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RESUMO 

!
A liberdade de expressão é um direito essencial para a formação da personalidade do 

indivíduo e para o desenvolvimento da dignidade humana. Além disso, ela representa um 

elemento fundamental para a existência de uma sociedade democrática, de forma que a sua 

violação coloca em risco a proteção dos demais direitos humanos. Em razão de sua grande 

importância, o presente trabalho tem como objetivo estudar o direito à liberdade de expressão, 

analisando o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento de 

dois casos concretos. A pesquisa encontra-se subdividida em três partes. A primeira apresenta 

um análise histórica para se compreender como se deu o surgimento dos direitos humanos e o 

que se entende atualmente por eles. A segunda aborda uma série de documentos internacionais 

que asseguram a proteção de vários direitos. Assim, as duas primeiras partes tratam dos 

direitos humanos de uma forma geral. Por fim, a terceira parte examina especificamente o 

direito à liberdade de expressão, apresentando seu conceito e analisando dois casos julgados 

pela Corte Interamericana em que esta entendeu pela violação ao referido direito: caso 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica e caso Ricardo Canese vs. Paraguai. A metodologia empregada 

consiste essencialmente em pesquisa bibliográfica. 

!
Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito Internacional. Liberdade de expressão. Caso 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Caso Ricardo Canese vs. Paraguai. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!



ABSTRACT 

!
Freedom of expression is an essencial right that helps to shape human personality and that  

contributes with the development of human dignity. Furthermore, it represents a fundamental 

element in a democratic society, which means that its violation affects all other human rights 

protection. Due to its great importance, the present work aims to study the right to freedom of 

expression, analyzing what the Inter-American Court of Human Rights had decided in two 

specific cases. The study is subdivided into three parts. The first one presents the historical 

evolution of human rights, explaining how they were created and what is the current ideia 

about them. The second part analyzes some internacional documents, which recognize all 

kinds of human rights. Therefore, the first two parts discuss about human rights in general. 

Finally, the third part study specifically the right to freedom of expression, by presenting its 

concept and analyzing two cases judged by the Inter-American Court: Herrera Ulloa vs. Costa 

Rica Case and Ricardo Canese vs. Paraguay Case. In both of them, it was considered that the 

right to freedom of expression was violated. The methodology consists essentially in 

bibliographic research. 

!
Keywords: Human Rights. Internacional Law. Freedom of expression. Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica Case. Ricardo Canese vs. Paraguay Case. 
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1 INTRODUÇÃO 

!
Os direitos humanos são aqueles direitos essenciais e indispensáveis para uma 

vida digna. Eles são o resultado da intensa luta vivenciada pelos povos contra a opressão e a 

violência na busca por dignidade humana, constituindo-se, assim, verdadeiras conquistas 

históricas. 

Embora diversas culturas e civilizações antigas tenham contribuído para a 

formação da concepção que se tem dos direitos humanos, a compreensão que se possui 

atualmente sobre esses direitos se deu somente após a Segunda Guerra Mundial com o seu 

processo de internacionalização. É nesse momento, portanto, que se desenvolve a concepção 

contemporânea dos direitos humanos e que surge a preocupação em se criar um sistema 

normativo internacional de proteção a esses direitos. 

 Esse sistema internacional de proteção é composto por vários documentos 

internacionais que visam a promoção e a proteção dos direitos humanos. Dentre esses 

diversos direitos assegurados nesses instrumentos internacionais, é de especial relevância para 

o presente trabalho o direito à liberdade de expressão. 

A necessidade de manifestar seus pensamentos e de trocar ideias e opiniões com 

outras pessoas é intrínseca a todos os seres humanos. Além disso, a liberdade de expressar 

livremente pensamentos, ideias, opiniões, fatos ou notícias é de fundamental importância para 

o desenvolvimento da personalidade e para a formação do indivíduo, o que contribui para a 

existência de uma vida mais digna.  

Esse direito ainda ajuda na construção de uma sociedade democrática na medida 

em que permite o amplo debate de ideias, contribuindo, assim, com a formação da opinião 

pública. Portanto, quanto mais informadas as pessoas estiverem, mais elas terão condições de 

exercer plenamente sua cidadania.  

Nesse sentido, nota-se que a liberdade de expressão é considerada a base do 

Estado Democrático de Direito. Essa íntima ligação entre democracia e liberdade de 

expressão, evidencia o quão esse direito é importante, de modo que a sua violação coloca em 

perigo a garantia dos demais valores que integram uma sociedade democrática. Assim, a 
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proteção da liberdade de expressão também contribui com a proteção dos demais direitos 

humanos. 

Além de ser reconhecida no âmbito do direito interno, na Constituição Federal de 

1988, a liberdade de expressão, assim como os demais direitos humanos, também encontra-se 

assegurada no plano internacional, nos mais variados documentos internacionais, tanto no 

Sistema Global de Proteção quanto nos Sistemas regionais. 

No entanto, mesmo sendo garantida nas constituições de vários países e em 

diversos instrumentos internacionais, ainda é possível se verificar sérias violações a esse 

direito. Em razão disso, a discussão sobre a proteção à liberdade de expressão ainda se mostra 

um tema de relevante interesse social e acadêmico. 

Dessa maneira, o presente trabalho pretende analisar o direito à liberdade de 

expressão e o tratamento a ele conferido no Sistema Interamericano de Direitos Humanos 

através do estudo de dois casos concretos julgados pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Nos dois primeiros capítulos, procurou-se abordar os direitos humanos de uma 

forma geral, apresentando, no primeiro, a evolução histórica do surgimento desses direitos até  

a sua fase de internacionalização, momento em que se desenvolveu a concepção atual dos 

direitos humanos, baseada na universalidade e indivisibilidade. Assim, nesse capítulo, foram 

estudados as ideias e os principais fatos que ajudaram na afirmação histórica desses direitos. 

Além disso, buscou-se mostrar que, com o processo de internacionalização dos direitos  

humanos, foi criada toda uma sistemática normativa internacional a fim de melhor garantir a 

proteção desses direitos. 

Já no segundo capítulo, analisou-se, tanto no Sistema Global de Proteção dos 

Direitos Humanos quanto no Sistema Interamericano, alguns documentos internacionais, entre 

declarações e tratados, que reconhecem vários direitos humanos e que garantem a sua 

proteção. 

Finalmente, no terceiro capítulo, dentre todos os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente, foi escolhido para ser analisado o direito à liberdade de expressão, sendo 

apresentada, inicialmente, sua conceituação. Em seguida, foi explicada a importância da 

Opinião Consultiva 5, que representou a primeira manifestação da Corte Interamericana 

acerca do direito à liberdade de expressão, para a construção das bases interpretativas do 
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referido direito. Por fim, foi feita a análise de dois casos concretos julgados pela Corte em 

2004, em que esta reconheceu ter havido a violação ao direito à liberdade de expressão: 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica e Ricardo Canese vs. Paraguai.  

Ambos os casos trataram de situações em que expressões compreendidas como 

lesivas se referiram a pessoas que exerciam funções de relevante interesse público. A decisões 

da Corte consideraram que as sanções penais, estabelecidas pelas sentenças que determinaram 

as condenações de Ulloa e de Canese, foram excessivamente desproporcionais, violando-se o 

direito à liberdade de expressão. 

Com relação à metodologia adotada para a produção do presente trabalho, foi 

realizada basicamente uma pesquisa bibliográfica. Dessa maneira, foram feitas consultas a 

livros, artigos científicos, dissertações e teses tanto para a análise dos conceitos mais gerais, 

os quais se relacionam com o tema e contribuem para o seu desenvolvimento, quanto para a 

busca de informações mais específicas e direcionadas ao assunto principal. Por fim, foi 

realizado ainda o estudo de alguns julgados da Corte Interamericana de Direitos humanos.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

!
Os direitos humanos são direitos construídos historicamente. Nas palavras de 

Bobbio: “[…] os direitos do homem […] são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, 

e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas” . 1

Em igual sentido, posiciona-se Piovesan, ao afirmar que “enquanto reivindicações 

morais, os direitos humanos são fruto de um espaço simbólico de luta e ação social, na busca 

por dignidade humana, o que compõe um construído axiológico emancipatório” . 2

Os direitos humanos são, portanto, direitos conquistados, pois representam o 

resultado da contínua batalha travada em cada época em busca de condições para uma vida 

mais digna.  

Assim, não se pode falar em um rol taxativo desses direitos. Isso porque as 

necessidades humanas e seus anseios variam de acordo com determinado momento histórico, 

de forma que a lista de direitos está continuamente sendo ampliada e modificada. Os direitos 

humanos estão sendo, portanto, constantemente construídos e reconstruídos de acordo com as 

experiências pelas quais a humanidade é submetida. 

Até a afirmação universal dos direitos humanos com a criação da Declaração 

Universal de 1948, a evolução histórica do surgimento desses direitos passou por uma série de 

momentos em que se teve a contribuição de diversas culturas e civilizações na formação da 

concepção que se tem dos direitos humanos.  

Dessa maneira, embora a base jurídica dos direitos humanos seja fruto da filosofia 

moderna, que surgiu nos séculos XVII e XVIII e que serviu de substrato teórico para a criação 

das primeiras Declarações de Direitos, e apesar de a compreensão que se tem atualmente 

sobre esses direitos remontarem ao final da Segunda Guerra Mundial, não se pode negar a 

participação das mais variadas culturas antigas no processo de afirmação histórica dos direitos 

humanos. 

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 1

p. 5. 
 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 2

Paulo: Saraiva, 2008, p. 109-110.
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Portanto, a fim de se obter uma melhor compreensão do que se entende 

atualmente por direitos humanos, é de fundamental importância que se tenha conhecimento de 

alguns momentos históricos e ideias que ajudaram no processo de desenvolvimento desses 

direitos.  

!
2.1 Antecedentes da Antiguidade e do período medieval 

!
Embora a doutrina costume associar a origem histórica dos direitos humanos com 

o surgimento do Estado de Direito, João Baptista Herkenhoff não defende tal ideia. Na sua 

visão, ser a favor de tal pensamento seria negar o valioso legado deixado pelas diversas 

civilizações ancestrais que não conheceram a técnica de limitação do poder estatal, mas que, 

através dos seus costumes e instituições sociais, souberam valorizar a pessoa humana .  3

Em igual sentido, posiciona-se André de Carvalho Ramos. O autor explica que na 

Antiguidade ainda não havia leis que garantissem a limitação do poder político e a proteção 

dos indivíduos frente ao Estado, não se podendo falar no reconhecimento da existência de 

regras de direitos humanos por esses povos. Ainda assim, contudo, ele defende que deva ser 

reconhecida a imensa contribuição que essas civilizações conferiram à afirmação histórica dos 

direitos humanos .  4

Dessa maneira, na Antiguidade, já era possível se deparar com alguns 

instrumentos normativos que procuravam regular a vida em sociedade e que reconheciam  

alguns direitos aos indivíduos. Como exemplo, podem ser citados o Código de Ur-Nammu, o 

Código de Hamurábi e a Torah. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o Código de 

Hamurábi, redigido provavelmente por volta de 1700 a.C. pelo rei da Babilônia. Ao defender 

o direito à vida, à propriedade e à honra, esse documento já mostrava a preocupação em 

respeitar valores que estão relacionados a ideia de direitos humanos. 

Já a Torah ou Lei Mosaica, que se encontra reunida nos cinco primeiros livros da 

Bíblia sob a denominação de “Pentateuco”, foi escrita por volta de 1200 a.C e representa um 

conjunto de regras de cunho moral, social e religioso, às quais o povo de Israel deveria 

obedecer. Os dez mandamentos nela contidos protegiam valores que ainda hoje podem ser 

 HERKENHOFF, João Batista. Curso de direitos humanos São Paulo: Acadêmica, 1994, v. 1, p. 51-52. 3

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 35.4
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encontrados em normas de direitos humanos, como a preservação da vida, da honra e da 

família. 	


Entretanto, foi durante um determinado período da Antiguidade, chamado de “Era 

Axial”, que as primeiras reflexões do ser humano sobre si mesmo e a ideia da existência de 

uma igualdade entre todas as pessoas começaram a surgir. 

Comparato afirma que, segundo os ensinamentos do filósofo alemão Karl Jaspers, 

foi no chamado “período axial”, entre os séculos VIII e II a.C., que se desenvolveram os 

fundamentos intelectuais responsáveis pela compreensão do conceito de pessoa humana e pela 

afirmação da existência de direitos universais. Foi também nesse período que nasceu a 

filosofia, de forma que o saber mitológico até então reinante passou a ser substituído por 

explicações de cunho racionalista. E como influência dessa racionalização, até as religiões 

tornaram-se mais éticas e menos ritualísticas . 5

Foi, portanto, na chamada “Era Axial” que se desenvolveram os princípios e os 

fundamentos teóricos que iriam servir de base para todo o processo de compreensão da ideia 

de dignidade humana e de direitos universais inerentes ao ser humano.  

No século V a.C., conhecido como o “século de Péricles”, nasceu a democracia 

em Atenas. Esta se caracterizava pela participação política  dos cidadãos, conferindo a eles 6

direitos políticos, e pela reflexão sobre a preeminência de determinadas normas, mesmo se 

fossem contrárias à vontade de quem estava no poder .  7

Nesse mesmo século, também surgiu a filosofia. Na verdade, o grande legado 

deixado pelos gregos com relação à questão dos direitos humanos reside justamente nos 

estudos e pensamentos desenvolvidos por eles sobre a liberdade, a igualdade e a dignidade 

humana. Embora tenham desenvolvido um relevante pensamento político, “[…] a concepção 

filosófica grega não concebeu sistema de garantias dos indivíduos contra o Estado ou 

governantes […]” .  8

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 5

Saraiva, 2008, p. 8-12. 
 No entanto, é importante ressaltar que essa participação política era restrita a somente algumas pessoas, ficando 6

de fora, por exemplo, as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Assim, esse fato mostra que a democracia 
ateniense era bastante excludente. 
 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 33. 7

 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 377.8
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Ainda no século V a.C., foi publicada pelos romanos a Lei das Doze Tábuas. Ao 

estipular normas para regular as condutas em sociedade, deu-se o primeiro passo na tentativa 

de se coibir o arbítrio. Assim,  a grande contribuição dada pelos romanos ao desenvolvimento 

dos direitos humanos foi a sedimentação do princípio da legalidade. Além disso, segundo 

Carvalho Ramos, “[…] o direito romano consagrou vários direitos, como o da propriedade, 

liberdade, personalidade jurídica , entre outros” .  9

Para Rogério Taiar, contudo, tanto na civilização grega quanto na romana não se 

podia falar na existência de um estatuto de direitos oponíveis ao Estado. Os direitos, portanto, 

não possuíam garantia legal, pois não chegaram a ser  positivados em textos legais. É o que o 

autor explica: 

!
[…] o mundo jurídico greco-romano apresenta dois aspectos peculiares: a) não 
reconheceu os direitos humanos de forma expressa, em decorrência da sua 
concepção do Estado; e b) traçou os fundamentos do moderno reconhecimento 
desses direitos por meio da sua doutrina clássica sobre o direito natural . 10!

O autor ainda esclarece que “[…] o não-reconhecimento greco-romano dos 

direitos humanos não impediu que seus filósofos construíssem verdadeiras bases de 

liberdades fundamentais por meio do desenvolvimento doutrinário sobre o direito natural” . 11

Pode-se ainda citar o cristianismo como mais uma contribuição da Antiguidade à 

evolução do desenvolvimento dos direitos humanos. A religião cristã prega o respeito e a 

igualdade  com o semelhante, ou seja, valores que estão relacionados com a ideia de direitos 12

humanos. Além disso, a crença de que o homem é a coroa da criação de Deus  e de que foi 13

feito a sua imagem e semelhança colaborou em justificar a existência da noção de dignidade e 

do valor da pessoa humana. 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 34. 9

 TAIAR, Rogério. Direito internacional dos direitos humanos: uma discussão sobre a relativização da 10

soberania face à efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. 2009. 321 f. Tese (Doutorado em 
Direitos humanos) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 144. 

 Ibid., p. 146. 11

 “[…] não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós 12

sois um em Cristo Jesus.” (BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo de Genebra. Tradução de João Ferreira de 
Almeida. São Paulo: Cultura Cristã; Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. Gálatas 3, 28). 

 “Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; […]” (BÍBLIA. 13

Português. Bíblia de Estudo de Genebra. Tradução de João Ferreira de Almeida. São Paulo: Cultura Cristã; 
Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 1999. Gêneses 1, 26). 
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No período da Baixa Idade Média, por volta do século XII, estava em andamento 

um movimento de reconstrução da unidade política que havia sido perdida com o feudalismo. 

Nesse momento, em resposta aos abusos cometidos nesse processo de reconcentração de 

poder, começaram a surgir as primeiras manifestações reivindicando liberdades. Pode-se 

destacar a Declaração das Cortes de Leão de 1188, adotada na Península Ibérica, e a Magna 

Carta de 1215 na Inglaterra. Esta última consistia num diploma que foi imposto pelo baronato 

inglês ao monarca João Sem Terra e que garantia a “[…] afirmação de certos direitos de 

supremacia ao soberano, em troca de certos direitos de liberdade estamentais” . Na opinião 14

de Herkenhoff, a Magna Carta representou “[…] o primeiro freio que se opunha ao poder dos 

reis” .  15

Uma grande inovação trazida por esse documento residia justamente no fato de 

ele reconhecer uma considerável limitação da soberania do rei em razão da existência de 

alguns privilégios estamentais, os quais não poderiam ser modificados pelo monarca, pois 

existiam independente de seu consentimento. 

É importante frisar, contudo, que esses movimentos que reivindicavam por 

liberdades visavam beneficiar basicamente apenas certos estamentos da sociedade. É o que 

esclarece Comparato: 

!
No embrião dos direito humanos, portanto, despontou antes de tudo o valor da 
liberdade. Não, porém, a liberdade geral em benefício de todos, sem distinções de 
condição social, o que só viria a ser declarado ao final do século XVIII, mas sim 
liberdades específicas, em favor, principalmente, dos estamentos superiores da 
sociedade — o clero e a nobreza —, com algumas concessões em benefício do 
“Terceiro Estado”, o povo . 16!

Na verdade, embora a Magna Carta Inglesa tenha sido criada com a intenção de 

proteger os privilégios de determinadas classes, apresentando em seu conteúdo a defesa de 

direitos que beneficiavam basicamente os barões, o clero e apenas alguns homens livres, ela 

representou uma grande contribuição para o desenvolvimento futuro das primeiras 

concepções que surgiram sobre os direitos humanos. Dentre as várias matérias reguladas nos 

 ARAÚJO FILHO, Aldy Mello de. A evolução dos direitos humanos: avanços e perspectivas. São Luís: 14

EDUFMA; AAUFMA, 1998, p. 34. 
 HERKENHOFF, João Batista. Curso de direitos humanos São Paulo: Acadêmica, 1994, v. 1, p. 55. 15

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 16

Saraiva, 2008, p. 46.
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dispositivos contidos no texto da Magna Carta, Carvalho Ramos cita resumidamente algumas 

das que contribuíram para a afirmação dos direitos humanos: 

!
Apesar de seu foco nos direitos da elite fundiária da Inglaterra, a Magna Carta traz 
em seu bojo a ideia de governo representativo e ainda direitos que, séculos depois, 
seriam universalizados, atingindo todos os indivíduos, entre eles o direito de ir e vir 
em situação de paz, direito de ser julgado pelos seus pares […], acesso à justiça e 
proporcionalidade entre o crime e a pena . 17!

No âmbito doutrinário, não se pode esquecer da contribuição dada pela filosofia 

de Santo Tomás de Aquino à noção de dignidade humana. Seu pensamento, influenciado pelo 

estoicismo  e pelo cristianismo, defendia que o ser humano possui direitos naturais, que por 18

terem sido dados por Deus, são intrínsecos a natureza humana. Assim, para ele, a lei criada 

pelos homens deveria ser um reflexo da lei natural , que seria cognoscível ao homem por 19

meio da razão. 

!
2.2 A modernidade, as ideias iluministas e as declarações de direitos 

!
Da Baixa Idade Média ao início da Idade Moderna, a Europa vivia uma série de 

transformações nas mais variadas esferas: social, econômica, política e religiosa. Era um 

período em que ocorria a transição do feudalismo para o capitalismo, o Renascimento 

Cultural e a Reforma Protestante. Dentro desse contexto, formaram-se os Estados Nacionais 

absolutistas europeus, caracterizados pela forte centralização do poder na figura do rei.  

No entanto, no século XVII, as Monarquias Absolutistas  começaram a ser 20

questionadas. Como reação a esse poder absoluto, destacam-se alguns documentos históricos, 

considerados, juntamente com a Magna Carta de 1215, como antecedentes das declarações de 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 37. 17

 “O estoicismo organizou-se em torno de algumas ideias centrais, como a unidade moral do ser humano e a 18

dignidade do homem, considerado filho de Zeus e possuidor, em conseqüência, de direitos inatos e iguais em 
todas as partes do mundo, não obstante as inúmeras divergências individuais e grupais”. (COMPARATO, Fábio 
Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008 p. 16.) 

 Para Santo Tomás de Aquino havia três categorias de leis. A lex aeterna, decorrente da própria razão divina, 19

governadora do mundo, e da qual o homem só poderia obter um conhecimento parcial através de suas 
manifestações. A lex naturalis, por sua vez, consiste em regras determinadas pela participação da criatura 
racional na lei eterna e é perceptível aos homem por meio da razão. Por fim, a lex humana é uma criação 
humana, mediante a qual, aplica-se a lei natural em casos concretos. (DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de 
filosofia do direito. Tradução de Antonio Jose Brandão. 5.ed. Coimbra: Armênio Armando, 1979, p. 65-66). 

 A legitimação do poder absoluto dos monarcas, que se fez presente no Antigo Regime, aconteceu de duas 20

formas: ou pela ideia do “direito divino dos reis”, sustentada por Jean Bodin e Jacques Bossuet, ou pela teoria do 
contrato social, representada por Hobbes e Maquiavel.
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direitos. São eles: a Petition of Rights de 1628, o Habeas Corpus Amendment Act de 1679 e a 

Bill of Rights de 1689.  

A Petição de Direitos (Petition of Rights) foi um documento elaborado pelos 

membros do Parlamento Inglês em 1628, que exigia do monarca o reconhecimento de alguns 

direitos e liberdades aos súditos. Seu objetivo era coibir a cobrança de impostos sem 

autorização do Parlamento e proibir a prisão arbitrária e ilegal dos cidadãos realizada sem a 

existência de sentença legal dos seus pares ou de uma lei do país. 

Na verdade, a Petição de Direitos pedia que fossem observados direitos e 

liberdades já reconhecidos anteriormente na Magna Carta de 1215. Segundo explica José 

Afonso da Silva, esse fato denota que “[…] tais mandamentos […] não eram respeitados pelo 

poder monárquico, que só aos poucos, com o crescimento e afirmação das instituições 

parlamentares e judiciais, foi cedendo às imposições democráticas” .  21

Em 1679, é editada a Lei de Habeas Corpus (Habeas Corpus Amendment Act). 

Ela procurou formalizar a figura do mandado de proteção judicial aos que haviam sido presos 

injustamente, já que, até então, tal instituto só existia na common law. Assim, pode-se inferir 

pelo texto da lei  que, se alguém fosse detido ou acusado da prática de um crime, teria o 22

direito de ser posto em liberdade, mediante um requerimento ao lorde-chanceler ou a algum 

juiz dos tribunais superiores, para que só posteriormente respondesse a acusação perante a um 

tribunal competente.  

Essa lei representou um reforço às reivindicações de liberdade da Petição de 

Direitos de 1628, tornando-se numa significativa garantia de liberdade individual na medida 

em que buscava suprimir as prisões ilegais. A sua importância histórica reside no fato de que 

“[…] essa garantia judicial, criada para proteger a liberdade de locomoção, tornou-se a matriz 

de todas as que vieram a ser criadas posteriormente, para a proteção de outras liberdades 

fundamentais” . 23

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 21

2005, p. 153. 
 DIREITO INTERNACIONAL, Legislação. Lei de Habeas Corpus, de 1679. Disponível em: <http://22

www.direitoshumanos.usp.br/dh/index.php/Documentos-anteriores-à-criação-da-Sociedade-das-Nações-
até-1919/a-lei-de-qhabeas-corpusq-1679.html>. Acesso em: 19 ago. 2014. 

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 23

Saraiva, 2008, p. 89.
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Posteriormente, em decorrência da Revolução Gloriosa de 1688, o Parlamento 

impõe a abdicação do rei Jaime II, designando Guilherme III e Maria II como novos 

monarcas, e edita a Declaração de Direitos (Bill of Rights), por meio da qual limitava-se de 

forma definitiva o poder real inglês . Assim, esse documento representava a afirmação de que 24

a vontade absolutista do rei estava submetida à vontade da lei.  

Ao comentar sobre algumas disposições do Bill of Rights, Aldy Mello de Araújo 

Filho esclarece que esse documento: 

!
Dispunha que deveria ser livre a eleição dos membros do parlamento, assegurada a 
freqüência das reuniões e proibida a sua interrupção, assim como os seus debates 
seriam caracterizados pela liberdade de expressão e pela soberania de suas decisões. 
Além disso, condenava especificamente os abusos e prerrogativas reais cometidos  
por Jaime II, declarando a ilegalidade da suspensão da lei e de sua execução pelo 
poder monárquico sem a autorização do Parlamento . 25!

A Declaração de Direitos (Bill of Rights) de 1689 foi responsável pelo nascimento 

da monarquia constitucional inglesa, submetida à soberania popular, e contribuiu, servindo de 

inspiração ideológica, para a formação das democracias liberais que ocorreram na Europa e na 

América nos séculos XVIII e XIX . 26

Além disso, segundo Fábio Konder Comparato, o Bill of Rights, ao introduzir a 

separação de poderes no Estado, criava uma “garantia institucional”, ou seja, uma forma de 

organização do Estado que teria por função maior a proteção dos direitos fundamentais da 

pessoa humana . 27

No entanto, é importante ressaltar que, embora esses documentos ingleses tenham 

promovido a limitação do poder estatal, eles não correspondiam propriamente aos moldes das 

declarações de direitos que posteriormente seriam aprovadas nos Estados Unidos e na França. 

É o que explica Herkenhoff: 

!
Sabe-se, contudo, da origem feudal dos grandes documentos ingleses: não eram 
cartas de liberdade do homem comum. Pelo contrário, eram contratos feudais 
escritos nos quais o rei, como suserano, comprometia-se a respeitar os direitos de 
seus vassalos. Não afirmavam direitos “humanos”, mas direitos de “estamentos”. 

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 24

2005, p. 153. 
 ARAÚJO FILHO, Aldy Mello de. A evolução dos direitos humanos: avanços e perspectivas. São Luís: 25

EDUFMA; AAUFMA, 1998, p. 37. 
 SILVA, José Afonso da., op. cit., p. 153. 26

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 27

Saraiva, 2008, p. 93-94.
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Em consonância com a estrutura social feudal, o patrimônio jurídico de cada um era 
determinado pelo estamento, ordem ou estado a que pertencesse . 28!

Para Melina Fachin, as teorias contratualistas e a laicidade  do direito natural são 29

os dois pilares da modernidade. Foram eles que proporcionaram as condições para a 

consagração dos direitos humanos, em textos escritos, a partir de 1776 . 30

O filósofo holandês Hugo Grócio pode ser citado como o responsável por dar 

início à teoria do direito natural moderno. Ele defendia a existência de um direito natural de 

fonte não divina, ou seja, fruto da razão humana . Dessa maneira, propunha uma visão laica 31

do direito natural.  

Ainda nos séculos XVII e XVIII, os teóricos iluministas, entre eles Locke e 

Rousseau, através de seus pensamentos e estudos, contribuíram para o desenvolvimento do 

jusnaturalismo moderno e das teorias contratualistas.  

Para John Locke, a principal função do Estado era proteger os direitos naturais do 

homem, os quais existiriam desde o estado de natureza . Assim, os homens abdicam de 32

alguns desses direitos e liberdades a fim de que, com a formação do Estado, esse tenha a 

função precípua de garantir a proteção dos direitos existentes. É o que esclarece Del Vecchio: 

!
[…] para se organizarem politicamente, os indivíduos devem renunciar a uma parte 
dos seus direitos naturais, consentindo certas limitações. É o que se verifica por 
meio de um contrato social. No entanto, quem ficar investido na pública autoridade, 
não poderá nunca valer-se dela a seu arbítrio, porque a mesma foi-lhe conferida para 
tutelar os direitos individuais. Se abusar dela, violará o contrato e o povo 
reconquistará […] a soberania originária. O vínculo de obediência aos súditos é, em 
suma, subordinado à observância do contrato social pelos governantes . 33!

 HERKENHOFF, João Batista. Curso de direitos humanos São Paulo: Acadêmica, 1994, v. 1, p. 56. 28

 “Foi precisamente no âmbito do pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, a concepção da 29

dignidade da pessoa humana, assim como a ideia do direito natural em si, passou por um processo de 
racionalização e laicização, mantendo-se, todavia, a noção fundamental de igualdade de todos os homens em 
dignidade e liberdade”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 8. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 
35). 

 FACHIN, Melina Girardi. Verso e Anverso dos Fundamentos Contemporâneos dos Direitos Humanos e 30

dos Direitos Fundamentais: da localidade do nós à universalidade do outro. 2008. 198 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 24. 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 79. 31

 Ibid., p. 39. 32

 DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de filosofia do direito. Tradução de Antonio Jose Brandão. 5.ed. Coimbra: 33

Armênio Armando, 1979, p. 102-103.
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Já para Rousseau , como a liberdade e a igualdade são inerentes ao ser humano, 34

elas seriam inalienáveis, já que o ser humano não poderia renunciar a sua própria natureza. 

Assim, para o filósofo, o contrato seria estabelecido entre homens livres e iguais, que 

organizam o Estado para garantir o bem-estar da maioria.  

Dessa maneira, a secularização do jusnaturalismo e as teorias contratualistas, 

desenvolvidas pelos filósofos do iluminismo, serviram de substrato teórico para o surgimento 

das primeiras declarações de direitos humanos em sentido moderno. 

Foi na América, com a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia em junho 

de 1776, que surgiu efetivamente a primeira Declaração de Direitos. Antes das colônias 

britânicas da América se declararem independentes, foram formados governos autônomos, 

desvinculados de sua metrópole. A colônia inglesa da Virgínia, portanto, foi a primeira a 

instituir seu próprio governo, publicando sua Declaração de Direitos. 

Enquanto que os textos ingleses tiveram por finalidade apenas limitar o poder do 

rei e, através da supremacia do Parlamento, proteger o indivíduo contra as arbitrariedades 

cometidas pelo monarca, as Declarações de Direitos, promulgadas a partir do século XVIII e 

iniciadas com a Declaração da Virgínia, procuraram estabelecer a estrutura de um governo 

democrático e um sistema de limitação do poder estatal, baseadas na crença da existência de 

direitos naturais e imprescritíveis do homem . 35

Além disso, pelo texto do referido documento, ainda é possível se perceber uma 

preocupação com o direito à vida, à liberdade e à propriedade. “[…] Outros direitos 

fundamentais foram expressamente previstos, tais quais, o princípio da legalidade, o devido 

processo legal, o Tribunal de Júri, o princípio do juiz natural e imparcial, a liberdade de 

imprensa e a liberdade religiosa […]” . 36

Assim, com a Declaração da Virgínia, ocorre, pela primeira vez, “[…] a 

positivação dos direitos tidos como inerentes ao homem, até ali mais afeiçoados a 

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. Tradução de Antonio de Pádua 34

Danesi. 3.ed., 3ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 35

2005, p. 154. 
 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 9.36
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reivindicações políticas e filosóficas do que a normas jurídicas obrigatórias, exigíveis 

judicialmente” . 37

Embora as colônias inglesas tenham conquistado o direito de se auto-governar, a 

Inglaterra continuava a interferir na vida econômica delas, impondo excessivas taxas e 

impostos e prejudicando suas atividades mercantis. Diante desse quadro, as treze colônias se 

revoltaram em busca de adquirir sua libertação do domínio da metrópole, desencadeando uma 

revolução burguesa que culminou com a proclamação da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos em julho de 1776, também chamada de Declaração da Filadélfia. 

Esse documento reconhece alguns direitos já proclamados na Declaração da 

Virgínia, além de outros, como o de se insurgir contra governos que, abusando de seus 

poderes, tentem destruir esses direitos. A Declaração da Filadélfia ainda teve como objetivo 

garantir a limitação do poder político, o que só foi possível pelo fato de a Constituição norte-

americana, aprovada em 1787, ter instituído a separação dos poderes  e alguns direitos 38

fundamentais. É o que explica Rogério Taiar: 

!
A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América teve como aspecto 
relevante a limitação do poder estatal. Para concretizá-la, a primeira e única 
Constituição dos Estados Unidos da América, discutida e aprovada pela Convenção 
Constitucional da Filadélfia - na Pensilvânia, entre 25 de maio e 17 de setembro de 
1787, estabeleceu a separação dos poderes e instituiu diversos direitos fundamentais, 
como, por exemplo, a liberdade religiosa, a inviolabilidade de domicílio, o devido 
processo legal, o julgamento pelo Tribunal do Júri, a ampla defesa e a 
impossibilidade de aplicação de penas cruéis . 39!

Na França, em virtude da existência de uma estrutura hierarquizada, com a 

separação em clero, nobreza e povo, característica do Antigo Regime, havia grandes 

desigualdades sociais. Enquanto que o clero e os nobres possuíam inúmeros direitos, os 

burgueses e o restante do povo que compunha o Terceiro Estado não eram beneficiados com 

os mesmos privilégios. Além disso, a burguesia ascendente, em razão da estrutura feudal de 

organização estatal, encontrava cada vez mais dificuldades em expandir seus negócios. 

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 37

direito constitucional. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 308. 
 Os estudos do filósofo iluminista Montesquieu também serviram de inspiração ideológica para as Declarações 38

de Direitos promulgadas no século XVIII. Com a teoria da separação dos poderes, ideia que já havia sido 
discutida por Locke, objetivava-se a garantia de liberdades e a limitação dos poderes. 

 TAIAR, Rogério. Direito internacional dos direitos humanos: uma discussão sobre a relativização da 39

soberania face à efetivação da proteção internacional dos direitos humanos. 2009. 321 f. Tese (Doutorado em 
Direitos humanos) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 165-166.
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Foi a inconformidade em permanecer nessa situação que levou o Terceiro Estado, 

liderado pela burguesia, a se revoltar e a realizar o que ficou conhecido como Revolução 

Francesa de 1789. 

A Revolução Francesa, que possuiu forte influência dos ideais iluministas e da 

Independência dos Estados Unidos da América, em virtude de alterar o quadro político-social 

francês, abolindo os privilégios feudais, foi o evento histórico que marcou a transição da 

Idade Moderna para a Idade Contemporânea. 

Assim, em agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte 

francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamava os princípios da 

propriedade, da igualdade, da liberdade e da fraternidade e as garantias individuais liberais. A 

Declaração francesa, portanto, consagrava apenas liberdades individuais. Não havia menção 

às liberdades de reunião e de associação. A preocupação era a defesa do indivíduo contra o 

Estado . 40

Segundo André de Carvalho Ramos, dentre os diversos direitos defendidos em 

seus dezessete artigos, destacam-se: 

!
[…] soberania popular, sistema de governo representativo, igualdade de todos 
perante a lei, presunção de inocência, direito à propriedade, à segurança, liberdade 
de consciência, de opinião, de pensamento, bem como o dever do Estado 
Constitucional de garantir os direitos humanos . 41!

É importante notar que, enquanto as declarações americanas se preocuparam 

apenas em conquistar sua independência da coroa inglesa e em organizar a sociedade local, 

afirmando direitos somente aos seus cidadãos, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão proclamava direitos universais, que valiam para todos os seres humanos e não 

somente para os franceses. É o que esclarece Paulo Bonavides: 

!
[...] as declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em 
concretude, mas perdiam em espaço de abrangência, porquanto se dirigiam a uma 
camada social privilegiada (os barões feudais), quando muito a um povo ou a uma 
sociedade que se libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias 
americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o 
gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata de 
todas as formulações solenes já feitas acerca da liberdade . 42

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 40

2005, p. 158. 
 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 43. 41

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 562. 42
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Segundo explica João Baptista Herkenhoff, as declarações do século XVIII, quer 

as declarações norte-americanas, quer a Declaração Francesa de 1789, tinham um conteúdo 

basicamente individualista, consagrando o que se denomina por democracia burguesa .  43

A burguesia, ao buscar a limitação do poder do Estado por meio das revoluções 

liberais, demonstrava que se encontrava oprimida politicamente, não economicamente. No 

entanto, com a Revolução Industrial e a formação de uma classe operária, ficou evidente que, 

embora os direitos previstos na Declarações Francesa se destinassem a todos os homens, a 

maioria não possuía as condições materiais mínimas para exercê-los. Assim, […] a opressão 

não era […] apenas de caráter político formal, mas basicamente econômico. Não vinha apenas 

do poder político do Estado, mas do poder econômico capitalista” .  44

Diante dessa situação, na Europa do século XIX, surgem os movimentos 

socialistas, que desenvolvem severas críticas ao modo de produção capitalista e à concepção 

abstrata que se tinha do homem, como sendo um ser dissociado da sociedade. Destaca-se 

nesse período as ideias de Marx e Engels, contidas em sua obra O Manifesto Comunista, 

publicado em 1848. 

Por fim, observa-se que, no plano jurídico, considerando a tendência à positivação 

das normas de direitos humanos nas Constituições dos Estados, ocorreu a introdução dos 

chamados direitos sociais, os quais visavam assegurar condições mínimas de existência, “[…] 

em diversas Constituições, tendo sido pioneiras a Constituição do México (1917), da 

República da Alemanha (também chamada de República de Weimar, 1919) e, no Brasil, a 

Constituição de 1934” . 45

!
2.3 A Internacionalização dos Direitos Humanos 

!
Até a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a proteção dos 

direitos dependia de sua positivação no âmbito interno dos Estados. Foi somente com a 

internacionalização dos direitos humanos que ganhou força a ideia da universalidade desses 

direitos, gerando uma positivação no âmbito internacional. Como explica Bobbio, “[...] os 

 HERKENHOFF, João Batista. Curso de direitos humanos São Paulo: Acadêmica, 1994, v. 1, p. 57. 43

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 44

2005, p. 159. 
 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 46.45
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direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos 

positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos 

positivos universais” . 46

Pode-se afirmar que, da segunda metade do século XIX até meados do século XX, 

já havia, no plano internacional, a existência de alguns institutos que ajudaram no processo de 

internacionalização dos direitos humanos. Foram eles: a Organização Internacional do 

Trabalho, o Direito Humanitário e a Liga das Nações. Estes institutos contribuíram, 

respectivamente, através da criação de normas que procuravam garantir a melhoria nas 

condições de trabalho, do estabelecimento de leis que asseguravam a proteção de alguns 

direitos em tempos de guerra e da busca em promover a paz e a segurança internacional. 

No entanto, embora tais institutos tenham representado o primeiro passo na 

internacionalização dos direitos humanos, a verdade é que foi somente após a Segunda Guerra 

Mundial que esse processo de internacionalização se intensificou. 

O totalitarismo nazista promoveu o desrespeito aos direitos humanos ao provocar 

o extermínio de milhares de pessoas em razão de estas não pertencerem a uma determinada 

raça, chamada de raça ariana. Assim, a era Hitler foi marcada pela negação do valor da pessoa 

humana como fonte da titularidade de direitos. 

 Como resposta às atrocidades que foram cometidas nesse período e que chocaram 

a humanidade, surgiu, após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se promover “[…] a 

reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem 

internacional contemporânea. Se a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos 

humanos, o pós-guerra deveria significar sua reconstrução” . 47

Nesse cenário, segundo Flávia Piovesan, “[…] o maior direito passa a ser, 

adotando a terminologia de Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser 

sujeito de direitos” . 48

Os horrores da Segunda Guerra trouxeram ainda a constatação de que a proteção 

dos direitos humanos não podia ficar apenas restrita ao âmbito interno dos Estados, em razão 

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 46

p. 30. 
 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 47

Paulo: Saraiva, 2008, p. 118. 
 PIOVESAN, loc. cit.48
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de ser um assunto que se mostrou relevante a toda a comunidade internacional. No entanto, é 

importante destacar que a busca pela proteção dos direitos humanos no âmbito internacional 

pressupôs a limitação da soberania nacional de cada Estado e a consideração dos seres 

humanos como sujeitos de Direito Internacional.  

Assim, a necessidade de se garantir de forma eficiente a proteção internacional 

dos direitos humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, 

culminando na criação de um sistema normativo internacional de proteção aos direitos 

humanos. É o que afirma Mazzuoli: 

!
O legado do Holocausto para a internacionalização dos direitos humanos, portanto, 
consistiu na preocupação que gerou na consciência coletiva mundial da falta que 
fazia uma arquitetura internacional de proteção desses direitos, com intuito de 
impedir que atrocidades daquela natureza jamais viessem novamente a ocorrer no 
planeta. Viram-se os Estados obrigados a construir toda uma normatividade 
internacional eficaz em que o respeito aos direitos humanos encontrasse efetiva 
proteção . 49!

É nesse contexto que se dá a criação da Organização das Nações Unidas, em 

1945. A ONU foi criada no fim da Segunda Guerra com o intuito de “[…] promover a paz, a 

segurança internacional e a cooperação entre os povos para resolver os problemas da 

humanidade, como a proteção dos direitos humanos, que a partir daí adquire caráter de tema 

prioritário” . 50

O tratado que instituiu a ONU, denominado de Carta de São Francisco, inseriu a 

temática sobre os direitos humanos em seu texto, determinando a importância de se defender, 

respeitar e promover os direitos humanos. No entanto, não estabeleceu de forma explícita 

quais direitos seriam considerados essenciais, prevendo-os apenas genericamente. Em razão 

disso, em 1948, foi aprovada a Declaração Universal de Direitos Humanos, que veio a definir 

o conteúdo e o alcance desses direitos. 

Assim, a partir do surgimento da ONU e da consequente proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos começa a se esboçar no cenário internacional a 

criação de um sistema normativo internacional de proteção aos direitos humanos, com a 

produção de inúmeros tratados. Desenvolvem-se, paralelamente, tanto um sistema global de 

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 54. 49

 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Salvador: Juspodivm, 50

2012, p. 792.
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proteção aos direitos humanos quanto sistemas regionais, os quais buscam internacionalizar 

os direitos humanos no plano regional. 

Portanto, pode-se concluir que, ao longo dos períodos históricos analisados até 

aqui, várias foram as contribuições dadas para a afirmação histórica dos direitos humanos. No 

entanto, a compreensão que se tem atualmente sobre os direitos humanos se deu somente após 

a Segunda Guerra Mundial com o processo de internacionalização desses direitos. É nesse 

momento, portanto, que se desenvolve a concepção contemporânea dos direitos humanos e 

que surge a preocupação em se criar um sistema normativo internacional de proteção a esses 

direitos. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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3 SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

!
Os horrores da Segunda Guerra estimularam a criação de uma estrutura normativa 

internacional com o intuito de se assegurar a proteção dos direitos humanos. Assim, no 

presente capítulo, pretende-se abordar alguns dos documentos internacionais que compõem o 

Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos e o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos, a fim de se ter uma noção de como esses direitos vêm sendo reconhecidos e 

protegidos no cenário internacional. 

!
3.1 Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos 

!
Também chamado de sistema onusiano, o sistema global de proteção dos direitos 

humanos foi inaugurado, em 1945, com a criação da ONU. Sob a égide desta, foram 

produzidos vários documentos internacionais, os quais objetivam a proteção dos referidos 

direitos. 

Assim, neste tópico, pretende-se abordar os três instrumentos internacionais que 

foram responsáveis por inaugurar o sistema global de proteção desses direitos: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948; o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Juntos, eles constituem 

o que se denomina por Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Rights. 

!
3.1.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

!
Em 10 de dezembro de 1948, foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU, sob a 

forma de resolução, o projeto de Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborado pela 

Comissão de Direitos Humanos , atualmente extinta. 51

 Segundo o que ficou estabelecido na sessão do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas em 16 de 51

fevereiro de 1946, a Comissão de Direitos Humanos deveria, em um primeiro momento, elaborar uma 
declaração de direitos humanos. Em seguida, seu objetivo seria criar um documento que fosse juridicamente 
mais vinculante, como um tratado ou uma convenção internacional. No entanto, em razão da Guerra Fria, 
somente em 16 de dezembro de 1966 esse objetivo se concretizou, através da aprovação do Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
(COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 225).
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A aprovação da Declaração Universal de 1948 se deu de forma unânime. Foram 

48 votos a favor e nenhum em sentido contrário, tendo havido somente a abstenção  de 8 52

Estados. Além disso, não houve nenhum questionamento ou reserva aos dispositivos da 

referida Declaração, o que tornou ainda mais evidente a tamanha aceitação que ela obteve 

naquela época. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu como um código de 

atuação e de conduta para os integrantes da comunidade internacional, estabelecendo a 

universalidade dos direitos humanos. Ela “[…] consolida a afirmação de uma ética universal 

ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal a serem seguidos pelos 

Estados” . 53

Seu texto é bastante abrangente, compreendendo uma série de direitos essenciais 

para o desenvolvimento da personalidade física, moral e intelectual do ser humano. Além 

disso, é com a Declaração Universal de 1948 que se introduz a concepção contemporânea de 

direitos humanos, caracterizada pela universalidade e pela indivisibilidade desses direitos.  

A universalidade se manifesta no fato de a Declaração Universal e os direitos 

humanos nela elencados se aplicarem a todas as pessoas, independente de qual seja seu país 

de origem, sua etnia, sua religião e seu sexo. Assim, o único requisito para a titularidade de 

direitos é possuir a condição humana.  

Em seu preâmbulo, a Declaração Universal de 1948 prega o respeito à dignidade 

humana, que é considerada inerente a todo indivíduo, e reconhece a existência de direitos 

inalienáveis e intrínsecos à condição humana. Percebe-se, portanto, que a Declaração defende 

claramente a universalidade dos direitos humanos. Inclusive, essa concepção universalista 

representou uma ruptura com o ideário nazista, que só considerava alguém como titular de 

direitos, se pertencesse à raça ariana. 

Observa-se, portanto, que a Declaração Universal apresenta a dignidade como 

fundamento dos direitos humanos, sendo essa a concepção que foi adotada por todos os 

tratados e convenções que foram produzidos após a Declaração. 

 Os Estados que se abstiveram foram: Bielorússia, Checoslováquia, Polônia, União Soviética, Ucrânia, 52

Iugoslávia, Arábia Saudita e África do Sul. 
 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 53

Paulo: Saraiva, 2008, p. 136.
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por trinta artigos, nos 

quais encontram-se enumerados direitos civis e políticos (artigos 3º ao 21) e direitos 

econômicos, sociais e culturais (artigos 22 ao 28). André de Carvalho Ramos destaca, a título 

exemplificativo, alguns desses direitos: 

!
Entre os direitos civis e políticos constam o direito à vida e à integridade física, o 
direito à igualdade, o direito de propriedade, o direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião, o direito à liberdade de opinião e de expressão e à liberdade 
de reunião. Entre os direitos sociais em sentido amplo constam o direito à segurança 
social, ao trabalho, o direito à livre escolha da profissão e o direito à educação 
[…] . 54!

Ao conjugar os direitos civis e políticos com os direitos sociais, econômicos e 

culturais, a Declaração de 1948 foi ainda responsável por introduzir a ideia da indivisibilidade 

dos direitos humanos. 

Até a Declaração Universal de 1948, eram reputados como antagônicos os dois 

discursos políticos  existentes: o discurso liberal e o discurso social. O primeiro conferia 55

mais importância às liberdades civis e políticas dos cidadãos, afirmando que as intervenções 

estatais na vida particular das pessoas poderiam violar o direito de liberdade. Já o discurso 

social pregava que a intervenção estatal era de fundamental importância para que fossem 

garantidos direitos a todos, em especial os direitos a saúde, a educação, ao trabalho. Para esse 

discurso, a garantia desses direitos pelo Estado era indispensável para que as pessoas 

pudessem até mesmo exercer de forma plena seus direitos civis e políticos . 56

Assim, a Declaração de 1948 inovou ao combinar o discurso liberal com o 

discurso social, passando a elencar tanto os direitos civis e políticos, tradicionalmente 

conhecidos por direitos e garantias individuais, quanto os direitos sociais, econômicos e 

culturais. 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 47. 54

 O discurso liberal foi proveniente dos ideais liberais do século XVIII, contidos na Declaração Americana de 55

1776 e na Declaração Francesa de 1789. Esse discurso nasceu como resposta aos excessos do regime absolutista, 
na tentativa de impor limites a atuação abusiva estatal. Assim, os direitos humanos defendidos, nesse contexto 
histórico, eram a liberdade, a segurança, a propriedade. Após a Primeira Guerra Mundial, o discurso social ganha 
força. A Declaração do povo trabalhador e explorado da República Soviética Russa de 1918, assim como as 
constituições do início do século XX defendiam como direito basilar a igualdade, além de vários direitos 
econômicos, culturais e sociais. Assim, a atuação estatal passa a ser vista como indispensável a garantia de 
direitos. (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 138-139). 

 GONÇALVES, Tamara Amoroso. Direitos humanos das mulheres e a comissão interamericana de direitos 56

humanos: uma análise de casos admitidos entre 1970 e 2008. 2011. 267 f. Dissertação (Mestrado em Diretos 
Humanos) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 31-32. 
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A partir de então, não se podia mais falar na existência de uma dicotomia entre 

essas duas categorias de direitos. A Declaração veio mostrar que os direitos humanos são uma 

unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada. Assim, “[…] a garantia dos direitos 

civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais – e 

vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também o são” . 57

Além disso, essa concepção de indivisibilidade afasta a equivocada visão que 

divide os direitos humanos em gerações . Assim, uma geração de direitos não é substituída 58

pela geração seguinte. Ao contrário, a característica de indivisibilidade desses direitos gera 

uma interação entre as várias etapas geracionais, de forma que uma complementa a outra e 

todas contribuem para o fortalecimento dos direitos humanos. 

Conclui-se, portanto, que a Declaração Universal de 1948, ao introduzir a noção 

de universalidade dos direitos humanos, fundamentados na dignidade humana, e ao proclamar 

a indivisibilidade e a interdependência desses direitos, integrando em seu texto tanto os 

direitos civis e políticos quanto os direitos econômicos, sociais e culturais, inaugurou a 

concepção contemporânea dos direitos humanos. 

Por fim, com relação ao valor jurídico da Declaração de 1948, é importante 

destacar que, de forma geral, as declarações não possuem força jurídica vinculante. Assim, 

tecnicamente, a Declaração Universal seria apenas uma recomendação das Nações Unidas.  

No entanto, ao ser concebida com o objetivo de esclarecer a expressão “direitos 

humanos e liberdades fundamentais”, contida na Carta das Nações Unidas de 1945, e ao 

reafirmar o compromisso dos Estados-Membros em respeitar os direitos humanos, a 

Declaração de 1948 confere eficácia às normas da Carta da ONU, adquirindo, assim, força 

jurídica vinculante. 

A natureza jurídica vinculante da referida Declaração é ainda reforçada pelo fato 

de ela ter se transformado, ao longo do tempo, em direito costumeiro internacional e em 

princípio geral de direito. Isso pode ser observado ao se constatar que muitos preceitos da 

 PIOVESAN, Flávia. (Coord.). Código de Direito Internacional dos Direitos Humanos anotado. São Paulo: 57

Dpj, 2008, p. 10. 
 Resumidamente, a teoria geracional dos direitos humanos afirma que os direitos de 1ª geração são os que 58

traduzem o valor da liberdade (direitos civis e políticos), os de 2ª geração são direitos à igualdade (direitos 
sociais, econômicos e culturais) e os de 3ª geração são os que traduzem o valor da solidariedade, como, por 
exemplo, o direito à paz, ao meio ambiente, à autodeterminação. Alguns autores, como Paulo Bonavides, 
defendem ainda a existência de uma quarta e uma quinta geração.
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Declaração foram incorporados pelas Constituições nacionais; que várias resoluções da ONU 

reforçam a obrigação de todos os Estados em observar a Declaração e que as Cortes nacionais 

proferem diversas decisões fundamentadas em preceitos da Declaração Universal. 

O entendimento de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não possui 

força jurídica obrigatória e vinculante peca pelo excesso de formalidade, visto que a vigência 

dos direitos humanos independe de sua positivação no direito interno e internacional, já que se 

está diante de exigências referentes à dignidade humana . 59

No entanto, é importante lembrar que, apesar de ser geralmente considerada como 

integrante do direito costumeiro internacional, possuindo natureza de jus cogens, ou seja, de 

norma imperativa de direito internacional, a Declaração Universal de 1948 não dispõe dos 

“[…] instrumentos por meio dos quais se possam vindicar (num tribunal interno ou numa 

corte internacional) aqueles direitos por ela assegurados” . 60

!
3.1.2 Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 

!
Após a adoção da Declaração Universal em 1948, instaurou-se uma discussão 

sobre qual seria a melhor maneira para se garantir a proteção e a observância dos direitos 

humanos nela consagrados, já que, numa visão estritamente legalista, a referida Declaração  

não possuiria força vinculante. Além disso, como já mencionado no tópico anterior, ela 

também não dispõe dos meios técnicos para que possa ser aplicada na prática. 

Foi nesse contexto que foram criados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A finalidade 

deles estava justamente em “[…] conferir dimensão técnico-jurídica à Declaração Universal 

de 1948, tendo o primeiro pacto regulamentado os arts. 1.º ao 21 da Declaração, e o segundo 

os arts. 22 a 28”.  61

Esses pactos, juntamente com a Declaração Universal de 1948, formam o que se 

denomina por Carta Internacional dos Direitos Humanos, International Bill of Rights, 

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 59

Saraiva, 2008, p. 227. 
 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 83. 60

 Ibid., p. 85.61
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inaugurando, assim, o sistema global de proteção dos direitos humanos, que, futuramente, 

seria ampliado com a introdução de diversos tratados multilaterais de direitos humanos. 

Embora tenham sido aprovados em 16 de dezembro de 1966 pela Assembleia 

Geral da ONU, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais entraram em vigor somente em 1976, após 

alcançarem o número de ratificações exigido para tanto. No Brasil, ambos os pactos foram 

aprovados pelo Decreto Legislativo nº 226, de dezembro de 1991, tendo entrado em vigor 

internamente apenas em julho de 1992. 

É importante esclarecer que apesar de terem sido elaborados dois pactos distintos, 

prevendo cada um uma categoria de direito, a indivisibilidade e a unidade dos direitos 

humanos continuavam sendo afirmadas pela ONU.  62

Na verdade, a criação de dois pactos distintos deve-se ao fato de que, na época, 

prevaleceu a posição ocidental que defendia que os direitos civis e políticos e os direitos 

econômicos, sociais e culturais possuíam diferentes formas de implementação, sendo os 

primeiros auto-aplicáveis e passíveis de cobrança imediata e os segundos, “programáticos”, 

sendo implementados progressivamente . Assim, por possuírem processos de implementação 63

diversos, seria melhor serem tratados em documentos separados. 

Como as diferenças entre esses pactos são substanciais, primeiramente, será 

analisado o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, para que, no tópico seguinte, 

seja abordado o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

O Pacto dos Direitos Civis e Políticos possui 53 artigos, divididos em seis partes. 

Já no início, é proclamado que os Estados-partes possuem o dever de assegurar os direitos 

reconhecidos no Pacto a todos os indivíduos que se encontrem em seu território e que estejam 

sob sua jurisdição, sem que haja qualquer tipo de discriminação. Além disso, os Estados-

partes ainda se comprometem a estabelecer um sistema legal destinado a tornar efetivos os 

direitos elencados no Pacto. 

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 62

Paulo: Saraiva, 2008, p. 160. 
 Os países socialistas se posicionaram de forma contrária, argumentando que, a depender do regime adotado 63

pelo país, “[…] os direitos civis e políticos poderiam ser programáticos, e os direitos sociais, econômicos e 
culturais auto-aplicáveis. Nesse raciocínio, a feitura de dois instrumentos distintos poderia ainda significar uma 
diminuição da importância dos direitos sociais, econômicos e culturais”. (PIOVESAN, Flávia. Direitos 
humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 161).
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Com relação ao catálogo de direitos civis e políticos, o Pacto não só incorpora 

vários dispositivos contidos na Declaração Universal de 1948, detalhando-os, como ainda 

amplia o rol desses direitos.  

Dentre os direitos e liberdades reconhecidos no Pacto, destacam-se: o direito à 

vida, admitindo-se a pena de morte somente em algumas hipóteses  (art. 6º); o direito de não 64

ser submetido à tortura, a penas ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (art. 7º); o 

direito de não ser escravizado (art. 8); o direito à liberdade e à segurança pessoal, 

estabelecendo-se várias garantias relacionadas ao devido processo legal; a liberdade de 

circulação; a liberdade de pensamento, de consciência e de religião (art. 18); os direitos de 

participação política (art. 25) etc. 

Outros direitos e garantias, que não constavam na Declaração de 1948, também 

foram incorporados. Dentre eles, podem ser citados: 

!
[…] o direito de não ser preso em razão de descumprimento de obrigação contratual 
(art. 11); o direito da criança ao nome e à nacionalidade (art. 24); a proteção dos 
direitos de minorias à identidade cultural, religiosa e lingüística (art. 27); a proibição 
da propaganda de guerra ou de incitamento a intolerância étnica ou racial (art. 20); o 
direito à autodeterminação (art. 1º) […] . 65!

A adoção, em dezembro de 1989, do Segundo Protocolo Adicional ao Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, acrescentou a esse conjunto de direitos a abolição 

da pena de morte. No entanto, vale lembrar que esse Protocolo, como qualquer tratado, exige 

a adesão formal dos Estados. 

No Brasil, por exemplo, ele foi aprovado somente em 16 de junho de 2009, 

juntamente com o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 

com a reserva ao art. 2º, o qual dispõe o seguinte: 

!
ARTIGO 2.º (1). Não é admitida qualquer reserva ao presente Protocolo, exceto a 
reserva formulada no momento da ratificação ou adesão prevendo a aplicação da 

 Artigo 6º, §2 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: “Nos países em que a pena de morte não 64

tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a 
legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do 
presente Pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Poder-se-á 
aplicar essa pena em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente”. 

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 65

Paulo: Saraiva, 2008, p. 162.
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pena de morte em tempo de guerra em virtude de condenação por infração penal de 
natureza militar de gravidade extrema cometida em tempo de guerra . 66!

Dessa maneira, com a reserva expressa feita pelo Brasil, “[…] o Segundo 

Protocolo ficou compatível com o dispositivo da Constituição de 1988 que veda a pena de 

morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX (art. 5º, XLVII, a)” .  67

É interessante notar que, em seu art. 4º, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos 

admite que, em situações excepcionais, que ameacem a existência da nação e que sejam 

proclamadas oficialmente, haja a derrogação temporária de alguns direitos por ele enunciados. 

Tal derrogação, no entanto, não pode ser incompatível com as demais obrigações impostas aos 

Estados pelo Direito Internacional e não pode gerar qualquer tipo de discriminação. Além 

disso, existem direitos considerados inderrogáveis, como aqueles elencados nos arts. 6º, 7º, 8º 

(parágrafos 1º e 2º), 11, 15, 16 e 18 do presente Pacto. 

A fim de garantir a proteção dos direitos civis e políticos, o Pacto desenvolve 

mecanismos de monitoramento da implementação desses direitos pelos Estados-partes. Nos 

arts. 28 a 45 do Pacto, encontram-se disciplinados tais mecanismos, os quais podem ser de 

dois tipos: a sistemática de relatórios (reports) e a sistemática das comunicações interestatais 

(inter-state communications). 

Por meio da primeira, o Estado-parte tem o dever de enviar relatórios periódicos, 

esclarecendo quais as medidas adotadas por ele para tornar efetivos os direitos reconhecidos 

no Pacto e quais as dificuldades que prejudicam a implementação desse instrumento. Esses 

relatórios são apreciados pelo Comitê de Direitos Humanos, que é o principal órgão de 

monitoramento instituído pelo Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e devem ser enviados pela 

primeira vez no prazo de um ano a contar da ratificação e, a partir de então, sempre que o 

Comitê solicitar. Após feita a análise dos relatórios apresentados pelos Estados-parte, o 

Comitê transmite a esses Estados o seu próprio relatório, com as devidas observações. 

Já na sistemática das comunicações interestatais, um Estado-parte pode queixar-se  

de outro Estado-parte ao Comitê, alegando que ele incorrera em violação dos direitos 

humanos elencados no Pacto. Segundo ensina Flávia Piovesan, o uso das comunicações 

 ONU. Organização das Nações Unidas. Segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional dos Direitos 66

Civis e Políticos. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/pmorte/lex151.htm>. Acesso em: 16 
de set. 2014. 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 153.67
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interestatais é facultativo e necessita que ambos os Estados envolvidos reconheçam 

expressamente a competência do Comitê para recebê-las e para julgá-las . 68

É interessante notar que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não 

incluiu a sistemática de petições individuais ao Comitê de Direitos Humanos por violações 

aos direitos civis e políticos nele previstos. Tal mecanismo foi incluído apenas no Protocolo 

Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, adotado em 1966 e em vigor 

desde março de 1976. Esse protocolo exige adesão formal dos Estados. No Brasil, por 

exemplo, ele foi aprovado somente em 16 de junho de 2009, pelo Decreto Legislativo nº 

311/2009. 

!
3.1.3 Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

!
O Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi criado com o objetivo de 

tornar juridicamente vinculantes e obrigatórias as disposições da Declaração Universal de 

1948. Dessa maneira, sua finalidade principal, segundo explica Mazzuoli, foi conferir 

juridicidade aos preceitos da referida Declaração, em especial a sua segunda parte, referente 

aos direitos econômicos, sociais e culturais . 69

Esse Pacto pode ser considerado como um marco pelo fato de ter conferido 

destaque aos direitos econômicos, sociais e culturais, vencendo a resistência daqueles que os 

viam apenas como exortações ou recomendações. Assim, pela ótica normativa internacional, 

encontra-se superada a concepção de que esses direitos não são direitos legais. Além disso, a 

obrigação de respeitá-los e de implementá-los fundamenta-se no próprio princípio da 

indivisibilidade dos direitos humanos. 

Observa-se que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assim como 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, possui uma relação de direitos mais 

ampla e mais  bem elaborada que a disposta na Declaração de 1948. Composto por 30 artigos, 

divididos em cinco partes, o referido Pacto elenca, de forma detalhada, nos arts. 6º ao 15, 

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 68

Paulo: Saraiva, 2008, p. 166-167. 
 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 94.69
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“[…] os direitos econômicos, sociais e culturais e enuncia, de forma geral, as medidas 

adequadas para garanti-los e torná-los efetivos” . 70

Dentre esse extenso catálogo de direitos assegurados pelo Pacto, Flávia Piovesan 

destaca alguns, como “[…] o direito ao trabalho e à justa remuneração, o direito a formar e 

associar-se a sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à moradia, o direito à 

educação, o direito à previdência social, o direito à saúde e o direito à participação na vida 

cultural da comunidade” . 71

Pela análise do seu art. 2º, percebe-se que, diferentemente do que ocorre com o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, em que os Estados-partes se comprometem, 

desde a ratificação, a assegurar os direitos nele previstos, no Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, os Estados se obrigam apenas a adotar medidas, tanto por 

esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, até o máximo de seus 

recursos disponíveis, a fim de alcançarem, progressivamente, o pleno exercício desses 

direitos. É o que esclarece Flávia Piovesan: 

!
[…] enquanto os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis, na concepção do 
Pacto os direitos sociais, econômicos e culturais são programáticos. São direitos que 
demandam aplicação progressiva, já que não podem ser implementados sem que 
exista um mínimo de recursos econômicos disponível, um mínimo standard técnico-
econômico; especialmente, não podem ser implementados sem que representem 
efetivamente uma prioridade na agenda política nacional . 72!

É importante destacar que dessa obrigação de implementar de forma progressiva 

os direitos econômicos, sociais e culturais nasce a cláusula de proibição do retrocesso social, 

de forma que os Estados não podem retroceder no campo da implementação desses direitos . 73

No entanto, apesar de o Pacto considerar os direitos econômicos, sociais e 

culturais como de realização progressiva, não podendo ser implementados num curto espaço 

de tempo, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais tem estabelecido que os 

Estados-partes tem o dever de assegurar, pelo menos, o núcleo essencial mínimo em relação a 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 156. 70

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 71

Paulo: Saraiva, 2008, p. 174. 
 Ibid, p. 175-176. 72

 Ibid., p. 178.73



!40

cada direito reconhecido no Pacto, cabendo aos Estados, portanto, a obrigação de respeitar, 

proteger e implementar tais direitos .  74

É importante frisar, contudo, que, atualmente, a ideia de que os direitos sociais são 

direitos programáticos, ou seja, de aplicação progressiva, encontra-se ultrapassada. Assim, há 

uma tendência ao reconhecimento da aplicabilidade imediata desses direitos nas constituições 

de vários países. A Constituição brasileira de 1988, por exemplo,  

!
[…] filiou-se a essa tendência, conforme se lê no § 1º do art. 5º do Texto, em que se 
diz que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata”. O texto se refere aos direitos fundamentais em geral, não se restringindo 
apenas aos direitos individuais . 75!

Assim, esse artigo afirma que as normas que definem direitos fundamentais, 

incluindo, aqui, os direitos sociais, econômicos e culturais, são normas de caráter preceptivo, 

e não meramente programático. 

Nos arts. 16 ao 25, está previsto o sistema de monitoramento e implementação 

desses direitos que se encontram elencados no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. 

O Pacto prevê apenas o mecanismo de relatórios a serem encaminhados pelos 

Estados-partes. Assim como ocorre no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, esses relatórios 

devem conter informações sobre as medidas adotadas pelo Estado a fim de assegurar a 

observância dos direitos contidos no Pacto e as dificuldades advindas do processo de 

implementação desse instrumento. 

Os relatórios devem ser encaminhados ao Secretário-Geral da ONU, que envia 

cópias ao Conselho Econômico e Social para apreciação. Diversamente do Pacto dos Direitos 

Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais não instituiu, como 

órgão de monitoramento, nenhum Comitê próprio. Este só veio a ser criado posteriormente, 

em 1985, sob a denominação de Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com 

a finalidade  de examinar os relatórios enviados pelos Estados. 76

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 74

Paulo: Saraiva, 2008, p. 176-177. 
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 75

direito constitucional. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 328. 
 Tanto o Comitê de Direitos Humanos, instituído pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, quanto 76

o Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais possuem as mesmas atribuições.
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O presente Pacto não estabeleceu o mecanismo de petições individuais, nem o de 

comunicação interestatal. Foi somente em 10 de dezembro de 2008, com a aprovação do 

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

pela Assembleia Geral da ONU, que se deu a criação desses institutos.  

Dessa maneira, esse Protocolo Facultativo “[…] veio contribuir para a efetivação 

dos direitos econômicos, sociais e culturais, […] reafirmando, assim, a exigibilidade e a 

justiciabilidade de tais direitos e os equiparando, finalmente, ao regime jurídico internacional 

dos direitos civis e políticos” . Até o presente momento, o Brasil ainda não ratificou o 77

Protocolo Facultativo.  

!
3.2 Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 

!
Ao lado do sistema global de proteção dos direitos humanos, surgem os sistemas 

regionais, os quais possuem o propósito de internacionalizar os direitos humanos na esfera 

regional .  78

É importante destacar que, pelo fato de serem inspirados por valores e princípios 

da Declaração Universal, o sistema global e os sistemas regionais não são dicotômicos, mas, 

ao contrário, são complementares . Além disso, a proteção dos direitos humanos através de 79

instituições de âmbito regional “[…] tem-se relevado mais positiva, na medida em que os 

Estados situados num mesmo contexto geográfico, histórico e cultural têm maior 

probabilidade de transpor os obstáculos que se apresentam em nível mundial” . 80

Dentre os sistemas regionais de proteção, destacam-se os sistemas europeu, o 

interamericano e o africano. No entanto, para o presente estudo, mostra-se de maior 

relevância o sistema interamericano, em razão de ser este o sistema ao qual o Brasil pertence. 

Assim, neste tópico, será feita uma análise de dois dos documentos internacionais que 

compõem o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: a Declaração 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 159. 77

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 9. ed. rev. ampl. e atual. São 78
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Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 

!
3.2.1 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

!
Durante a Nona Conferência Internacional Americana realizada em Bogotá, de 30 

de março a 2 de maio de 1948, foram aprovadas a Carta da Organização dos Estados 

Americanos e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Foi nesse contexto 

que se deu origem o desenvolvimento do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos. 

A Carta constitutiva da OEA proclamou, de forma genérica, que todos os Estados-

membros da organização tinham o dever de respeitar os direitos humanos. Já a Declaração 

Americana procurou elencar, de forma mais abrangente e precisa, quais seriam esses direitos 

essenciais que deveriam ser observados e assegurados pelos Estados .  81

Em seu preâmbulo, a Declaração Americana reconhece expressamente a 

universalidade dos direitos humanos, ao afirmar que “os direitos essenciais do homem não 

derivam do fato de ser ele cidadão de determinado Estado, mas sim do fato dos direitos terem 

como base os atributos da pessoa humana” . 82

Seu texto é composto por 38 artigos, que se encontram distribuídos em dois 

capítulos. No primeiro, são definidos os direitos protegidos pela Declaração, a qual inclui 

tanto um catálogo de direitos civis e políticos quanto um de direitos econômicos, sociais e 

culturais. Já no segundo capítulo, estão dispostos os deveres dos indivíduos. 

Dentre os direitos reconhecidos na referida Declaração, podem se citados, a título 

exemplificativo: o direito à vida, à liberdade e à segurança (art. 1º); o direito de igualdade 

perante a lei (art. 2º); o direito de liberdade religiosa e de culto (art. 3º), o direito à liberdade 

de investigação, de opinião e de expressão (art. 4º); o direito à preservação da saúde e ao bem-

estar (art. 11); o direito à educação (art. 12); o direito à previdência social (art. 16); entre 

outros. 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 247. 81

 OEA. Organização dos Estados Americanos. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem,82

1948. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OEA-Organização-dos-Estados-
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Dentre os deveres elencados, destacam-se: o dever de obediência à lei (art. 33); o 

dever de servir à coletividade e à nação (art. 34); o dever de pagar impostos (art. 36); o dever 

do trabalho (art. 37); etc. 

Com relação a sua natureza jurídica, pode-se inferir que a Declaração Americana 

não é um tratado. Foi adotada sob a forma de resolução, não possuindo, tecnicamente, força 

vinculante. Em outras palavras, ela nasceu tão somente como um rol de recomendações, 

estabelecendo princípios gerais que norteavam a comunidade de países americanos, mas sem 

capacidade para gerar a observação obrigatória por parte dos Estados-membros. Assim, 

inicialmente, não se considerava que suas normas possuíssem caráter obrigatório.  

Atualmente, contudo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já decidiu  83

que a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem constitui uma fonte de 

obrigações internacionais para os Estados-membros da OEA, na medida em que a referida 

Declaração representa a interpretação autêntica dos dispositivos genéricos de proteção dos 

direitos humanos da Carta da OEA. 

Além disso, é importante destacar que até a criação da Convenção Americana, a 

base normativa do sistema interamericano encontrava-se na Declaração Americana. Na 

verdade, ainda hoje, em relação aos países não partes da Convenção, ela continua sendo o 

principal instrumento normativo de expressão regional nessa matéria . 84

É interessante notar que tanto a Carta da OEA quanto a Declaração Americana não 

previram em seus textos nenhum órgão de monitoramento especializado na promoção e 

proteção dos direitos humanos. Foi somente em 1959, na 5ª Reunião de Consulta dos 

Ministros de Relações Exteriores, realizada em Santiago do Chile, que foi criado, por meio de  

mera resolução, um órgão destinado a proteção dos direitos humanos no âmbito da OEA, 

denominado de Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).  

A CIDH fora criada com a proposta de funcionar apenas provisoriamente, sendo, 

posteriormente, substituída por uma convenção interamericana sobre direitos humanos. No 

entanto, com a edição do Protocolo de Buenos Aires em 1967, a Carta da OEA foi emendada, 

 CORTE IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 83

Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva 
OC-10/89 de 14 de julho de 1989. Série A. Nº 10, par. 35-45. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
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passando a Comissão a ser considerada como o principal órgão da própria Organização dos 

Estados Americanos . 85

Assim, no seio da OEA, cabe a CIDH a tarefa de responsabilizar os Estados pelo 

descumprimento dos direitos civis e políticos reconhecidos na Carta e na Declaração 

Americana. Já os direitos econômicos, sociais e culturais possuem sua observância assegurada 

pelo Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, órgão criado com a entrada em 

vigor do Protocolo de Manágua, em 1996.  86

Por ter sido adotada meses antes da Declaração Universal de 1948, a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem pode ser considerada como o primeiro 

instrumento internacional da sua espécie. Além disso, ela representa “o marco inicial da 

construção do sistema interamericano” , preparando o caminho para que, em 1969, fosse 87

adotada a Convenção Americana de Direitos Humanos . 88

!
3.2.2 Convenção Americana de Direitos Humanos 

!
Considerada como sendo o instrumento de maior importância no sistema 

interamericano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de 

San José da Costa Rica, foi adotada na Conferência Especializada Interamericana sobre 

Direitos Humanos em 1969, em San José, na Costa Rica, tendo entrado em vigor em 18 de 

julho de 1978, após ter obtido o mínimo de 11 ratificações.  

Somente os Estados-membros da OEA podem aderir à Convenção Americana. No 

Brasil, por exemplo, ela foi ratificada apenas no ano de 1992, tendo sido promulgada 

internamente em 6 de novembro do mesmo ano, por meio do decreto nº 678. 

Em seu preâmbulo, assim como no da Declaração Americana, reconhece-se que os  

direitos essenciais da pessoa humana não derivam da sua nacionalidade, mas sim da sua 

condição humana, sendo essa a justificativa para que haja uma proteção internacional desses 
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 CARVALHO RAMOS, loc. cit. 86

 PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. Salvador: Juspodivm, 87

2012, p. 876. 
 ARAÚJO FILHO, Aldy Mello de. A evolução dos direitos humanos: avanços e perspectivas. São Luís: 88

EDUFMA: AAUFMA, 1998, p. 92.



!45

direitos. Essa proteção deve ter uma natureza complementar daquela oferecida pelo Direito 

Interno dos Estados-partes. Assim, segundo explica Mazzuoli: 

!
[…] o sistema protetivo previsto pela Convenção deve somente operar depois de se 
dar oportunidade de agir ao Estado. Apenas em caso de inação deste — ou em caso 
de proteção aquém da que deveria ocorrer, em desacordo com o sistema protetivo 
convencional — é que então terá lugar a proteção prevista pela Convenção . 89!

Entretanto, muitas vezes pode haver conflitos entre normas de direito interno e 

normas de direito internacional. Nessas situações, a fim de se solucionar tais conflitos e de se 

promover a melhor proteção dos direitos humanos, deve ser aplicado o princípio da norma 

mais favorável. É o que ensina Comparato: 

!
Aplica-se […] o princípio da prevalência dos direitos mais vantajosos para a pessoa 
humana; ou seja, na vigência simultânea de vários sistemas normativos — o 
nacional e o internacional — ou na de vários tratados internacionais, em matéria de 
direitos humanos, deve ser aplicado aquele que melhor protege o ser humano . 90!

A Convenção possui 82 artigos, divididos em três partes. A primeira parte aborda 

os “deveres dos Estados e os direitos protegidos”; a segunda parte fala sobre os “meios de 

proteção” e a terceira parte trata das “disposições gerais e transitórias”. 

De maneira geral, a Convenção Americana consagra essencialmente direitos civis 

e políticos, possuindo um rol bastante semelhante ao previsto pelo Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos. Dentre esses direitos destacam-se: 

!
[…] Art. 3º Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica; Art. 4º Direito à 
vida; Art. 5º Direito à integridade pessoal; Art. 6º Proibição da escravidão e da 
servidão; Art. 7º Direito à liberdade pessoal; Art. 11. Proteção da honra e da 
dignidade; Art. 12. Liberdade de consciência e de religião; Art. 13. Liberdade de 
pensamento e de expressão; Art. 15. Direito de reunião; Art 16. Liberdade de 
associação; Art. 21. Direito à propriedade privada; Art. 22. Direito de circulação e de 
resistência; Art. 23. Direitos políticos . 91!

É interessante observar pela análise do art. 26 que a Convenção não estabeleceu, 

de forma precisa, qualquer direito econômico, social ou cultural, prevendo apenas que os 

Estados devem adotar as medidas necessárias a fim de alcançar, progressivamente, a plena 

realização desses direitos.  

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 115. 89

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 90

Saraiva, 2008, p. 368. 
 GUERRA, Sidney Cesar Silva. Direito internacional dos Direitos Humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 91

2011, p. 181-182.
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Entretanto, posteriormente, em 1988, foi adotado pela Assembleia-Geral da OEA 

um Protocolo adicional à Convenção Americana, denominado de Protocolo de San Salvador, a 

fim de garantir maior proteção aos direitos econômicos, sociais e culturais. Esse Protocolo 

entrou em vigor em novembro de 1999 e foi ratificado pelo Brasil no mesmo ano. 

Em face desses direitos elencados na Convenção, percebe-se pela análise dos arts. 

1º e 2º que os Estados-partes possuem tanto o dever de respeitá-los quanto o de assegurar o 

livre e pleno exercício deles a qualquer pessoa sujeita a sua jurisdição, sem que haja nenhum 

tipo de discriminação. Além disso, os Estados ainda têm a obrigação de adotar as medidas 

legislativas ou de qualquer outra natureza que forem necessárias para que seja garantida a 

efetividade desses direitos.  

A Convenção Americana representou um passo fundamental no desenvolvimento 

e fortalecimento do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos ao ampliar as 

atribuições da Comissão Interamericana e ao criar a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) . 92

Com a entrada em vigor da Convenção, a Comissão passou a exercer um duplo 

papel. Em primeiro lugar, continuou a ser o principal órgão da OEA, encarregado da proteção 

dos direitos humanos no âmbito dessa organização, tendo como função primordial a 

responsabilização dos Estados pelo descumprimento dos direitos civis e políticos expressos na 

Carta da OEA e na Declaração Americana. Em segundo lugar, a Comissão também passou a 

ser órgão da Convenção Americana de Direitos Humanos, possuindo as mesmas atribuições 

que exerce na esfera da OEA. No entanto, no âmbito da Convenção, há ainda a possibilidade 

de processar o Estado infrator perante a Corte IDH.  93

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos é o órgão jurisdicional do sistema 

interamericano responsável por resolver os casos de violação de direitos humanos cometidos 

pelos Estados-partes da OEA que tenham ratificado a Convenção Americana de Direitos 

Humanos . 94

Conclui-se que tanto os instrumentos internacionais pertencentes ao sistema 

global quanto os do sistema regional interamericano visam a proteção e a promoção dos 

 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 248-249. 92

 Ibid., p. 249. 93

 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Método, 2014, p. 119.94
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direitos humanos. Assim, nota-se que o conteúdo normativo dos tratados internacionais de 

ambos os sistemas de proteção possui semelhantes princípios e valores, que proclamam a 

universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos e o valor da dignidade da pessoa 

humana. 

!
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4 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

!
Dentre os direitos humanos reconhecidos e assegurados nos documentos 

internacionais, tanto do sistema global de proteção quanto do sistema interamericano, 

pretende-se aqui abordar o direito à liberdade de expressão, por ser ele de suma importância 

para a formação do indivíduo, o desenvolvimento da dignidade humana e a concretização de 

uma sociedade democrática.  

!
4.1 Algumas considerações sobre o direito à liberdade de expressão 

!
Num primeiro momento, será analisado o direito à liberdade de expressão, sendo 

apresentado seu conceito e sua concepção dual. Em seguida, o referido direito será mostrado, 

de forma sucinta, na Constituição Federal de 1988 e em alguns documentos internacionais. 

Posteriormente, em tópico subsequente, será feito o seu exame dentro da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos através da análise de dois casos concretos. 

!
4.1.1 O Conceito de liberdade de expressão e sua concepção dual 

!
De maneira bastante simplista, pode-se dizer que a liberdade de expressão é o 

termo comumente usado para designar a liberdade de exprimir o que se pensa . Segundo 95

Carvalho Ramos, ela consiste “[…] no direito de manifestar, sob qualquer forma, ideias e 

informações de qualquer natureza” . No entanto, estabelecer de maneira precisa o seu 96

conceito não é uma tarefa tão simples, em razão da grande diversidade de formas e nuanças 

que ela apresenta. 

Além disso, a dificuldade em se delimitar o conceito de liberdade de expressão 

também pode ser atribuída ao fato de ela possuir um tratamento diferente em cada 

ordenamento jurídico . 97

 SILVA, Tadeu Antonio Dix. Liberdade de expressão e direito penal no Estado democrático de direito. São 95

Paulo: IBCCRIM, 2000, p. 109. 
 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de direitos humanos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 515. 96

 SALES, Giorgi Augustus Nogueira Peixe Sales. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos    97

Humanos sobre a liberdade de expressão. Revista de Direito Brasileira, v. 4, n. 3, 2013, p. 149.
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 Na doutrina brasileira, por exemplo, não há um conceito uniforme referente à 

liberdade de expressão. Isso se deve em parte ao fato de a Constituição Federal de 1988 não 

consagrar esse direito em um único dispositivo, tratando-o de maneira esparsa. É o que 

explica André Ramos Tavares: 

!
Há na doutrina brasileira uma patente imprecisão acerca do real significado e 
abrangência da locução liberdade de expressão. Parcela desta responsabilidade, 
porém, pode muito bem ser atribuída ao legislador constituinte, que, de maneira 
consciente ou não, pulverizou manifestações diversas, consagrando em momentos 
distintos facetas de uma mesma e possível liberdade de expressão (diversos incisos 
do art. 5º da CF de 1988) . 98!

Dessa maneira, segundo explica Eulalia Emilia Pinho Camurça, a liberdade de 

expressão possui diferentes matizes ou nuances como a liberdade de pensamento, de opinião, 

de comunicação, de informação e de imprensa.  Esses termos, portanto, não possuem 99

precisamente o mesmo significado. No entanto, não se pode negar que todos eles estão 

interligados e se inter-relacionam, constituindo verdadeiras facetas do direito à liberdade de 

expressão. 

Nesse sentido, a liberdade de pensamento representaria a convicção interna do 

indivíduo. Assim, o pensamento, enquanto processo interno de reflexão intelectual, não se 

encontra resguardado pelo ordenamento jurídico, estando fora do alcance do poder social.  

No entanto, em razão de o homem ser um ente social, ele possui a necessidade de 

expressar suas ideias, expondo-as a outras pessoas. Dessa maneira, a partir do momento em 

que o indivíduo exterioriza seus pensamentos e convicções, seus atos ingressam na esfera das 

relações sociais, gerando efeitos jurídicos. 

Em suma, enquanto não exteriorizado, o pensamento não está submetido a uma 

regulamentação jurídica, pois encontra-se apenas sob o domínio do próprio ser humano. O 

Direito passa a atuar somente para restringir ou assegurar o direito de cada um de expor seus 

pensamentos, opiniões e ideias. 

Já a liberdade de opinião se manifesta pela adoção de uma atitude intelectual de 

sua escolha, ou seja, pela tomada de posição pública. Segundo José Afonso da Silva, ela se 

 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 98

625. 
 CAMURÇA, Eulalia Emilia Pinho. Ecos da liberdade de expressão na Corte Interamericana de Direitos 99

Humanos e no Supremo Tribunal Federal. 2012. 208 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do 
Ceará, Faculdade de Direito, Fortaleza, 2012, p. 34.
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exterioriza “[…] pelo exercício das liberdades de comunicação, de religião, de expressão 

intelectual, artística, científica e cultural e de transmissão e recepção do conhecimento 

[…]” . 100

Com relação à liberdade de comunicação, pode-se inferir, pela análise dos incisos 

IV, V, IX, XII e XIV do art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 da Constituição Federal de 

1988 (CF/88), que ela representa um conjunto de direitos, formas, processos e veículos, que 

permitem a coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do pensamento e da 

informação .  101

Na opinião de Edilsom Farias, esse moderno e complexo processo de 

comunicação de fatos ou notícias existente na sociedade é melhor representado pelo termo 

“liberdade de comunicação” do que pelas expressões “liberdade de imprensa” e “liberdade de 

informação”.  102

Devido ao avanço tecnológico pelo qual a sociedade passou, a forma de se 

produzir notícias sofreu grandes modificações de maneira que o termo “imprensa” não 

consegue retratar os novos meios de comunicação que surgiram como o rádio, a televisão, a 

internet, entre outros. Assim, atualmente, a expressão “liberdade de imprensa” não se mostra a 

mais adequada para retratar esse processo de comunicação de fatos ou notícias. 

Já a liberdade de informação engloba tanto a liberdade de informar quanto a de ser 

informado . No entanto, o termo “informação” também não é apropriado para designar o 103

processo de comunicação, já que ele representa o conteúdo, ou seja, o objeto desse processo 

comunicativo . 104

Percebe-se, portanto, o quão difícil é definir ou delimitar o que seja a liberdade de 

expressão, visto que ela é composta por várias nuances, abarcando uma série de direitos que 

estão interligados. É o que explica André Ramos de Tavares: 

!
Em síntese, depreende-se que a liberdade de expressão é direito genérico que finda 
por abarcar um sem-número de formas e direitos conexos […]. Dentre os direitos 
conexos presentes no gênero liberdade de expressão podem ser mencionados, aqui, 

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 100

2005, p. 243. 
 SILVA, José Afonso da., loc. cit. 101

 FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: 102

Editora Revista dos tribunais, 2004, p. 53. 
 SILVA, José Afonso da., op. cit., p. 245. 103

 FARIAS, Edilsom., op. cit., p. 54.104
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os seguintes: liberdade de manifestação de pensamento; de comunicação; de 
informação; de acesso à informação; de opinião; de imprensa, de mídia, de 
divulgação e de radiodifusão . 105!

É ainda relevante destacar que a liberdade de expressão possui uma concepção 

dual, ou seja, é composta por duas dimensões: uma subjetiva e outra objetiva. A concepção 

subjetiva ou individual pode ser compreendida como o direito de exigir do Estado uma 

abstenção, ou seja, uma ação negativa de forma que o poder estatal não restrinja a expressão 

do pensamento.  

Segundo Tavares, essa dimensão também “[…] diz respeito à autodeterminação 

do indivíduo, sensivelmente conectada com a dignidade da pessoa humana” . Assim, ao  106

permitir que os seres humanos exteriorizem seus pensamentos e ideias e também tenham 

acesso às opiniões e experiências emitidas por outros, a concepção subjetiva contribui para o 

desenvolvimento da personalidade humana. 

A liberdade de expressão em sua dimensão objetiva representa um instrumento 

que garante a formação da opinião pública e que permite o intercâmbio de ideias entre as 

pessoas, contribuindo, portanto, para a existência e o funcionamento de um regime 

democrático. Assim, a concepção objetiva está relacionada ao dever do Estado de agir em prol 

da democracia e do pluralismo. 

!
4.1.2 A liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988 e em alguns documentos 

internacionais 

!
O direito à liberdade de expressão é expressamente assegurado no ordenamento 

jurídico brasileiro. Entretanto, ele não foi consagrado em um único dispositivo da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), encontrando-se de maneira dispersa, em suas várias 

facetas, no texto constitucional. 

Dessa maneira, podem ser citados os seguintes incisos do art. 5º da CF/88: o 

inciso IV, que prevê a liberdade de manifestação do pensamento; o inciso IX, que trata da 

 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 105

626-627. 
 Ibid., p. 627.106



!52

liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura e licença, e o inciso XIV, que assegura o direito ao acesso à informação. 

Além desses, a Constituição Federal ainda dedica um capítulo inteiro (do art. 220 

ao 224) à comunicação social. No art. 220, caput, encontra-se assegurada a liberdade de 

manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo. Já o art. 220, § 1º, trata da liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social e seu § 2º veda toda e qualquer censura de natureza 

política, ideológica e artística.  

Com relação à censura prévia no ordenamento jurídico brasileiro, Christiane Mina 

Falsarella explica que: 

!
A regra no direito brasileiro é a liberdade de expressão, sendo vedada a censura 
prévia. Porém, se alguém for lesado em decorrência do exercício do direito à 
liberdade de expressão por outrem, fará jus à indenização. Portanto, a liberdade de 
expressão é amplamente garantida, o que não impede a responsabilização por 
eventuais danos causados no seu exercício . 107!

As ideias modernas do século XVII e XVIII, contidas nas Declarações 

Americanas de 1776 e na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

representaram a base jurídica dos direitos humanos e influenciaram a atual normativa 

internacional desses direitos.  

Dessa maneira, o direito humano à liberdade de expressão, além de se encontrar 

assegurado na Constituição Federal brasileira de 1988 e nas constituições de tantos outros 

países, é também reconhecido em vários documentos internacionais.  

No âmbito do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, podem ser 

citados a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos de 1966. A primeira reconhece o direito à liberdade de expressão em 

seu art. 19: 

!
Artigo 19. Todo ser humano 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 idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras.  108

 FALSARELLA, Christiane Mina. A liberdade de expressão na jurisprudência da Corte Interamericana de 107

Direitos Humanos. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, jul./dez. 2012, p. 153. 
 ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em: 108

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 21 set. 2014.
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Já no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, o direito à 

liberdade de expressão também encontra-se previsto: 

!
Artigo 19.  !
1. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões. 
2. 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. 
3. O exercício das liberdades previstas no parágrafo 2 do presente artigo comporta 
deveres e responsabilidades especiais. Pode, em consequência, ser submetido a 
certas restrições, que devem, todavia, ser expressamente fixadas na lei e que são 
necessárias: 
a) Ao respeito dos direitos ou da reputação de outrem; 
b) À salvaguarda da segurança nacional, da ordem pública, da saúde e da 

moralidade públicas.  109!
No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, podem 

ser citadas a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969. A primeira consagra o direito à liberdade de 

expressão em seu art. 4º, determinando que “toda pessoa tem o direito à liberdade de 

investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento, por qualquer meio” . 110

A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, por sua vez, trata da 

liberdade de expressão em seu art. 13, assim dispondo: 

!
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão !
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 
fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 
a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
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 ou meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 
freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 
informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de idéias e opiniões. 

 ONU. Organização das Nações Unidas. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966. 109
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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 a propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia 
ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.  111!

Ao analisar o dispositivo supracitado, percebe-se que o direito à liberdade de 

pensamento e de expressão foi assegurado de forma bastante abrangente pela Convenção 

Americana, de maneira que ele engloba tanto o direito de difundir informações e ideias de 

toda natureza, mediante qualquer meio, como o de buscá-las ou recebê-las. 

A censura prévia também é vedada pela Convenção. Assim, aquele que exerce o 

direito à liberdade de expressão estará sujeito a responsabilidades ulteriores, caso desrespeite 

os direitos e a reputação de outras pessoas ou ameace a proteção da segurança nacional, da 

ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 

Assim, observa-se pelo exposto que, no plano internacional, tanto no Sistema 

Global de Proteção dos Direitos Humanos quanto no Sistema Interamericano, o direito à 

liberdade de expressão encontra-se assegurado em uma série de documentos internacionais. 

Dentre os analisados neste trabalho, o Brasil é signatário de todos. 

!
4.2 A proteção do direito à liberdade de expressão no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos 

!
Com a criação da Convenção Americana, que passou a ser o principal instrumento 

internacional dentro do sistema interamericano, foi instituída a Corte IDH, a qual detém duas 

competências: uma consultiva  e  outra contenciosa . 112 113

 OEA. Organização dos Estados Americanos. Convenção Americana dos Direitos Humanos, 1969. 111

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeasjose.htm>. Acesso em: 27 set. 2014. 
 “Artigo 64 da Convenção Americana de Direitos Humanos:  112!

1. Os Estados membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de 
outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão 
consultá-la, no que lhe compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2. A Corte, a pedido de um Estado membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade 
entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais”. 

 “A competência contenciosa da Corte Interamericana é limitada aos Estados-partes da Convenção que 113

reconheçam expressamente a sua jurisdição”. (MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 1. 
ed. São Paulo: Método, 2014, p. 120).
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O primeiro pronunciamento da Corte IDH sobre questões relacionadas ao direito à 

liberdade de expressão se deu justamente no exercício de sua competência consultiva, com a 

emissão, em 1985, da Opinião Consultiva 5 (OC-5), a qual formou as bases para a 

compreensão e a interpretação do direito à liberdade de expressão, o que contribuiu para a 

resolução dos casos contenciosos que surgiram posteriormente. 

Foi somente mais de quinze anos depois da emissão da OC-5, em 2001, que a 

Corte IDH começou a exercer sua competência contenciosa, julgando casos concretos, em que 

pessoas consideraram que o seu direito de se expressar livremente havia sido violado. Embora 

a quantidade de casos analisados pela Corte IDH seja bastante inferior em comparação com a 

da Corte Europeia, não se pode negar que tenha havido um avanço nesse aspecto, de forma 

que já se pode falar na existência de jurisprudência em matéria de liberdade de expressão . 114

Os casos julgados pela Corte trataram dos mais variados assuntos relacionados à 

liberdade de expressão como a censura prévia; as sanções penais em casos de difamação, 

calúnias, injúrias e desacato; o acesso à informação pública, dentre outros.  

No presente trabalho, optou-se por analisar os casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica 

e Ricardo Canese vs. Paraguai em virtude de eles terem sido os primeiros julgados a tratar do 

conflito entre o direito à liberdade de expressão e o direito à honra de funcionários públicos  

ou de pessoas que exercem funções de interesse público. 

!
4.2.1 A importância da Opinião Consultiva 5/85 na proteção do direito à liberdade de 

expressão 

!
Antes de se tecer comentários a respeito da opinião consultiva 5 (OC-5), cumpre, 

primeiramente, estabelecer de forma sucinta o conceito, assim como a finalidade das Opiniões 

Consultivas. 

 Elas são pareceres emitidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e 

têm a função de esclarecer a correta interpretação da Convenção Americana, bem como de 

outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Assim, 

 ADC. Asociación por los derechos Civiles. A liberdade de expressão na jurisprudência da Corte 114

Interamericana de Direitos Humanos. Prólogo por Eduardo Andrés Bertoni, p. 3. Disponível em: <http://
www.adc-sidh.org.ar/images/files/documento_estandares_libex_final_ultimoport.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014.
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observa-se que as opiniões consultivas integram a competência consultiva que a Corte IDH 

possui. 

É importante destacar que, com o passar dos anos, a Corte produziu uma sólida 

jurisprudência referente ao seu papel no exercício dessa função consultiva, determinando de 

forma mais precisa os princípios dos tratados, muitas das vezes bastante genéricos, ao 

explicitar o conteúdo dos dispositivos da Convenção Americana. Através dessa opiniões, 

firmou-se o entendimento da Corte IDH sobre os direitos humanos no continente americano, o 

que contribuiu para impedir que os Estados adotassem interpretações unilaterais, tendentes a 

esvaziar o sentido da norma de proteção . 115

A OC-5 tem relevância para o presente trabalho na medida que ela constituiu o 

primeiro pronunciamento da Corte acerca do direito à liberdade de expressão no Sistema 

Interamericano. 

Esse parecer foi solicitado pelo governo da Costa Rica em 1985 para que a Corte 

se manifestasse sobre a interpretação dos artigos 13 e 29  da Convenção Americana, que 116

tratam da liberdade de expressão, em face da lei interna costarriquenha, que exigia a filiação 

obrigatória dos jornalistas como condição para atuação profissional, bem como um diploma 

universitário em jornalismo. 

Assim, por meio da OC-5, ficou determinado que essa lei interna do Estado da 

Costa Rica ofendia o direito à liberdade de expressão. Segundo a Corte IDH, exigir filiação 

não só representava uma violação ao direito de cada pessoa de se expressar como também ao 

direito de todos de estarem bem informados. Dessa maneira, todo ato do poder público que 

promova a restrição do direito de buscar, receber e difundir informações e ideias, em maior 

 ARAÚJO, Nádia de. A influência das opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 115

ordenamento jurídico brasileiro. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, v. 6, n. 
6, jun., 2005, p. 232. 

 “Artigo 29 - Normas de interpretação 116!
Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:  
a) permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e 

liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; 
b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as 

leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos 
Estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática 
representativa de governo; e 

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
e outros atos internacionais da mesma natureza”.
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medida ou por meios distintos dos autorizados pela Convenção Americana, também será 

contrário ao que esta determina . 117

Além disso, a Corte ainda acrescentou que o jornalismo é a manifestação primária 

e principal da liberdade de expressão e pensamento e, por essa razão, não se pode considerá-

lo, ao contrário de outras profissões, como uma mera prestação de um serviço público 

realizado através da aplicação dos conhecimentos adquiridos em uma universidade ou em um 

determinado sindicato profissional. Assim, a profissão de jornalista está diretamente ligada à 

liberdade de expressão, que é inerente a todo ser humano . 118

A importância da OC-5, no entanto, consiste no fato de que a resposta fornecida 

pela Corte foi muito mais ampla do que o pedido realizado pelo Governo da Costa Rica, pois 

ela não se ateve a apenas analisar a compatibilidade da lei costarriquenha com a Convenção 

Americana, mas foi além, determinando as bases do direito à liberdade de expressão e 

estabelecendo padrões para a proteção de tal direito . 119

Segundo explica Eduardo Bertoni, a OC-5 foi responsável por construir os dois 

pilares básicos para a interpretação do art. 13 da Convenção Americana. São eles: o “padrão 

democrático” e o “padrão das duas dimensões”.  120

O primeiro diz respeito à íntima relação existente entre o direito à liberdade de 

expressão e a democracia. Eduardo Bertoni explica que sem o primeiro, não pode haver o 

segundo, já que a violação à liberdade de expressão coloca em risco todos os demais valores e 

princípios que compõem uma sociedade democrática. Dessa maneira, proteger o direito de 

expressar livremente suas ideias é indispensável para a plena vigência dos demais direitos 

humanos . 121

 CORTE IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 convención americana sobre 117

derechos humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 nov. 1985. Série A. Nº 5, par. 54-55. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 Ibid., par. 71. 118

 SCHETTINI, Andrea Bandeira de Mello. Os padrões estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos 119

Humanos sobre liberdade de expressão e a análise do caso Ríos e outros vs. Venezuela. 2010. 69 f. 
Monografia (Graduação) - Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2010, p. 25. 

 ADC. Asociación por los derechos Civiles. A liberdade de expressão na jurisprudência da Corte 120

Interamericana de Direitos Humanos. Prólogo por Eduardo Andrés Bertoni, p. 4. Disponível em: <http://
www.adc-sidh.org.ar/images/files/documento_estandares_libex_final_ultimoport.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 Ibid., p. 5.121
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A Corte IDH destacou no texto da OC-5 a importância da liberdade de expressão 

para que haja uma democracia plena: 

!
A liberdade de expressão é a pedra angular da própria existência de uma sociedade 
democrática. É indispensável para a formação da opinião pública. É também 
condição sine qua non para o desenvolvimento dos partidos políticos, dos sindicatos, 
das sociedades científicas e culturais […]. É, enfim, condição para que a 
comunidade, na hora de exercer suas opções, esteja suficientemente informada. 
Consequentemente, é possível afirmar que uma sociedade que não está bem 
informada, não é plenamente livre.  (tradução livre) 122!

Já o “padrão das duas dimensões” se refere ao fato de que, na OC-5, a Corte 

esclareceu que o direito à liberdade de pensamento e de expressão, assegurado no art. 13 da 

Convenção, não podia ser considerado apenas como um direito individual de cada pessoa de 

se expressar, mas também como um direito coletivo de receber informações . Dessa 123

maneira, observa-se que a liberdade de expressão é composta por duas dimensões: a 

individual e a coletiva, também chamada de social. 

Assim, cada um é livre tanto para expressar seus pensamentos e ideias quanto para 

buscar e receber quaisquer informações de outras pessoas. Isso significa que quando se 

restringe ilegalmente a liberdade de expressão de alguém, é violado não só o direito desse 

indivíduo como também o direito da coletividade de receber informações, opiniões e ideias .  124

É importante destacar que essas duas dimensões da liberdade de expressão, a 

individual e a coletiva, devem ser garantidas simultaneamente pelo Estado, sendo elas, 

portanto, indivisíveis. Dessa maneira, para que seja conferida plena efetividade ao direito à 

liberdade de expressão, é necessário que se assegure as suas duas dimensões. 

Com base no que foi exposto, percebe-se que a OC-5 estabeleceu as bases para a 

interpretação do direito à liberdade de expressão, que serviram de parâmetro para a Corte IDH 

julgar os diversos casos contenciosos surgidos posteriormente.  

!
 CORTE IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 convención americana sobre 122

derechos humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 nov. 1985. Série A. Nº 5, par. 70. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 ARAÚJO, Nádia de. A influência das opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 123

ordenamento jurídico brasileiro. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, v. 6, n. 
6, jun., 2005, p. 234. 

 ADC. Asociación por los derechos Civiles. A liberdade de expressão na jurisprudência da Corte 124

Interamericana de Direitos Humanos. Prólogo por Eduardo Andrés Bertoni, p. 5. Disponível em: <http://
www.adc-sidh.org.ar/images/files/documento_estandares_libex_final_ultimoport.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014.
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4.2.2 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: a liberdade de se expressar e os agentes públicos 

!
Em 2004, com o julgamento do caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica , a Corte 125

Interamericana de Direitos Humanos inovou ao estabelecer mais parâmetros relacionados à 

aplicação das responsabilidades posteriores e ao determinar a necessidade de se utilizar um 

padrão diferente de valoração quando as expressões consideradas como lesivas se referirem a 

funcionários públicos. 

O caso em análise tratou do jornalista Mauricio Herrera Ulloa que, em 12 de 

novembro de 1999, foi condenado pelo Tribunal Penal do Primeiro Circuito Judicial de San 

José em razão de ter publicado, no jornal costarriquenho La Nación, várias matérias sobre 

supostas práticas de atos ilícitos realizadas pelo diplomata Félix Prezedborski, que, na época, 

representava a Costa Rica na Agência Internacional de Energia Atômica, localizada na 

Áustria. 

Os artigos publicados no jornal costarriquenho foram redigidos com base em 

reportagens divulgadas na imprensa da Bélgica, que alegavam que o diplomata estaria 

envolvido no “obscuro negócio de comissões secretas” que haviam sido pagas pela venda de 

helicópteros de combate, no que desencadeou uma série de fatos que resultou no assassinato 

do Vice Primeiro Ministro da Bélgica, André Cools. 

De acordo com a sentença penal condenatória emitida, Mauricio Herrera Ulloa foi 

considerado culpado por quatro delitos de publicação de ofensas na modalidade difamação. 

Além disso, tanto o jornalista quanto o jornal La Nación, representado legalmente por Fernán 

Vargas Rohrmoser, foram condenados, em caráter de responsabilidade civil solidária, ao 

pagamento de danos morais em razão dos danos causados pelo o que foi publicado no jornal.   

Em face da sentença, Herrera Ulloa interpôs recurso na Terceira Câmara Suprema 

de Justiça da Costa Rica. No entanto, ele foi negado em virtude de não preencher os requisitos 

legais exigidos pela legislação interna do país. 

Assim, em 1º de março de 2001, o jornalista Mauricio Herrera Ulloa e o 

representante legal do jornal La Nación, Fernán Vargas Rohrmoser, ambos representados por 

 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 125

Costas. Sentença de 2 jul. 2004. Série C. Nº 107. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_107_esp.pdf>. Acesso em: 03 out. 2014.
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Carlos Ayala Corao, apresentaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos contra o Estado da Costa Rica.  

Após analisar o caso, a Comissão ajuizou uma demanda perante a Corte IDH em 

28 de janeiro de 2003, alegando que o Estado da Costa Rica havia violado o art. 13 (liberdade 

de pensamento e de expressão) da Convenção Americana em conexão com os arts. 1.1 

(obrigação de respeitar os direitos) e 2 (dever de adotar disposições de direito interno), 

também do referido tratado, acarretando em prejuízo a Mauricio Herrera Ulloa e a Fernán 

Vargas Rohrmoser. 

Ao julgar a demanda, a Corte declarou que, de fato, houve violação do direito à 

liberdade de pensamento e de expressão. A sentença, emitida em 2 de julho de 2004, 

determinou que o Estado da Costa Rica deveria tornar ineficaz a sentença penal condenatória 

emitida em 1999 pelo Tribunal Penal do Primeiro Circuito Judicial de San José. 

Assim, o caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica tornou-se emblemático por tratar de 

uma situação em que expressões consideradas como lesivas foram emitidas contra um agente 

público, no exercício de sua função de cônsul. Na sentença, a Corte determinou que o limiar 

de proteção aplicado a funcionários públicos ou a pessoas que exercem funções de interesse 

público é diferente. É o que se constata pelo seguinte trecho: 

!
Deve ser aplicado um diferente limiar de proteção, o qual não se baseia na natureza 
do sujeito, mas na característica de interesse público inerente as atividades de uma 
pessoa determinada. Aqueles que exercem influência em questões de interesse 
público se expõem voluntariamente a um maior escrutínio público e, 
consequentemente, estão sujeitos a um maior risco de sofrerem críticas, já que suas 
atividades saem do domínio da esfera privada para se inserirem na esfera do debate 
público . (tradução livre) 126!

É importante salientar que a Corte IDH reconheceu que o direito à liberdade de 

expressão não é um direito absoluto, podendo estar sujeito a restrições. Inclusive, esclareceu 

que a Convenção Americana, em seu art. 13.2, prevê a possibilidade de se estabelecer 

restrições à liberdade de expressão através da aplicação de responsabilidades posteriores 

quando esse direito é exercido de forma abusiva . 127

 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 126

Costas. Sentença de 2 jul. 2004. Série C. Nº 107, par. 129. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_107_esp.pdf>. Acesso em: 03 out. 2014. 

 Ibid., par. 120.127
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No entanto, segundo explica a Corte, essas responsabilidades ulteriores não 

devem de modo algum limitar, além do estritamente necessário, o alcance do pleno exercício 

da liberdade de expressão. Para fundamentar esse ponto de vista, a Corte IDH adotou critérios 

extraídos da jurisprudência da Corte Europeia que já haviam sido enunciados na OC-5: 

!
a “necessidade” e, portanto, a legalidade das restrições à liberdade de expressão 
fundadas sobre o artigo 13.2 da Convenção Americana dependerá de que estejam 
orientadas a satisfazer um interesse público imperativo. Entre várias opções para 
alcançar esse objetivo deve ser escolhida aquela que restrinja em menor grau o 
direito protegido. […] para serem compatíveis com a Convenção, as restrições 
devem ser justificadas segundo objetivos coletivos que, pela sua importância, 
preponderem claramente sobre a necessidade social do pleno gozo do direito que o 
artigo 13 garante e não limitem mais do que o estritamente necessário o direito 
proclamado nesse referido artigo. Isto é, a restrição deve ser proporcional ao 
interesse que a justifica e deve se ajustar estreitamente a efetivação desse objetivo 
legítimo . (tradução livre) 128!

No caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, a Corte concluiu que as restrições à 

liberdade de expressão realizadas através da aplicação de responsabilidades posteriores  não 129

foram compatíveis com a Convenção Americana. É o que se extrai do seguinte trecho da 

sentença: 

!
Pelo exposto, a Corte considera que o Estado violou o direito à liberdade de 
pensamento e expressão consagrado no artigo 13 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos em conexão com o artigo 1.1 do referido tratado, em prejuízo ao 
senhor Mauricio Herrera Ulloa, já que a restrição ao exercício desse direito, sofrida 
pelo mencionado jornalista, excede os limites aceitos pelo referido artigo . 130

(tradução livre) !
Portanto, a Corte entendeu que os limites aceitáveis a críticas e à exposição 

pública são, com relação a uma figura política, como era o caso de Félix Prezedborski, mais 

 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 128

Costas. Sentença de 2 jul. 2004. Série C. Nº 107, par. 121. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_107_esp.pdf>. Acesso em: 03 out. 2014. CORTE IDH. La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas (arts. 13 y 29 convención americana sobre derechos humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 de 
13 nov. 1985. Série A. Nº 5, par. 46. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_05_esp.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014. 

 Segundo Eduardo Bertoni, tanto o caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica quanto o caso Ricardo Canese vs. 129

Paraguai, ambos julgados em 2004, tratam de um tipo específico de responsabilidade ulterior. São as 
responsabilidades que surgem de processos penais, seja por delitos de difamação criminal (calúnias ou injúrias), 
seja pelo delito de desacato. A Corte entendeu, nos casos julgados, que as sentenças condenatórias e os processos 
penais tinham violado a liberdade de expressão das vítimas. (ADC. Asociación por los derechos Civiles. A 
liberdade de expressão na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Prólogo por 
Eduardo Andrés Bertoni, p. 6. Disponível em: <http://www.adc-sidh.org.ar/images/fi les/
documento_estandares_libex_final_ultimoport.pdf>. Acesso em: 29 set. 2014). 

 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 130

Costas. Sentença de 2 jul. 2004. Série C. Nº 107, par. 135. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_107_esp.pdf>. Acesso em: 03 out. 2014.
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amplos que em comparação com um particular . Dessa forma, “[…] a denúncia de supostos 131

atos ilícitos cometidos por autoridades estaria salvaguardada pelo interesse comum à 

informação, sobrepondo-se à privacidade individual” . 132

Pelo exposto, pode-se ainda constatar que o direito à liberdade de expressão é uma 

das principais formas que a sociedade possui para exercer um controle democrático sobre 

pessoas que possuem sob sua responsabilidade assuntos de interesse público. 

Assim, ao considerar a liberdade de expressão como fomentadora do controle do 

cidadão sobre questões de interesse público, a Corte IDH sustentou a necessidade de todas as 

informações serem amplamente debatidas. Isto explica a razão pela qual expressões 

concernentes a funcionários públicos, voluntariamente submetidos a um exame mais rigoroso 

de cidadania, receberem um nível menor de proteção . 133

!
4.2.3 Caso Ricardo Canese vs. Paraguai: a liberdade de expressão no período eleitoral 

!
O caso Ricardo Canese vs. Paraguai  mostrou-se de grande importância na 134

medida em que tratou do direito à liberdade de expressão durante as campanhas eleitorais, 

momento fundamental para que, através do debate político e da circulação de ideias a respeito 

dos candidatos, o eleitor possa ter os elementos necessários para ajudá-lo a formar sua opinião 

e a tomar a decisão que julgar acertada na hora da escolha dos seus governantes. 

Esse caso, que também foi julgado pela Corte IDH em 2004, versou sobre a 

situação do engenheiro Ricardo Canese, candidato à presidência do Paraguai. Em agosto de 

1992, durante um debate para as eleições presidenciais que ocorreriam em 1993, Ricardo 

Canese emitiu declarações, que foram publicadas em vários jornais, questionando a 

idoneidade e a integridade do senhor Juan Carlos Wasmosy, também candidato à presidência. 

 Esse entendimento, adotado pela Corte Interamericana para fundamentar sua decisão no caso Herrera Ulloa 131

vs. Costa Rica, é o mesmo que a Corte Europeia usou nos casos Lingens vs. Austria, parágrafo. 42, e  Dichand 
and others vs. Austria, parágrafo 39. 

 SOUZA, Rafael Barreto. O Direito ao duplo grau de jurisdição na América Latina : a perspectiva da corte 132

interamericana de direitos humanos no caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 2010. 81 f. Monografia (Graduação) - 
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Direito, Fortaleza, 2010, p. 33. 

 CAMURÇA, Eulalia Emilia Pinho. Ecos da liberdade de expressão na Corte Interamericana de Direitos 133

Humanos e no Supremo Tribunal Federal. 2012. 208 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do 
Ceará, Faculdade de Direito, Fortaleza, 2012, p. 118. 

 CORTE IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 31 ago. 134

2004. Série C. Nº 111. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf>. 
Acesso em: 05 out. 2014.
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As alegações feitas vinculavam o nome de Juan Carlos Wasmosy com o do ex-

ditador paraguaio Alfredo Stroessner , afirmando que ambos estiveram envolvidos em 135

irregularidades na construção da usina hidrelétrica de Itaipu.  

Segundo Ricardo Canese, Wasmosy enriquecera graças ao fato de ser presidente 

da CONEMPA (Consórcio de Empresas Construtoras Paraguaias). Essa empresa pagava, na 

época da construção da hidrelétrica, consideráveis dividendos a Alfredo Stroessner e, em 

troca, recebia o monopólio das principais obras civis de Itaipu. 

Assim, em razão dessas declarações, alguns sócios da empresa CONEMPA 

moveram uma ação penal contra Ricardo Canese, o qual foi condenado em primeira instância 

em 22 de março de 1994 e, em 4 de novembro de 1997, em segunda instância pelo crime de 

difamação. A sentença determinou uma pena de dois meses de prisão e uma multa. Além 

disso, em virtude do processo penal movido contra o senhor Canese, ele ainda foi submetido a 

uma restrição permanente para sair do país. 

No dia 2 de julho de 1998, o Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional, o 

Sindicato de Jornalistas do Paraguai, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração 

Nacional da Eletricidade e os advogados Pedro Almada Galeano, Alberto Nicanor Duarte e 

Carlos Daniel Alarcón apresentaram uma denúncia ante a Comissão Interamericana . Esta, 136

após analisar o caso, transmitiu um informativo ao Estado do Paraguai, impondo-lhe um 

prazo de dois meses para que fossem cumpridas as suas recomendações. No entanto, o 

Paraguai não atendeu as exigências estipuladas pela Comissão . 137

Dessa maneira, em 12 de junho de 2002, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos submeteu perante a Corte IDH uma demanda contra o Estado do Paraguai, alegando 

a violação dos arts. 8 (garantias judiciais), 9 (princípio da legalidade e da retroatividade), 13 

 Alfredo Stroessner foi ditador do Paraguai do período que vai de 15 de agosto de 1954 a 03 de fevereiro de 135

1989. Já a usina hidrelétrica de Itaipu foi construída pelo Brasil e pelo Paraguai no período de 1975 a 1982, ou 
seja, durante a ditadura de Stroessner. Segundo explica Falsarella, as declarações emitidas por Canese, em 1992, 
“[…] ocorreram em um contexto de transição democrática, tendo em vista que se deram na década de 90, após o 
fim da ditadura no Paraguai em 1989”. (FALSARELLA, Christiane Mina. A liberdade de expressão na 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Revista da Faculdade de Direito UFMG, Belo 
Horizonte, n. 61, jul./dez. 2012, p. 164). 

 CORTE IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentença de 31 ago. 136

2004. Série C. Nº 111, par. 5. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_111_esp.pdf>. Acesso em: 05 out. 2014. 

 MAIA, Jair Pereira Gomes; FRANKLIN, Francisco Marcos Santiago. Caso Ricardo Canese vs. Paraguai 137
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(liberdade de pensamento e de expressão) e 22 (direito de circulação e de residência) da 

Convenção Americana em conexão com o art. 1.1 (obrigação de respeitar os direitos), também 

do referido tratado, trazendo prejuízo a Ricardo Canese. 

A Corte IDH, ao julgar o caso, considerou que o direito à liberdade de pensamento 

e de expressão havia sido, de fato, violado. A sentença, proferida em 2004, estabeleceu, dentre 

outras determinações, que o Estado do Paraguai deveria pagar uma indenização a Ricardo 

Canese. 

Em sua decisão, a Corte, ao fazer referência às duas dimensões da liberdade de 

expressão, explicou que as declarações, emitidas por Canese durante a campanha eleitoral e 

publicadas em alguns jornais paraguaios, permitiram o exercício da liberdade de expressão em 

suas duas dimensões. Assim, através de tais alegações, Ricardo Canese não só difundiu 

informações que possuía sobre o outro candidato, exercendo seu direito de se expressar, como 

também promoveu o intercâmbio dessas informações com os outros eleitores, contribuindo 

para que eles tivessem acesso a mais elementos que os ajudariam a formar sua opinião na hora 

do voto . 138

A Corte, portanto, considerou que a liberdade de pensamento e de expressão, 

considerada em suas duas dimensões, constitui a pedra angular para o debate durante o 

processo eleitoral, pois se transforma numa ferramenta essencial para a formação da opinião 

pública dos eleitores, fortalece a disputa política entre candidatos e partidos e se transforma 

em um legítimo instrumento de análise das plataformas políticas propostas, permitindo uma 

maior transparência e fiscalização das futuras autoridades . 139

Dessa maneira, todos podem não só questionar e indagar sobre a capacidade e a 

idoneidade dos candidatos como também discordar de suas propostas, ideias e opiniões. Isso 

contribui para que os eleitores decidam em quem votar. 

No entanto, é importante destacar que a Corte IDH, assim como fez no caso 

Herrera Ulloa vs. Costa Rica, reconheceu que o direito à liberdade de expressão não é 

absoluto, estando sujeito a restrições pela aplicação das responsabilidades posteriores, as 
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quais, como já mencionado no tópico anterior, não podem restringir o direito à liberdade de 

expressão além do estritamente necessário.  

No caso Ricardo Canese vs. Paraguai, a Corte IDH entendeu que as restrições 

impostas ao direito de liberdade de pensamento e de expressão de Ricardo Canese foram 

excessivas, não sendo compatíveis com os limites estabelecidos pelo art. 13 da Convenção 

Americana. É o que se pode observar pelo seguinte trecho da sentença: 

!
O processo penal, a consequente condenação imposta ao senhor Canese […] e a 
restrição para sair do país […] constituíram uma sanção desnecessária e excessiva 
em face das declarações que foram emitidas pela referida vítima, durante a 
campanha eleitoral, a respeito de outro candidato à presidência e de assuntos de 
interesse público. Além disso, essas sanções também limitaram o debate aberto 
sobre temas de interesse público e restringiram a liberdade de pensamento e de 
expressão do senhor Canese, impedindo-o de emitir sua opiniões durante o restante 
da campanha eleitoral. […] Numa sociedade democrática, as restrições acima 
mencionadas constituíram limitações excessivas ao direito à liberdade de 
pensamento e de expressão do senhor Ricardo Canese, sendo elas incompatíveis 
com o art. 13 da Convenção Americana . (tradução livre) 140!

Além disso, a Corte IDH, adotando o entendimento da Corte Europeia, o qual já 

havia sido utilizado no julgamento do caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, afirmou que os 

limites aceitáveis a críticas são, em relação a um político, mais amplos que em comparação 

com um particular. 

Nesse sentido, conclui-se que, no contexto de um debate público, a margem de 

aceitação e tolerância a críticas pelo Estado, por funcionários públicos, por políticos e 

inclusive por particulares imiscuídos em atividades de interesse público deve ser muito maior 

que a dos particulares . 141

Por fim, é interessante destacar que embora a Corte IDH, de forma majoritária , 142

considere “[…] a possibilidade de utilização da via penal como meio de responsabilidade 

ulterior às infrações relacionadas ao exacerbamento do exercício da liberdade de 
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expressão” , ela reconhece que o direito penal é o meio mais restritivo e severo para 143

estabelecer tais responsabilidades . 144

Nas duas situações examinadas no presente trabalho, por exemplo, nos quais se 

analisou o conflito entre o direito à liberdade de expressão e o direito à honra de funcionários 

públicos, a Corte IDH considerou que as sanções penais aplicadas foram contrárias à 

Convenção Americana por terem se mostrado desnecessárias e excessivamente 

desproporcionais. 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

!
Pode-se constatar o quão importante é o direito à liberdade de expressão. Além de 

exercer um papel fundamental na formação da identidade do indivíduo e no desenvolvimento 

da dignidade humana, o referido direito ainda representa a base do Estado Democrático de 

Direito, não podendo se falar na existência de uma democracia plena, se tal direito não for 

respeitado. 

A liberdade de expressão encontra-se assegurada nas constituições de vários 

Estados, inclusive na Constituição brasileira de 1988, e em diversos tratados internacionais, 

tanto do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos quanto dos Sistemas Regionais. 

No entanto, apesar do seu reconhecimento legal, ainda é possível se verificar a ocorrência de 

sérias violações a esse direito, mesmo em países reconhecidos como democráticos, o que 

torna necessário se aperfeiçoar cada vez mais o aparato de proteção a tal direito. 

No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em que a Convenção 

Americana é considerada o instrumento mais importante na garantia dos direitos humanos, a 

Corte IDH é o órgão responsável pelo julgamento dos casos de violação a esses direitos. Até o 

ano de 2001, não havia sido julgado pela Corte nenhum caso contencioso relacionado à 

violação ao direito à liberdade de expressão. Assim, até então, aqueles que procuravam 

compreender o conteúdo desse direito e como ele devia ser interpretado e protegido só 

podiam recorrer a OC-5, a qual representou o primeiro pronunciamento emitido pela Corte 

IDH acerca do direito à liberdade de expressão. 

Portanto, nota-se que a OC-5 exerceu uma grande contribuição para a definição 

das bases interpretativas do supracitado direito, o que serviu de referência e de parâmetro para 

o julgamento dos casos surgidos posteriormente. Dessa forma, essa opinião consultiva, 

emitida em 1985, estabeleceu os padrões de proteção ao direito à liberdade de expressão, os 

quais foram úteis para a resolução dos casos contenciosos que foram, no decorrer dos anos, 

submetidos à Corte IDH. 

Também foi visto que esses casos, os quais passaram a ser julgados a partir de 

2001, trataram dos mais variados assuntos relacionados à liberdade de expressão. No presente 

trabalho, foram analisados os casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica e Ricardo Canese vs. 

Paraguai, julgados pela Corte IDH em 2004. Ambos trataram de situações em que expressões 
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compreendidas como lesivas foram emitidas contra pessoas que exerciam funções de interesse 

público. 

Pelo estudo desses dois casos, constatou-se que a Corte IDH determinou que 

pessoas responsáveis por assuntos de relevante interesse público se expõem, de forma 

voluntária, a um maior escrutínio público, estando sujeitas a um maior risco de sofrerem 

críticas. 

Assim, as sanções penais, estabelecidas a Ulloa e a Canese em razão das 

declarações por eles emitidas, foram consideradas desproporcionais e desnecessárias, 

violando-se o direito à liberdade de expressão. 

Pode-se dizer, portanto, que a Corte IDH, através da análise dos casos Herrera 

Ulloa vs. Costa Rica e Ricardo Canese vs. Paraguai,  definiu o correto tratamento que se deve 

dar ao direito à liberdade de expressão quando ele estiver em conflito com o direito à honra de 

funcionários públicos.  

Assim, a Corte entendeu que particulares e pessoas que exercem funções de 

interesse público estão submetidos a um diferente limiar de proteção, ou seja, os limites 

aceitáveis a críticas são mais amplos para aqueles que executam atividades de interesse 

público que para um particular. 

Além disso, foi nesses dois casos que se começou a delinear o argumento, embora 

constitua posição minoritária dentro da Corte IDH, que coloca em dúvida a possibilidade de 

aplicação do Direito Penal para impor responsabilidades posteriores a expressões que 

pudessem afetar a honra de funcionários públicos ou de pessoas responsáveis por assuntos de 

relevância pública. 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
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