noticiosos,  dada  a  impossibilidade  de  limitar  a 

exposição meramente reprodutora de fatos da vida real, programas esportivos, programas e 

propagandas  eleitorais  e  a  publicidade  em geral,  ressalvando  que  os  programas  ao  vivo 

poderão ser classificados com base em atividade de monitoramento, pela qual se acompanha 

sua  adequação  ao  horário  de  exibição,  a  qual  acompanha  os  programas  veiculados  entre 

06:00h e 23:00h.

Existe  contudo  diferença  fundamental  entre  a  classificação  de  programas 

televisivos e aquela destinada à exibição cinematográfica, de vídeo, dvds e comercialização 

de jogos eletrônicos e de interpretação. No primeiro caso, o procedimento se dá mediante 

autoclassificação,  dispensando-se  a  análise  prévia  pelo  Ministério  da  Justiça,  enviando  o 

interessado requerimento que deve conter a descrição das principais características do produto 

audiovisual e suas finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.

No segundo caso,  contudo,  faz-se necessária  a  análise  prévia,  dispensada pelo 

artigo 4º da Portaria nº 1.100, de 14 de julho de 2006, editada pelo Ministério da Justiça, em 

se tratando de espetáculos circenses ou teatrais, shows musicais e outras exibições públicas ou 

apresentações  abertas  ao  público,  com  relação  as  quais  se  aplica  o  critério  da 

autoclassificação, devendo o próprio responsável, no caso, indicar os limites de idade a que 

não se recomendam os eventos. 

O  caráter  meramente  indicativo  da  classificação  fica  evidenciado  quando  se 

analisa  o  disposto no  artigo  19  da  norma  supra,  pelo  qual  cabe aos  pais  ou  responsáveis 
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“autorizar o acesso de suas crianças e/ou adolescentes a diversão ou espetáculo cuja 
classificação indicativa seja superior a faixa etária destes, porém inferior a 18 (dezoito) 
anos, desde que acompanhadas por eles ou terceiros expressamente autorizados”.

Ponto que tem suscitado controvérsias, inclusive motivando o ajuizamento da ação 

direta de inconstitucionalidade acima mencionada, vem a ser a vinculação entre  categorias de 

classificação indicativa e faixa horária, a qual restringe a exibição de determinados programas, 

segundo os níveis de sexo, violência e uso de drogas, a faixas de horário diferenciadas, segundo o 

disposto no artigo 19 da Portaria nº 1.220/2007,  que deverá inclusive observar os diferentes 

fusos existentes no país. 

Nesse  sentido,  programas  classificados  como  livres,  ou  não  recomendados  para 

menores de 10 (dez) anos, poderão ser exibidos em qualquer horário; os não recomendados para 

menores de 12 (doze) anos, somente poderão ser exibidos após 20:00h; não recomendados para 

menores de 14 (quatorze) anos, somente a partir de 21:00h; não recomendados para menores de 

16 (dezesseis) anos, a partir de 22:00h, e não recomendados para menores de 18 (dezoito) anos, a 

partir de 23:00h. 

Os  parâmetros  utilizados  pelo  Ministério  da  Justiça  levam  em  conta  o  risco 

potencial de exposição de menores a conteúdos que podem influenciar negativamente em suas 

formações,  sendo  também  aplicados  em  diversos  países  democráticos,  como  Alemanha, 

França, Portugal, etc., diante de inúmeros estudos que apontam para os efeitos da exposição 

prolongada  de  crianças  e  adolescentes  aos  mesmos,  notadamente  considerando,  no  caso 

brasileiro,  o  baixíssimo  nível  cultural  e  educacional  de  que  se  reveste  a  programação 

televisiva, representando muitas vezes o único entretenimento disponível. 

A vinculação  entre  horário-faixa  etária  acima  referida  não  se  aplica  às  TVs  por 

assinatura, caso disponham de mecanismos de bloqueio eletrônico, conceituadas como serviço de 

audiovisual de acesso condicionado, nos termos do artigo 2º, VI, da Portaria nº 1.642, de 3 de 

agosto de 2012. Conforme o artigo 5º, parágrafo único, da norma em tela, “o poder familiar se 
exerce pela escolha de conteúdos, com possibilidade de bloqueio de acesso a programas 
ou canais de televisão, quando aplicável”.

A ausência de vinculação faixa etária-horário se deve ainda a que, tendo os pais a 

possibilidade  de  escolher  os  pacotes  de  canais  contratados,  podem  deixar  de  optar  pela 

contratação de canais que veiculem conteúdos inadequados pra crianças, como cenas de sexo, 

violência, etc., sendo facultado, de qualquer modo, se utilizar de senha de bloqueio em caso de 



 442

contratação de canais que tenham como alvo apenas o público adulto.

Destaca-se  também haver  sido  parcialmente  revogada  a  Portaria  nº  1.100,  acima 

referida, no que tange ao procedimento de classificação indicativa de jogos eletrônicos e de RPG, 

em razão  da  superveniência  da  Portaria  nº  1.643,  de  3  de  agosto de  2012,  a  qual  passou  a 

contemplar também os jogos obtidos através de download diretamente da internet, conforme o 

artigo 3º da mesma, que em seu  caput  prescreve que “os jogos eletrônicos classificados nos 

termos desta portaria “são aqueles vendidos ou distribuídos gratuitamente no Brasil por 

meio de download, mídia física,  pré-instalados no aparelho ou acessados a partir do 

Brasil em sítios eletrônicos voltados ao público brasileiro”.

Em relação aos jogos, continua em vigor o procedimento de análise prévia, seja 

em se tratando de jogos eletrônicos, seja em se tratando de jogos do tipo RPG. Ressalvou a 

legislação, contudo, os jogos distribuídos apenas por meio digital, adquiridos em geral junto a 

sites mantidos no exterior, sendo admitido o procedimento de autoclassificação, “desde que 

já possuam classificação estrangeira atribuída segundo metodologia considerada válida 

pelo Ministério da Justiça”.

Relativamente a essa temática, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América 

declarou inconstitucional lei do estado da Califórnia que vedava a comercialização de jogos 

de videogames considerados violentos a menores de 18 (dezoito) anos, em caso que ficou 

conhecido  como  Brown  v.  Entertainment  Merchants  Association ou  Schwarzeneger  v.  

Entertainment  Merchants  Association,  tendo a  discussão se  concentrado na proteção,  pela 

Primeira Emenda, de jogos dessa natureza.

A norma em tela fora editada na esteira de um dos usuais crimes cometidos por 

adolescentes nos Estados Unidos da América, os quais, munidos de armas de fogo, invadiam 

escolas ou locais públicos disparando contra várias pessoas indiscriminadamente e, a seguir, 

cometendo suicídio. Alguns estudos apontavam para a ocorrência de motivação desses crimes 

a  partir  do  uso,  por  seus  autores,  de  videogames  considerados  violentos,  especialmente 

daqueles que veiculam personagens que, em primeira pessoa, devem atirar em outros ou, se 

utilizando de veículos, ganham pontos conforme os ilícitos cometidos.

Como resultado de sua edição, restou proibida a comercialização de videogames 

considerados  violentos  a  menores  de 18 (dezoito)  anos,  devendo a  embalagem respectiva 

conter essa indicação de forma clara, estabelecendo serem assim considerados aqueles que, 

entre as opções disponíveis ao jogador contemplem matar, lesionar, desmembrar ou agredir 
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sexualmente outros personagens caracterizados como humanos, de forma a causar interesse 

mórbido nos menores, ensejando a comercialização em desacordo com a norma a imposição 

de multa de US$ 1,000.00 (mil dólares americanos).

Reconhecida a inconstitucionalidade da norma pelas Cortes locais, por violação à 

Primeira  Emenda,  vez  que os  videogames poderiam ser  considerandos como produtos  da 

liberdade de expressão, assentou a Suprema Corte, em decisão tomada por 7 votos a 2, a 

dificuldade e o perigo em separar o discurso político do entretenimento, destacando que o que 

poderia representar para um homem mera diversão poderia ensejar a outro a caracterização de 

verdadeiro ensinamento doutrinário.

Assentou o relator, Juiz Antonin Scalia, que não se poderia adotar aos jogos de 

videogames procedimentos distintos àqueles que se observa da Primeira Emenda em relação a 

programas televisivos ou mesmo contos como os escritos pelos Irmãos Grimm, não podendo a 

Corte  banir  sob qualquer  pretexto a reprodução de obras clássicas  como João e  Maria,  a 

Odisséia  de Homero e  “Divina  Comédia”,  sob o fundamento  de que as  mesmas  também 

trazem cenas de violência. A respeito, colhe-se do voto condutor:

Sob nossa Constituição, julgamentos estéticos e morais sobre arte e literatura 
devem ser realizados pelo indivíduo, e não por decreto do governo, ainda que 
através de mandato ou aprovação da maioria. […]
O mais básico desse princípio é o seguinte: como regra geral, o Estado não tem 
o poder de restringir a expressão em razão de sua mensagem, suas ideias, seu 
assunto ou seu conteúdo. […]
Talvez existam algumas categorias de discursos que tenham sido historicamente 
desprotegidas, mas ainda não foram devidamente identificadas ou questionadas 
como tais em nossa jurisprudência.  Mas sem evidências convincentes de que 
uma restrição superveniente seja parte de uma longa tradição de proscrições, o 
legislador não pode se substituir ao julgamento do povo americano, consagrado 
na  Primeira  Emenda,  de  que  os  benefícios  de  suas  restrições  ao  governo 
superam seus custos. […]
Os  menores  têm direito  a  um grau  significativo  de  proteção  pela  Primeira 
Emenda,  e  apenas em circunstâncias  relativamente estreitas  e  bem definidas 
pode o governo barrar a disseminação pública de materiais em sua proteção. 
[…] O argumento da California estaria melhor fundamentado se existisse uma 
tradição no país de restringir o acesso das crianças a cenas de violência, mas 
não há nenhuma. Certamente os livros que damos às crianças para ler – ou 
lemos para elas quando são mais jovens – não contém uma escassez de sangue. 
Os contos dos Irmãos Grimm, por exemplo, são realmente sombrios. Como ela 
fracassa em tentar envenenar Branca de Neve, a rainha má é colocada para 
dançar em chinelos em chamas até cair morta no chão, como um reflexo de seu 
ciúme e inveja.356 

356 Na redação original, “Under our Constitution, "esthetic and moral judgments about art and literature ... are  
for the individual to make,  not  for the Government  to decree,  even with the mandate or  approval  of  a  
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Interessante  mencionar  contudo  a  divergência  iniciada  pelo  Juiz  Clarence 

Thomas, conferindo uma perspectiva diferenciada à Primeira Emenda, por não considerar seu 

alcance tão amplo, destacando que os pais fundadores não teriam contemplado um direito de 

falar diretamente aos menores, mas sim que esse discurso deveria ser processado através de 

seus pais ou guardiões, evidenciando dessa forma autêntica corresponsabilidade. 

Destacou desse modo que a norma questionada não obstaculizava o acesso das 

crianças a um determinado conteúdo, desde que esse acesso se realizasse através de seus pais, 

os quais, de qualquer forma, poderiam adquiri-los caso reputassem adequado, mas apenas 

impediria que as próprias crianças e adolescente tivessem acesso a materiais reputados como 

inadequados diretamente, sem passar pela supervisão parental.

Tocando  também  em  distinção  essencial,  apontou  que,  ao  contrário  dos 

videogames violentos, mesmo os contos escritos para as crianças se dedicavam à instrução 

moral e eram relativamente austeros, carecendo de maiores detalhes que poderiam prejudicar 

suas mentes. Aqui podemos salientar que, em regra, tais jogos premiam a violência, ao passo 

que nos contos tradicionais a violência representa uma punição à pessoa identificada como 

vilã.

Igualmente  dissentindo  do  voto  seguido  pela  maioria,  o  Juiz  Stephen  Breyer 

apontou  não  vislumbrar  diferenças  robustas  entre  o  decidido  pela  Corte  no  que  tange  à 

vedação à pornografia, destacando a incoerência entre obstaculizar o acesso à compra por um 

menor  de  uma revista  veiculando  nudez  feminina,  ao  mesmo tempo  que  se  permitiria  a 

compra  de videogame no qual  pode,  enquanto  personagem, estuprar  e  matar  personagem 

feminina.  Prosseguiu  destacando  não  ser  excessiva  a  vedação  imposta,  sob  os  seguintes 

majority. The most basic of those principles is this: "[A]s a general matter, ... government has no power to  
restrict expression because of its message, its ideas, its subject matter, or its content.
"Maybe there are some categories of speech that have been historically unprotected, but have not yet been  
specifically  identified  or  discussed  as  such  in  our  case  law."  Id.,  at  ___  (slip  op.,  at  9).  But  without  
persuasive evidence that a novel restriction on content is part of a long (if heretofore unrecognized) tradition  
of proscription, a legislature may not revise the "judgment [of] the American people," embodied in the First  
Amendment, "that the benefits of its restrictions on the Government outweigh the costs.
[M]inors are entitled to a significant measure of First Amendment protection, and only in relatively narrow  
and well-defined circumstances may government bar public dissemination of protected materials to them.  
California's argument would fare better if there were a longstanding tradition in this country of specially  
restricting children's access to depictions of violence, but there is none. Certainly the books we give children 
to read--or read to them when they are younger--contain no shortage of  gore.  Grimm's Fairy Tales,  for  
example, are grim indeed. As her just deserts for trying to poison Snow White, the wicked queen is made to  
dance in red hot slippers "till she fell dead on the floor, a sad example of envy and jealousy”. Íntegra da 
decisão  encontra-se  disponível  em  http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?
court=us&vol=000&invol=08-1448 , acesso em 30.10.2013.

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=08-1448
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=08-1448
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fundamentos:

A lei da Califórnia impõe não mais que uma leve restrição sobre a expressão. A 
norma  não  impede  ninguém  de  jogar  um  videogame,  não  impede  nenhum 
adulto  de  comprar  um  videogame  e  não  impede  nenhuma  criança  ou 
adolescente de jogar um jogo fornecido por seus pais dispostos  a colaborar. 
Tudo que impede é a uma criança ou adolescente comprar, sem a assistência 
dos pais, um jogo repugnantemente violento do tipo que a própria indústria nos 
diz que não devem ser fornecidos para aqueles menores de 17 (dezessete) anos.
Quando um militar usa jogos para ajudar a treinar soldados para suas missões, 
está usando essa mídia para um propósito benéfico. Mas a Califórnia alega que 
quando  os  recursos  de  ensino  dos  jogos  são  direcionados  a  fins  menos 
desejáveis, danos podem ocorrer. Em particular, jogos extremamente violentos 
podem ferir as crianças ao recompensá-las por serem extremamente agressivas 
no jogo, assim frequentemente estimulando a serem violentamente agressivas 
na vida. E os jogos de videogame podem causar mais danos a esse respeito do 
que podem as mídias tipicamente passivas, como livros, filmes ou programas de 
televisão.
Há  muitos  estudos  científicos  que  apoiam  o  ponto  de  vista  da  Califórnia. 
Cientistas  sociais,  por exemplo, têm encontrado evidências de que a prática 
desses jogos resulta em lesões. Estudos longitudinais, que medem alterações ao 
longo do tempo, têm detectado que a crescente exposição a jogos violentos pode 
promover um aumento da agressividade no mesmo período.357

No que tange aos procedimentos utilizados na classificação indicativa, de forma a 

caracterizar a juridicidade do processo administrativo seguido, em relação a todos os casos 

será cabível recurso em face da decisão tomada pelo Ministério da Justiça, o que assinala o 

caráter  democrático  do  processo  em  tela,  demonstrando  não  se  poder  falar  assim  em 

cerceamento  à  liberdade  de  expressão,  mas  sim,  em  consonância  com  as  disposições 

constitucionais referidas, em proteção a outros bens e valores.

Produtos  da  liberdade  expressão,  salvo  aqueles  cujo  conteúdo  se  apresente 

atentatório a padrões médios ou mínimos de respeito à dignidade humana, a determinadas 

357 Na redação original, 'California's law imposes no more than a modest restriction on expression. The statute  
prevents no one from playing a video game, it prevents no adult from buying a video game, and it prevents no 
child or adolescent from obtaining a game provided a parent is willing to help. All it prevents is a child or  
adolescent from buying, without a parent's assistance, a gruesomely violent video game of a kind that the 
industry itself tells us it wants to keep out of the hands of those under the age of 17.
When the  military  uses  video  games  to  help  soldiers  train  for  missions,  it  is  using  this  medium for  a  
beneficial purpose. But California argues that when the teaching features of video games are put to less  
desirable ends, harm can ensue. In particular, extremely violent games can harm children by rewarding them 
for being violently aggressive in play, and thereby often teaching them to be violently aggressive in life. And 
video games can cause more harm in this respect than can typically passive media, such as books or films or  
television programs.
There are many scientific studies that support California's views. Social scientists, for example, have found  
causal evidence that playing these games results in harm. Longitudinal studies, which measure changes over  
time, have found that increased exposure to violent video games causes an increase in aggression over the 
same period'.
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raças, etc., não poderão deixar de ser classificados pelo Poder Executivo, uma vez que aí sim 

se poderia falar em censura, notadamente por deixar margem a que viesse a ocorrer censura 

motivada por tentativa de moldar a cultura a determinados padrões estéticos, artísticos etc.

Não se faz cabível assim pretender, a pretexto do exercício da atividade estatal de 

classificação indicativa, a vedação à divulgação de determinado produto audiovisual, o que de 

fato  representaria  censura  transversa,  com  o  propósito  de  proteção  das  crianças  e 

adolescentes.  É  que  essa  proteção  não  pode  ser  tão  ampla  a  ponto  de  obstaculizar  que 

qualquer pessoa, ainda que maior e plenamente capaz, seja impedida de ter acesso ao produto 

da liberdade de expressão de outrem.

A afirmação acima referida pode ser ressalvada considerando a necessidade de 

proteção a outros bens constitucionalmente protegidos, como a dignidade da pessoa humana, 

a vedação ao discurso do ódio e a proteção a direitos da personalidade. Nesses casos, contudo, 

qualquer  eventual  proibição  que  se  pretenda  ver  imposta  ao  exercício  da  liberdade  de 

expressão, a pretexto da proteção a bens constitucionais distintos, como a dignidade de outros 

grupos  ou  a  privacidade  de  pessoa  eventualmente  retratada,  somente  pode  incidir  em se 

tratando de restrição imposta pelo Poder Judiciário, na análise de processo judicial que lhe 

seja submetido no qual se aponte a violação a um direito de terceiro,  difuso,  coletivo ou 

individual.

Ao exercer a atividade estatal de classificação indicativa não será possível ao 

Ministério da Justiça, por exemplo, através do órgão competente, obstaculizar a exibição de 

determinado produto individual, mas tão-somente, se for o caso, classificá-lo como adequado 

apenas ao público de maiores de 18 (dezoito) anos, o que permitirá à sociedade formar suas 

próprias conclusões sobre o produto que lhe é apresentado, medida que não seria adequada em 

se tratando de pessoas com idade inferior, suscetíveis ante o conteúdo veiculado.

Têm obtido força, mais recentemente, algumas correntes que pregam, diante da 

necessidade  de  proteção  a  direitos  alheios,  a  possibilidade  de  proibir  a  exibição  de 

determinados filmes, especialmente aqueles que podem ser interpretados como ofensivos a 

determinadas  religiões,  notadamente  aos  muçulmanos,  inclusive  com  o  propósito  de 

preservação da segurança pública e com o fim de evitar retaliações.358

É o que ocorreu, por exemplo, com a exibição, em território nacional, do filme 

denominado “A Serbian Film”, o qual conta a história de ator sérvio que se vê submetido a 
358 A respeito,  confira-se  http://www.cartacapital.com.br/internacional/alemanha-tenta-proibir-extrema-direita-

de-exibir-filme-anti-isla, acesso em 28.10.2013.

http://www.cartacapital.com.br/internacional/alemanha-tenta-proibir-extrema-direita-de-exibir-filme-anti-isla
http://www.cartacapital.com.br/internacional/alemanha-tenta-proibir-extrema-direita-de-exibir-filme-anti-isla
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participar  de  filme  pornográfico  extremamente  violento,  o  qual  contém cenas  pesadas  de 

pedofilia, necrofilia e estupros, embora certamente não tenham sequer figurado no elenco do 

filme crianças, se utilizando a produção de bonecos para simulá-las.

O roteiro do filme se centra na figura de ator contratado para a produção de um 

filme pornográfico, cujo ator principal se recusa a participar de uma série de cenas, sendo a 

isso levado após ser sedado. Segundo seu diretor, o filme busca retratar o clima de terror 

vivido nos anos 90 na Sérvia, se utilizando da narrativa apenas como pano de fundo para as 

atrocidades cometidas.

Expedida  recomendação,  e  posteriormente  ajuizada  ação  cautelar  pelo  Ministério 

Público  Federal,  o  filme  teve  sua  exibição  proibida  em  todo  o  território  nacional359,  sob  o 

fundamento de que estaria configurada a conduta delituosa tipificada no artigo 241-C do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (“simular a participação de criança ou adolescente em cena de 
sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de 
fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual”).

Essa digressão foi formulada com o propósito de esclarecer que somente pela via 

judicial  se  poderia  obstaculizar  a  exibição de um determinado filme,  não  sendo lícito  ao 

Executivo fazê-lo, e muito menos no processo de classificação indicativa. A respeito, tem-se 

que o Ministério da Justiça, após análise, classificou o filme como indicado a maiores de 18 

(dezoito) anos, por conter  “violência repetida do tipo tortura, estupro, mutilação, abuso 

sexual,  exploração  sexual  e  suicídio”,  não  se  apresentando  compatível  com  a  ordem 

constitucional o uso da classificação para fins de censura.

5 CONCLUSÃO

A importância do reconhecimento dos direitos fundamentais como uma das mais 

relevantes garantias do homem decorre de lutas históricas desenvolvidas ao longo de séculos, 

que resultaram no estabelecimento de um modelo normativo que possibilitou se assegurasse a 

todos  um espaço  para  o  exercício  de  suas  liberdades  independentemente  de  restrições  e 

controles estatais.

359 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/957089-justica-em-minas-proibe-exibicao-de-a-serbian-film-em-
todo-o-brasil.shtml, acesso em 30.10.2013.

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/957089-justica-em-minas-proibe-exibicao-de-a-serbian-film-em-todo-o-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/957089-justica-em-minas-proibe-exibicao-de-a-serbian-film-em-todo-o-brasil.shtml
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Em qualquer  Estado Democrático de Direito,  portanto,  não se  poderá  falar  na 

existência de uma sociedade livre sem que a seus integrantes se possibilite o desenvolvimento 

das potencialidades do homem, representando a liberdade um dos pilares de sua vida, a qual 

somente  poderá  ser  objeto de  restrições  em hipóteses  absolutamente  excepcionais,  dentro 

daquilo contemplado por uma norma hierarquicamente superior em relação a todas as demais. 

A  Constituição  representa,  assim,  o  estatuto  de  garantia  das  liberdades  e  direitos 

fundamentais.

Dentro  dessa  perspectiva,  um  dos  mais  relevantes  direitos  que  podem  ser 

reconhecidos  ao homem consiste  na  liberdade de expressão,  que  foi  definida no presente 

trabalho  como  um  gênero,  que  abrange  a  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  a 

liberdade  de  expressão  artística,  liberdade  de  informação e  de  comunicação social,  todas 

formando um complexo de direitos que visa assegurar a todos a possibilidade de exposição de 

suas ideias independentemente de constrangimentos.

É  precisamente  a  liberdade  de  expressão  que  possibilita  a  existência  de  uma 

sociedade  plural,  que  repele  o  totalitarismo,  na  medida  em  que  todas  as  ideias  sejam 

livremente  discutidas  e  passíveis  de  análise  por  quaisquer  cidadãos,  caracterizando  a 

formação daquilo a que nos referimos, com base na jurisprudência da Suprema Corte dos 

Estados Unidos da América, como um livre mercado de ideias.

Esse  livre  mercado  de  ideias  permite  que  se  desenvolva  a  expressão  do 

conhecimento humano em suas mais variadas formas, transmitindo o homem à sociedade suas 

manifestações  de  pensamento,  produções  artísticas  e  intelectuais,  e  quaisquer  outras,  se 

beneficiando a  sociedade  dessa  livre  troca,  como acima expusemos  em relato  histórico  e 

conceitual  sobre  o tema,  representando um dos  mais  importantes  produtos  do liberalismo 

político e jurídico, cuja importância subsiste inegável nos tempos atuais, notadamente quando 

se verifica um cada vez maior acesso à informação.

Sob esse ponto de vista, representa dever de uma entidade pública assegurar as 

condições propícias para que essa liberdade possa ser exercida, devendo ser superada, quanto 

a esse ponto, a visão tradicional de que esse ente deveria se limitar a uma atuação negativa em 

defesa do direito, mas sim demandando ação para que a todos se possa criar um espaço de 

livre circulação de ideias, o que se associa também às profundas mudanças jurídicas, sociais, 

políticas e econômicas que influenciaram a passagem do Estado Liberal ao Estado Social, 

chegando ao Estado Democrático de Direito.
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Assinalamos que o reconhecimento da relevância de um direito não levaria ao seu 

automático  reconhecimento  de  uma  posição  hierarquicamente  superior,  notadamente 

considerando  a  pluralidade  de  bens  passíveis  de  proteção  pelo  ordenamento  jurídico  e  a 

própria  imprescindibilidade de conciliação entre  os  interesses os  mais  variados  de que se 

revestem os homens, o que se apresenta próprio da bilateralidade das relações jurídicas.

Sendo o Direito em essência instrumento voltado à conciliação das liberdades, 

sem o qual não pode subsistir uma sociedade organizada, afigurava-se necessário evitar que a 

um direito se estabelecesse uma posição de superioridade hierárquica a priori em relação a 

todos os demais, independentemente de sua relevância para os homens. De fato, será a análise 

de  cada  relação  jurídica  que  permitirá  compreender  qual  bem  jurídico  deverá  ser 

concretamente tutelado, e qual interesse cederá a outro.

Destacamos igualmente não mais se dirigir a liberdade de expressão apenas em 

face do Estado, mas também perante os particulares, devendo se verificar o estabelecimento 

de meios para garantir a todos o acesso a instrumentos pelos quais suas ideias possam ser a 

todos  expostas,  ganhando  maior  alcance,  como  reflexo  da  incidência  dos  direitos 

fundamentais nas relações entre particulares e especialmente em se tratando das concessões 

de serviços públicos de rádio e televisão.

Procuramos  evidenciar  assim  a  necessidade  de  superação  do  entendimento 

clássico acerca do tema, que somente analisa o Estado como um potencial inimigo e agente 

limitador do direito fundamental à liberdade de expressão, mas sim que o contempla como um 

agente que pode ter atuação positiva para garantir o exercício desses direitos, inclusive diante 

da existência de grandes conglomerados econômicos que concentram em suas mãos, muitas 

vezes para fins ilícitos, os meios de comunicação de maior alcance.

Muito embora reconheça o ordenamento jurídico o caráter fundamental de certos 

direitos, exatamente em razão de aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos, também 

não mais se admite, notadamente a partir da superação do paradigma de um Estado Liberal, 

inadequado  à  resolução  dos  inúmeros  problemas  enfrentados,  o  exercício  abusivo  de 

quaisquer direitos, tornando-se urgente a conciliação de interesses.

Os  direitos  fundamentais  não  podem assim ser  utilizados  para  o  exercício  de 

ilícitos e abusos, que deixam de ser objeto de tutela pelo ordenamento jurídico, na medida em 

que causem graves lesões a outros direitos alheios, também objeto de tutela constitucional, 
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como se verifica, em relação à Constituição Federal de 1988, com direitos como a dignidade 

da pessoa humana, os direitos da personalidade e a proteção à infância e juventude.

A teoria do abuso de direito, ainda que concebida inicialmente sob o escopo da 

doutrina do Direito Privado, pode se aplicar aos conflitos envolvendo direitos fundamentais, 

na medida em que se evidencie o exercício de um direito estabelecido pela Carta Magna fora 

do seu âmbito de proteção, que deve ser objeto de análise e delimitação levando-se em conta 

aspectos não apenas jurídicos, mas também históricos, políticos e sociais, cabendo observar, 

também  no que tange ao exercício da liberdade de expressão, para sua função social.

Traçamos  nesse  sentido  paralelo  entre  a  evolução  jurídica  do  tratamento  da 

propriedade e a que se estabelece no que tange à liberdade de expressão, para salientar não ser 

possível  se  verificar  em ambas,  como disposto  no  próprio  texto  constitucional,  exercício 

abusivo de direito, sem que com essa conduta se possa falar em cerceamento ou violação aos 

direitos fundamentais, mas sim em verdadeira delimitação normativa à luz de outros bens 

constitucionalmente protegidos.

Com base  nessa  concepção,  analisamos  conceitos  como âmbito  de  proteção  e 

suporte fático, a partir de precedentes jurisprudenciais e análise doutrinária comparada, para 

concluir pela adoção, no ordenamento jurídico pátrio, do modelo de suporte fático restrito, 

pelo qual determinadas condutas deixam a priori de ser objeto de proteção estatal, devendo 

contudo se proceder a justificativas fundamentadas para o estabelecimento de restrições, seja 

motivadas  pelo  Estado,  seja  por  particulares,  sem que se  possa  falar  aí  na ocorrência  de 

arbítrio ou violações a direitos fundamentais.

A necessidade de compatibilização de direitos e interesses decorre do princípio da 

unidade constitucional, que demanda do intérprete uma análise conjunta dos vários direitos 

fundamentais possivelmente colidentes, sem que se faça cabível pretender o estabelecimento 

no  ordenamento  jurídico  pátrio  de  autêntica  hierarquia  entre  direitos  fundamentais,  em 

desacordo com a  tradição  constitucional  brasileira,  de  bases  totalmente  distintas  daquelas 

firmadas nos Estados Unidos da América, cujas decisões da Suprema Corte foram analisadas 

segundo sua evolução histórica.

A inexistência  de  hierarquia  entre  os  direitos  fundamentais  levou  a  que  fosse 

realizada  uma  análise  crítica  do  que  restou  decidido  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no 

julgamento  da  Arguição  por  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº 130,  a  qual 
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considerou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a antiga Lei de Imprensa (Lei 

nº 5.250/67),  criando  autêntico  vácuo  legislativo,  afastando  um  dos  pontos  mais 

controvertidos tratados, qual seja, a ocorrência da chamada censura judicial.

Para tanto, foram analisadas diversas passagens dos votos proferidos, notadamente 

daquele proferido pelo relator, para assinalar a ocorrência de uma série de equívocos jurídicos 

e fáticos que evidenciam não ser possível estabelecer no ordenamento jurídico brasileiro a 

superioridade hierárquica de uma das modalidades da liberdade de expressão,  qual seja, a 

liberdade de imprensa, em relação a outros direitos, não obstante se apresente de inegável 

relevância no Estado Democrático de Direito.

Passamos a analisar em seguida a possibilidade de ocorrência de colisão entre os 

direitos fundamentais, bem como a necessidade do estabelecimento de um mínimo de critérios 

que  deveriam  ser  adotados  para  a  resolução  desses  conflitos,  notadamente  com  o 

estabelecimento  de  parâmetros  que  viabilizassem  um  mínimo  de  segurança  jurídica  ao 

intérprete, de forma a minimizar a ocorrência de abusos nesse processo.

As colisões entre direitos fundamentais se apresentam frequentes especialmente 

considerando  a  variedade  de  bens  protegidos  pelo  texto  constitucional,  como  fruto  de 

compromissos  assumidos  pelo  legislador,  apresentando  tais  bens  igual  valor  hierárquico, 

diante  da  variedade  de pretensões  que pode  se  configurar  numa sociedade democrática  e 

plural, tornando-se indispensável a observância a vetores que confiram unidade à Constituição 

Federal de 1988, notadamente, como exposto, ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

objeto de especial resguardo na Carta Magna.

Necessário  apontar  a  respeito  a  existência  de  limites  imanentes  aos  direitos 

fundamentais, que não são atribuídos pelos outros direitos com os quais possivelmente entrem 

em rota de colisão, mas sim como restrições que surgem já no momento de sua formação, sem 

que se apresente possível o exercício de quaisquer direitos para acobertar ilicitudes, sob pena 

de se consagrar o abuso. 

A tais constatações se pode chegar a partir da análise da Carta Magna vigente, a 

qual não se limitou à tutela de direitos das liberdades, especialmente por não ser decorrente do 

influxo de concepções de liberalismo político e econômico, mas sim um produto resultante do 

Estado Democrático de Direito, efetivamente comprometido com a redução das desigualdades 

econômicas  e  sociais,  que  não  pode  ser  omisso  no  que  tange  ao  exercício  dos  direitos 
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fundamentais.

Em decorrência desse fato, são objeto de proteção pela Constituição Federal de 

1988  bens  jurídicos  variados  que  podem  se  contrapor  ao  exercício  das  liberdades  de 

expressão,  e  que  com  as  mesmas  frequentemente  entram  em  rota  de  colisão,  sendo 

indispensável a análise de elementos do caso com o qual concretamente se depara o intérprete 

para a resolução dos conflitos que se formam.

O primeiro desses elementos, que representa autêntico vetor de unidade do texto 

constitucional vigente, consiste no princípio da dignidade da pessoa humana, que reconhece o 

homem como fim e fundamento do Estado Democrático de Direito e como base axiológica de 

todos os direitos fundamentais, sejam aqueles que envolvem o exercício das liberdades, sejam 

aqueles que justificam a incidência de restrições, tomando o cuidado necessário para evitar 

que em seu nome seja suprimido o discurso crítico e plural.

Não  se  poderá  falar  na  ocorrência  de  censura,  pois,  caso  se  fundamente  a 

incidência de uma determinada restrição à liberdade de expressão na dignidade da pessoa 

humana,  especialmente  por  ser  ela  a  fonte  de  todos  os  direitos  fundamentais.  Deverá  o 

intérprete ter o cuidado, contudo, de se utilizar desse direito para promover autêntica escolha 

subjetiva daquilo que pode ou não ser considerado violador desse princípio, para somente 

reputar justificáveis as restrições motivadas pelo tratamento do ser humano como coisa, e não 

como um fim em si mesmo, ensejando a observância de dever de fundamentação.

Diante da relevância da temática, optamos por tratar separadamente da restrição à 

liberdade de expressão motivada pela vedação ao discurso do ódio, que decorre do princípio 

da dignidade da pessoa humana, especialmente atentando no caso para a evolução histórica 

dos direitos fundamentais e os fins que motivaram viesse a ser reconhecida a liberdade de 

expressão como um dos mais relevantes direitos que se deve assegurar ao homem.

O  reconhecimento  da  possibilidade  de  se  utilizar  o  homem  da  liberdade  de 

expressão  para  veicular  o  discurso  do  ódio  em face  de  outros  grupos  étnicos,  políticos, 

religiosos,  etc.,  implicaria  em reconhecer tal  direito  como superior a todos os demais,  ao 

mesmo tempo em que tornaria as minorias obrigadas a tolerar, em nome da preservação da 

democracia, a intolerância destilada por terceiros.

Tecemos  a  respeito  considerações  acerca  de  julgados  da  Suprema  Corte  dos 

Estados  Unidos  da  América  e  aquele  que  representa  um dos  mais  importantes  feitos  já 
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julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o chamado “Caso Ellwanger”, analisando os votos 

divergentes  e  o  entendimento  dominante,  para  assentar  a  justiça  na  condenação  imposta, 

justificada diante do fato de não se encontrar o discurso do ódio protegido pela tutela ao 

direito fundamental à liberdade de expressão.

Analisamos  em  seguida  a  proteção  atribuída  pela  Carta  Magna  de  1988  aos 

direitos da personalidade,  como fruto de conquistas históricas que buscaram assegurar  ao 

homem  um  espaço  para  a  preservação  de  seus  direitos  posto  a  salvo  de  quaisquer 

interferências externas, se destacando a respeito a preservação da imagem, intimidade, honra e 

privacidade, que podem e frequentemente entram em rota de colisão outros direitos como a 

liberdade de imprensa.

Reforçamos a respeito a distinção entre esses vários direitos, para destacar que, 

especialmente  considerando  as  peculiaridades  dos  meios  de  comunicação  atuais,  torna-se 

indispensável a garantia desse espaço de preservação do homem, devendo a análise do caso 

concreto  apontar  o  direito  que  deverá  prevalecer,  levando  em  consta  questões  como  a 

relevância das informações transmitidas em cotejo com o grau de invasão aos direitos da 

personalidade alheios.

Por  fim,  e  após  tecermos  considerações  sobre  a  influência  dos  meios  de 

comunicação  de  massa,  notadamente  em  crianças  e  adolescentes,  reputamos  como 

perfeitamente justificáveis  as restrições à liberdade de expressão contempladas no próprio 

texto constitucional,  no que tange à  proteção aos valores  éticos da família  e da infância, 

apontando para o acerto do sistema de classificação indicativa praticado. Sobre essa temática, 

destacamos não se tratar de interferência estatal equiparável a censura, mas sim a adoção de 

uma medida que demonstra a atuação protetora do Estado em face do exercício da liberdade 

de expressão, e não meramente restritiva.
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