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Liberdade de Expressão nos Meios de Comunicação Social no Brasil 

 

 

O presente trabalho, de forma multidisciplinar, analisa o exercício da liberdade de expressão 

nos meios de comunicação social brasileiros. A relevância desse direito, percebido na história 

da civilização ocidental, e a sua garantia, assegurada por instrumentos universais de proteção 

dos Direitos Humanos, permite considerá-lo como um dos mais atuais e polêmicos temas de 

discussão nos meios políticos e acadêmicos em todo o mundo. 

No Brasil, a história legislativa, desde a independência, em 1822, demonstra uma constante 

alteração normativa que garantiu ou censurou a manifestação de pensamentos e ideias nos 

meios de comunicação social. O resultado dessa volubilidade normativa foi a elevação do 

direito à liberdade de expressão a um patamar de direito humano fundamental por meio da 

Constituição Federal de 1988, sendo qualquer forma de privação ou controle preventivo 

considerado abusivo e inconstitucional. A garantia da liberdade de expressão nos meios de 

radiodifusão e na comunicação instantânea através da rede mundial de computadores favorece 

o livre mercado de ideias, além de ser indispensável para o aprimoramento da democracia 

moderna, pois essa liberdade também garante ao indivíduo o direito à busca de informações, 

não apenas o direito à manifestação.  

Contudo, o sistema normativo nacional ainda preserva resquícios limitadores provenientes de 

governos autoritários em regimes de exceção política. Dessa forma, cabe ao poder judiciário, 

caso a caso, a contextualização e o controle de constitucionalidade da norma vigente, assim 

como a análise de possíveis colisões de direitos quando o exercício dessa liberdade atacar 

direitos de terceiro, como os direitos relacionados à honra. 

 

Palavras-chave: 

Liberdade de Expressão; Discurso Livre; Meios de Comunicação Social; Direitos Humanos; 

Colisão de Direitos.  
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Freedom of Expression in the Social Media in Brazil 

 

 

The present paper examines, in a multidisciplinary way, the exercise of freedom of expression 

in the Brazilian media. The relevance of this right ,understood has so in the history of western 

civilization, and its guarantee, assured by universal instruments of protection of Human 

Rights, allow us to consider it has one of the most current and controversial topics in the 

political and academic circles worldwide.  

In Brazil, the legislative history since the independence in 1822 shows a constant normative 

alteration which, at time, guaranteed or censured, the manifestation of thoughts and ideas in 

the national media. The result of this normative volubility was the elevation of the right to 

freedom of expression to fundamental right through the Federal Constitution of 1988 that 

considerers any form of privation or preventive control abusive and unconstitutional. The 

guarantee of freedom of expression in the broadcast media and instant communication, via the 

world wide web, favours the free market of ideas, besides being indispensable for the 

improvement of modern democracy, for such freedom also guarantees to the individual the 

right to search information, not just the right to express one’s opinion.   

Nonetheless, the national regulatory system still preserves limitative traces inherited from 

authoritarian governments (in political regimes of exception). Thus, it is the responsibility of 

the judiciary, in each case, to contextualize and control the constitutionality of the regulations 

in force; as well as the analysis of possible collisions of rights when the exercise of that 

freedom bashes with the rights of third parties, such as rights related to honour. 

 

Keywords: 

Freedom of Expression; Free Speech; Social Media; Human Rights; Collision of Rights.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da liberdade dos indivíduos inspira a análise histórica de fatos que 

contribuíram para a construção de direitos e garantias à humanidade, dentre os quais 

a liberdade de expressão. Essa investigação crítica da história e do Direito permite 

compreender o desenvolvimento da liberdade de expressão como direito intrínseco 

ao exercício da cidadania e da forma como essa liberdade manifesta-se na sociedade 

através dos meios de comunicação social, o que será disposto nos quatro capítulos 

deste trabalho. Um dos importantes debates da atualidade - os limites legítimos à 

livre expressão nos meios de comunicação - cada vez mais ganha espaço no cenário 

político e acadêmico com o constante surgimento de novas tecnologias que permitem 

a manifestação do pensamento a um número incontável de pessoas. Porém, desde o 

surgimento da imprensa escrita, na Alemanha, ainda no século XIV, autoridades 

políticas debatem as limitações legais à liberdade de expressão e as possíveis 

consequências advindas do seu exercício.  

A liberdade de expressão exercida nos meios de comunicação social 

transpõe a simples liberdade de comunicação, entendida como a que resguarda a 

atividade da imprensa, pois, com a possibilidade de acesso aos novos meios de 

difusão da informação, o indivíduo comum pode alcançar incontáveis ouvintes ou 

leitores quando utiliza, por exemplo, a internet como instrumento de divulgação de 

suas ideias e pensamentos. Nos dias atuais, devido a essa facilidade de acesso aos 

instrumentos de comunicação instantâneos, percebe-se o crescente interesse da 

sociedade em conhecer e debater seus direitos relacionados à livre expressão. 

Notícias acerca de diversas manifestações polêmicas de indivíduos em relação a 

outros, a grupos sociais ou, até mesmo, ao governo, são divulgadas diariamente pela 

imprensa, proliferando debates nas mais diversas esferas e classes sociais a respeito 

dos limites que devem ser observados no exercício da liberdade de expressão. Dessa 

forma, a liberdade de expressão é um direito intrinsecamente relacionado à 

democracia moderna, que permite a divulgação e contestação de ideias e opiniões, 

bem como o direito de recebê-las. Estas opiniões nem sempre são expressas pela 

prática do discurso público oral, mas, na maioria das vezes, através de jornais e 
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revistas impressos, dos meios da radiodifusão, como a rádio e a televisão, e da 

importante e indispensável à vida moderna, a internet. 

O primeiro capítulo deste trabalho explicita como a liberdade de expressão 

foi pensada ao longo da Idade Antiga e como o pensamento revolucionário vivido no 

período iluminista contribuiu para a sua concepção enquanto garantia básica ao 

cidadão moderno. No entanto, a história da civilização ocidental demonstra que nem 

sempre houve a possibilidade dos indivíduos exprimirem ideias e pensamentos de 

forma livre e sem a prévia censura por parte da autoridade pública.  Empecilhos ao 

exercício da liberdade e da autonomia individual do homem, em especial durante o 

período medieval, em que a repressão ao discurso livre e à oposição de opiniões era 

manifesta, resultaram em mobilizações sociais que visavam a garantia de direitos 

básicos como a vida, a liberdade e a propriedade.  

A utilização do rádio como forma de difusão pública da informação, ainda 

no início do século XX, e o desdobramento tecnológico advindo com a televisão, 

impulsionou o debate entre os Estados, acarretando na adoção de dispositivos 

normativos internacionais que garantiram e, ao mesmo tempo, restringiram o direito 

à livre comunicação. Esse debate resultou no surgimento de instrumentos jurídicos 

universais e regionais que visaram estabelecer critérios para a garantia dessa 

liberdade e os seus possíveis limites, conforme será analisado no segundo capítulo 

deste trabalho, que também dispõe acerca do surgimento dos direitos humanos e da 

liberdade de expressão como um destes. Uma dessas limitações, de forma 

exemplificada, diz respeito à legítima punição àquele que, fazendo uso da liberdade 

de expressão, agride a honra ou coloca em risco a segurança nacional, nos termos do 

parágrafo terceiro do artigo 19.º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

de 1966.  

Destaca-se que frequentes debates sobre o poder de influência dos meios de 

comunicação na América Latina desencadearam, desde a década de 80, a 

reivindicação de normas específicas sobre a liberdade de expressão e o 

reconhecimento de uma imprensa livre, responsável, compenetrada e consciente dos 

compromissos implicados pelo exercício dessa liberdade. A Declaração de Princípios 

sobre Liberdade de Expressão, adotada em 2000 pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos demonstra essa necessidade de afirmação do respeito às liberdades 
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individuais e aos direitos fundamentais dos indivíduos, no âmbito de um Estado 

Democrático de Direito, contribuindo para o livre acesso à informação e ao 

desenvolvimento do conhecimento por meio de uma cooperação integrada entre os 

povos das Américas.  

Nesse entendimento, influenciado por instrumentos internacionais 

universais e regionais, o ordenamento jurídico brasileiro consagra em sua atual 

Constituição Federal, aprovada em 1988, a liberdade de expressão como direito 

fundamental ao cidadão. Entretanto, conforme inicialmente tratado no terceiro 

capítulo, a história do Direito brasileiro demonstra a busca progressiva do pleno 

exercício dessa liberdade, eivada de limitações e censuras prévias por parte do 

governo, seja o imperial ou o republicano. O terceiro capítulo deste trabalho busca 

compreender a evolução e a finalidade da norma brasileira desde o seu surgimento 

até os dias atuais, perpassando a transição do governo português, em D. João VI, 

para o governo independente, em 1822. 

A ausência da plena possibilidade de manifestação do pensamento 

nitidamente percebida no início do século XIX no Brasil, ainda pensada no âmbito da 

imprensa escrita, deu-se pelo caráter político de transição do poder e dos recursos 

limitados para a difusão da informação. Entretanto, pelo fato de terem surgido novas 

tecnologias com o aperfeiçoamento da indústria gráfica e, posteriormente, dos meios 

eletrônicos de comunicação, como a rádio e a televisão, já no século XX, 

intensificou-se a mobilização política para resguardar e, ao mesmo tempo, limitar o 

exercício da liberdade de expressão. Regimes políticos autoritários e crises 

socioeconômicas ocorridas desde os anos 30 do século passado, bem como a forte 

repressão ao pensamento comunista, que desencadeou o período ditatorial da década 

de 60, marcaram períodos de intensa censura ao conteúdo informativo divulgado 

pelos meios de comunicação social. Dentre essas medidas, evidentemente 

cerceadoras de direitos, destaca-se a Lei de Imprensa de 1967, último estatuto que 

trata especificamente desse tema no Brasil. O fim do regime ditatorial, em meados 

dos anos 80, desencadeou a elaboração de uma nova Constituição Federal, adotada 

em 1988, rompendo os traços despóticos do antigo regime e instaurando como direito 

basilar não só a liberdade de expressão, mas também a proteção à honra de todo 

indivíduo. Destaca-se que nessa nova realidade jurídica fundada num Estado 
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Democrático de Direito, a Lei de Imprensa de 1967 foi declarada inconstitucional em 

2009, quando o Supremo Tribunal Federal julgou sua validade ante o texto magno de 

1988.  

Por fim, o quarto capítulo deste trabalho abrange a relação entre a liberdade 

de expressão e os meios de comunicação social tratando da relação entre poder 

político e informação, além dos possíveis conflitos gerados pela livre manifestação 

em relação à pluralidade e diversidade social. Nessa perspectiva, é possível indagar 

se a plena liberdade de expressão nos meios de comunicação social é benéfica ou não 

à sociedade e à sua manutenção harmônica e pacífica. Há quem defenda que o livre 

exercício da comunicação entre os indivíduos pode resultar numa desestruturação 

social e, consequentemente, na segregação e exclusão social, enquanto outros 

acreditam que a garantia à liberdade de expressão pode ser fundamental para o 

desenvolvimento e progresso da humanidade, pois acaba por fortalecer a diversidade 

cultural e a harmoniosa convivência entre os indivíduos. 

Torna-se, portanto, indispensável conhecer as leis brasileiras que vigem 

atualmente para compreender como a liberdade de expressão nos meios de 

comunicação social no Brasil é garantida. Essas normas, como as que protegem 

grupos minoritários contra humilhação e discriminação públicas e aquelas próprias 

da lei penal, como injúria, calúnia e difamação, revelam que o legislador brasileiro 

preocupar-se em garantir a todo indivíduo proteção à sua honra e integridade moral. 

Contudo, devido às inúmeras disposições que limitam a manifestação do pensamento 

e a divulgação livre de ideias através dos meios de comunicação social, podem 

ocorrer conflito de direitos protetivos e limitadores quando o exercício dessa 

liberdade afronta direitos de um terceiro. Assim, essa possível colisão de direitos 

deve ser analisada ponderando os interesses conflituantes, de modo a que nenhum 

fique totalmente inutilizado. Algumas exceções à restrição da liberdade de expressão, 

no entanto, são observadas, como naquelas situações em que há a nítida intensão 

jocosa, animus jocandi, na manifestação do agente, o que pode descaracterizar a 

ofensa à vítima.  
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1. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

 

 

1.1.  De que modo a liberdade foi protegida pelo Direito ao longo dos 

tempos 

 

 

O modo como o exercício da liberdade de expressão, produto do 

desenvolvimento histórico da liberdade, num sentido geral, transformou-se ao longo 

da história da civilização ocidental. Os limites impostos à manifestação de 

pensamentos e ideias são identificados de acordo com o fluxo de informação que o 

indivíduo pode receber ou transmitir numa determinada sociedade
1
. Enquanto gregos 

e romanos enalteceram a oratória e a retórica públicas, conflitos religiosos medievais 

perseguiram severamente hereges e apóstatas da fé cristã. O movimento 

renascentista, que influenciou a sociedade europeia através da arte e da busca pela 

livre expressão, prenunciou o surgimento de uma nova era. A partir das revoluções 

iluministas, inspiradas nos direitos naturais, ocorreram transformações significativas 

nos direitos garantidos aos homens. O ideal iluminista, pensado a partir do século 

XVII, reconheceu a liberdade de expressão como um dos principais direitos dos 

indivíduos, pois a preocupação com os direitos naturais, em especial a vida, 

liberdade, propriedade e segurança, permitiu ao homem ocidental uma nova 

                                            
1
 A liberdade de expressão encontra limites em governos autoritários que não permitem o 

avanço da comunicação pública. A mera possibilidade de discursar nem sempre relaciona-se com a 

expressão livre. “A speaker’s sayings of ‘numfutall’ can be as widely distributed as you like, but 

freedom to distribute only such meaningless sayings does not count as freedom to speak in any 

genuine or important sense. A society that permitted speakers to distribute only meaningless sounds 

and symbols would be no better off, so far as freedom of speech is concerned, than a society that 

prevented speakers from distributing sounds and symbols altogether. [A] society that permitted 

speakers to distribute only meaningless sounds and symbols would be no better off, so far as freedom 

of speech is concerned, than a society that prevented speakers from distributing sounds and symbols 

altogether”. Cf. David Braddon MITCHELL e Caroline WEST – “What is Free Speech?” in The 

Journal of Political Philosophy, vol. 12, n.º 4, 2004, pp. 445-446 (interpolação nossa, aspas no 

original). 
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consciência do seu papel como cidadão na sociedade e dos direitos que lhe devem ser 

garantidos
2
. 

 

 

1.1.1.  A liberdade nas sociedades antigas 

 

 

O momento histórico, o regime político vigente e a tradição cultural são 

fatores determinantes para compreender o sentido de liberdade de um povo, que pode 

variar de acordo com o nível de autonomia do homem quando comparada a outras 

sociedades. Considerado em vários aspectos, seja no âmbito social, religioso, político 

ou pessoal, depreende-se do termo “liberdade” a autodeterminação e a capacidade do 

indivíduo em praticar atos de forma espontânea, sem interferência externa, 

justificados como forma de realização necessária, como ideal de maturidade e 

autonomia sapiencial e ética
3
.  

Nos primórdios da escrita e da civilização, seja na diversificada Babilônia 

do imperador Hammurabi
4
, na sociedade hebraica

5
 ou na cultura hindu

6
, o 

                                            
2
 As revoluções sociais ocorridas após as revoluções francesa e americana, no final do 

século XVIII, incentivaram a realização de manifestações populares em prol dos direitos individuais 

pregados pelo novo entendimento liberal e pelo utilitarismo. Cf. Maria Thereza DIDIER e Antônio 

Paulo REZENDE - Rumos da História: A Construção da modernidade, São Paulo, Atual, 1996, p. 54. 
3
 O termo “liberdade” surge do latino liber, classificando como tal o jovem que, alcançando 

sua maturidade sexual, “incorpora-se à comunidade como homem capaz de assumir 

[responsabilidades]. Certo é que a liberdade no sentido assinalado implica a ideia de uma 

responsabilidade diante de si mesmo e da comunidade: ser livre quer dizer neste caso estar disponível, 

mas estar disponível para cumprir certos deveres. Desde o começo, portanto, a noção de liberdade 

parece apontar para duas direções: uma, a de um poder fazer, a outra, a de uma limitação”. Cf. José 

Ferrater MORA - Dicionário de Filosofia, 6.ª ed., São Paulo, Loyola, 2000, p. 1734, (interpolação 

nossa). 
4
 O Código de Hammurabi, organizado no século XVIII a.C., enaltece o princípio da Pena 

de Talião - “olho por olho, dente por dente” - e legitima a divisão da sociedade em três camadas: os 

livres, os servos públicos e os escravos. Nesse contexto, a liberdade refletia aspectos vinculados à 

condição social do indivíduo e não à sua capacidade de autodeterminação e livre escolha. Cf. Flávia 

Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 14. 
5
 Segundo a tradição judaico-cristã, a história dos hebreus surgiu de um desertor das normas 

impostas por Hammurabi, Abraão, que manteve o regime de diferenciação da sociedade, 

categorizando os indivíduos em livres ou não livres (escravos). Cf. Cláudio DE CICCO - História do 

pensamento jurídico e da filosofia do direito, 5.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 36. 
6
 A segregação de classes na Índia também levava em consideração a condição social de 

liberdade do indivíduo. Estruturada em “castas”, que permanecem culturalmente vivas até os dias 



14 

entendimento de liberdade encontrava sentido na importância e hierarquia dos 

indivíduos. A definição de liberdade era antagônica ao da escravidão, pois o homem 

livre era aquele não escravo. Nesse contexto, as ações dos indivíduos submetiam-se 

ao padrão moral da sociedade, que era baseado nos limites impostos pelo soberano, 

independente da anuência dos homens
7
.  

A liberdade, em sentido amplo, vivida pelos antigos, deve ser compreendida 

como uma liberdade coletiva, que se relacionava diretamente com a atividade 

política e o interesse público e não individual, entendimento compartilhado por 

Sócrates
8
. Segundo Niklas Luhmann, no Direito arcaico, a baixa complexidade e 

possibilidades de ação individual limitava o exercício da liberdade individual, devido 

aos sortilégios, às verdades absolutas e às formalidades ritualísticas
9
. Essa crítica é 

igualmente defendida por Joan Morange, que define a sociedade clássica como uma 

sociedade que vive a liberdade política, onde o cidadão participa da vida comunitária 

e tem no governo uma figura totalitária, não contribuindo diretamente para a prática 

                                                                                                                            
atuais, dividia os indivíduos em quatro categorias, mais uma última denominada chandala, ou párias, 

de indivíduos considerados sub-humanos. A norma vigente nos últimos séculos antes de Cristo, 

pronunciada pelo Código de Manú, anunciava que a liberdade era conquistada por aquele que se 

desvinculasse da dor, relacionada à categoria social em que o indivíduo se encontrava. Para a 

sociedade hindu, o nascido numa casta inferior deveria ser submisso e cortês à casta superior, a fim de 

que, após sua morte, reencarnasse numa categoria mais elevada livrando-se, portanto, da dor e da 

miséria, ou seja, tornando-se livre. Cf. Leonel FRANCA - Noções de História da Filosofia, 22.ª ed., 

Rio de Janeiro, Agir, 1978, p. 27. Segundo o artigo 441 do livro Manusrti do Código de Manu, ainda 

que um sudra, membro da casta mais inferior, conseguisse a libertação pelo seu senhor, a sua 

liberdade verdadeira não seria conquistada, pois permaneceria sendo servo de acordo com a casta em 

que nasceu. Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, pp. 45-47. 
7
 “Nem é certo afirmar que a recepção da regra seja sempre o resultado de uma 

compreensão ‘racional’, - basta que haja receptividade, que pode ser espontânea e natural, como a do 

homem rústico que jamais teve noção do ‘significado’ de uma norma. A conformidade ‘racional’ e 

deliberada do ato à regra é excepcional: no comum dos atos morais, vive-se a regra em seu sentido 

pleno e espontâneo, tal qual se oferece na riqueza de seus motivos e atrações”. Cf. Miguel REALE – 

Filosofia do Direito, 20.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 397 (aspas no original). 
8
 “Sócrates — Esqueces uma vez mais, meu amigo, que a lei não se ocupa de garantir uma 

felicidade excepcional a uma classe de cidadãos, mas esforça-se por realizar a felicidade de toda a 

cidade, unindo os cidadãos pela persuasão ou a sujeição e levando-os a compartilhar as vantagens que 

cada classe pode proporcionar à comunidade; e que, se ela forma tais homens na cidade, não é para 

lhes dar a liberdade de se voltarem para o lado que lhes agrada, mas para os levar a participar na 

fortificação do laçado Estado”. Cf. PLATÃO - A República, trad. port. Enrico Corvisieri. São Paulo, 

Nova Cultural, 1997, p. 230. 
9
 Cf. Niklas LUHMANN - Sociologia do Direito I, trad. port. Gustavo Bayer, Rio de 

Janeiro, Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 189. 
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da liberdade individual
10

. Igualmente defendido por Thomas Hobbes, a liberdade 

presente nas obras dos antigos gregos e romanos não é a liberdade dos indivíduos, 

mas a liberdade do Estado
11

.  

Embora a liberdade clássica seja definida como uma liberdade coletiva ou 

política, é possível encontrar elementos que demonstrem o seu exercício na esfera 

individual. Na Grécia antiga, a partir da evolução dos conceitos espartanos de poder 

e Direito e da queda do regime aristocrático, o desenvolvimento da democracia 

ateniense tornou a educação dos indivíduos em importante instrumento de progresso 

social. O treinamento militar, base de instrução e educação dos homens, e o heroísmo 

patriótico de Esparta, paulatinamente foram mitigados pela apreciação das artes e 

pelo estudo da filosofia
12

. O entendimento acerca da vida coletiva, baseado na razão 

e nas normas mutáveis, foi indispensável para o desenvolvimento do conceito de 

liberdade humana, manifestada na autodeterminação do indivíduo e nos aspectos 

relativos à vida política, pessoal, na livre expressão e locomoção do cidadão grego.  

Através da busca e divulgação do conhecimento, a liberdade de manifestar 

novas ideias e pensamentos ganhou importância na vida pública na Grécia antiga, 

onde cidadãos participavam diretamente das decisões políticas, logrando consenso 

para a realização da polis por meio da democracia direta. A liberdade do discurso 

falado ou escrito, enaltecido pela escola sofista, que atraía a juventude pelos encantos 

da eloquência retórica, foi amplamente percebida nesse período. Segundo Leonel 

Franca, os sofistas eram os “mestres populares de filosofia”, que tinham como 

característica o fato de serem mais retóricos que filosóficos e eruditos
13

. A juventude 

ateniense, motivada pela fascinação da eloquência, era instruída a defender todos os 

pontos de vista e opiniões, independente de acreditar neles ou não.  

                                            
10

 Segundo Morange, mesmo tendo havido em algum momento da história da Grécia antiga 

uma liberdade na vida privada do cidadão, tratava-se de uma tolerância muito relativa, sem nenhum 

fundamento jurídico, estando as cidades gregas submetidas a tendências totalitárias. Cf. Jean 

MORANGE - Direitos Humanos e Liberdades Públicas, trad. port. Eveline Bouteiller, Barueri, 

Manole, 2004, p. 28. 
11

 Cf. Thomas HOBBES – Leviatã, trad. port. Alex Marins, São Paulo, Martin Claret, 2007, 

p.161. 
12

 Cf. Cláudio DE CICCO - História do pensamento jurídico e da filosofia do direito, 5.ª 

ed., São Paulo, Saraiva, 2010, p. 46. 
13

 Cf. Leonel FRANCA - Noções de História da Filosofia, 22.ª ed., Rio de Janeiro, Agir, 

1978, p.48. 
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Para Marilena Chauí, o indivíduo livre exercia a sua cidadania quando 

opinava, discutia, deliberava, portanto, desfrutava da liberdade de expressão
14

, mas 

sempre em prol da coletividade. Sócrates acreditava que, na democracia direta, onde 

existia igualdade de participação entre cidadãos, o discurso, necessariamente 

eloquente e persuasivo, deveria ser garantido a todos, pois compartilhavam o poder 

de decisão nas assembleias. Contudo, observando o interesse público da livre 

expressão do cidadão, a arte da retórica deveria ser comprometida com a divulgação 

da verdade
15

. É interessante destacar que, conforme Castro Fariñas, ainda que 

contrária ao veredicto dos jurados, a divulgação da verdade, para Sócrates, deveria 

ser resguardada, pois continha um imensurável valor público
16

. Em contrapartida, 

Platão, segundo Fariñas, ditou uma série de normas em relação à liberdade dos 

poetas, pois considerava que a legítima poesia não bastava ser agradável, deveria ser 

correta, fiel aos interesses da vida pública e, inclusive, favorável à crença religiosa
17

. 

Esse controle prévio difundido por Platão influenciou a sociedade grega, romana e, 

consequentemente, a cristã, que considerava a religião não apenas um assunto 

pessoal, mas público.  

                                            
14

 Cf. Marilena CHAUI - Convite à Filosofia, São Paulo, Ática, 2000, p. 36. 
15

 Em diálogo com Fedro, Sócrates pergunta: “Pois bem, não te parece que a retórica é uma 

psicologia, uma arte de conduzir as almas através das palavras, mediante o discurso, não só nos 

tribunais e locais públicos, mas também em qualquer espécie de assembleia privada? Uma arte que 

não varia consoante a grandeza ou a pequenez do assunto em vista? Uma arte cuja prática, isto é, cuja 

prática correcta, é tão louvável para tratar de assuntos correntes como de assuntos nobres? Não é isto 

que tens ouvido dizer?” Em discurso contrário à leviandade do uso da argumentação, Sócrates, mais 

adiante, afirma que “Logo, meu amigo, quem não conhecer a verdade mas só alimentar opiniões, 

transformará naturalmente a arte retórica numa coisa ridícula, que nem sequer merece o nome de 

arte”. Cf. PLATÃO - Fedro ou da Beleza, trad. port. Pinharanda Gomes, Lisboa, Guimarães Editores, 

2000, pp. 90 e 94. 
16

 “Sin embargo, la historia demuestra que el más famoso de todos los atenienses, Sócrates, 

fue el primer mártir de la libertad de expresión. [En] la Apología, de Platón, Sócrates abogada por la 

libertad intelectual, afirmando la supremacía de su conciencia sobre el veredicto del jurado y 

sosteniendo que, cuando él buscaba la verdad, era en realidad un benefactor público, ya que la 

discusión o el diálogo tenía un gran valor público.” Cf. J. A. Castro FARINÃS - De la Libertad de 

Prensa, Madrid, Fragua, 1971, p. 50, (interpolação nossa). 
17

 Castro Fariñas afirma que “Platón dicta una serie de Reglamentos tendentes a controlar y 

restringir la libertad de los poetas. Según él, el legislador debe tener cuidado de que ningún poeta 

pueda jamás exaltar sentimientos o formular preceptos opuestos a aquellos que hace prevalecer.” 

Mesmo sendo discípulo de Sócrates, segundo Fariñas, Platão acreditava ser necessária a censura “la 

qual deberá ser confiada a los guardianes de la ley y al celador de la educación de la juventud, los 

cuales deberían asegurarse de la ortodoxia de los cantos antes de autorizar su pública audición.” Cf. J. 

A. Castro FARINÃS - De la Libertad de Prensa, Madrid, Fragua, 1971, p. 49. 
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Em Roma antiga perpetuou-se o legado grego da oratória, principalmente 

durante a democracia republicana, que findou com a morte de Júlio César, no século 

I a.C.. Com o desenvolvimento da ciência do Direito, a publicidade dos editos dos 

magistrados, que além de orais eram escritos em tábuas e afixados nas paredes do 

fórum, contribuiu para a popularização da informação, permitindo a integração do 

indivíduo na vida política através da ampla divulgação e atualização de notícias de 

interesse público
18

. De modo geral, o homem romano exerceu a liberdade de 

expressão. Fariñas exemplifica que na sociedade imperial todos os imperadores 

conheceram espécies de oposições literárias que tinha implicações políticas, mas que 

raramente foram objeto de sanção, excetuando-se pela perseguição a judeus e 

cristãos, que não admitiam o culto à imagem do governante
19

. O imperador Tibério, 

foi o primeiro a declarar que in civitate libera linguam mentemque liberas esse 

debere, ou seja, em um Estado livre, a palavra e o pensamento devem ser livres
20

. 

 

 

1.1.2.  Transformações europeias na Idade Média e a contribuição do 

Direito Inglês 

 

 

Posteriormente ao período greco-romano clássico, a história das ideias 

retrata a censura aplicada à livre expressão do discurso, principalmente aquele 

opositor aos ditames sacralizados em textos e normas religiosas. Segundo Santo 

Agostinho, que distinguiu o livre arbítrio como possibilidade de escolha e a liberdade 

como realização do bem com finalidade de beatitude, o homem deveria estar 

comprometido com sua fé em todas as questões pertinentes à sua vida privada, caso 

                                            
18

 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 88. 
19

 Como exceção à livre manifestação em Roma, Fariñas cita alguns registros de proibição 

de escritos e discursos insurgentes. “Sin embargo, la tradición de la libertad de expresión estaba muy 

[arraigada]. Durante el Imperio, Roma practicó una política de tolerancia respecto de todas las 

religiones y opiniones religiosas, no castigándose la blasfemia. [Pero] judíos y cristianos 

constituyeron una excepción. Mientras para los paganos el culto a la persona o imagen del emperador 

constituía un acto político, como un juramento de lealtad, para los judíos y los cristianos era una 

idolatría, por esta razón no se extendió a ellos la tolerancia romana.” Cf. J. A. Castro FARINÃS - De 

la Libertad de Prensa, Madrid, Fragua, 1971, p. 52, (interpolação nossa). 
20

 Cf. J. A. Castro FARINÃS - De la Libertad de Prensa, Madrid, Fragua, 1971, p. 51. 
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contrário o seu livre arbítrio o conduziria à prática do pecado
21

. A Igreja cristã 

medieval restringiu a liberdade de expressão dos indivíduos à prática religiosa, 

permitindo as manifestações que não conflitassem com os seus interesses. Por toda a 

Idade Média, a Igreja católica perseguiu aqueles que se opuseram ao evangelho e às 

normas eclesiásticas utilizando métodos de tortura como forma de punição e 

repressão ao discurso contrário. Embora as normas canônicas tenham assegurado aos 

indivíduos alguns direitos e garantias, como direito de família, à educação e à 

assistência a órfãos e viúvas
22

, a Igreja católica não reconheceu o direito à liberdade 

de expressão individual. 

Da mesma forma, a religião muçulmana, estabelecida pelo profeta Maomé, 

no século VII d.C., proclamou a “Guerra Santa”
23

 contra aqueles que resistissem à 

nova fé islâmica
24

. Através da censura e da repressão ao discurso público que 

contestava o domínio sócio-político sobre a população, as instituições religiosas 

medievais resistiram em permitir debates públicos sobre a fé, restringindo-os aos 

clérigos. Com o desenvolvimento do pensamento jurídico medieval, a codificação 

das leis canônicas contribuiu para a formação de um sistema normativo mais 

complexo e sistematizado
25

. Em respeito à manutenção da ordem interna e da paz 

                                            
21

 “Agostinho, para sua eterna vergonha, defendia o uso da força para controlar as heresias, 

incluindo o uso do poder do Estado, para o que se valia do argumento de que a liberdade pertence 

somente à verdade, e que aquele que não defende a verdade não deveria ser [livre]. A história da 

cristandade, desde Agostinho até a Reforma Protestante provê-nos uma triste ilustração de como a 

Igreja Católica seguiu as diretrizes ensinadas por Agostinho quanto a essa questão da liberdade 

religiosa”. Cf. João Marques BENTES e Norman Champlin RUSSELL - Enciclopédia de Bíblia, 

Teologia e Filosofia, vol. 3, São Paulo, Candeia, 1991, p.808 (interpolação nossa). 
22

 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p.133. 
23

 Segundo Flávia Castro, “[em] Medina, Mohamed passou a ter atribuições também 

políticas e buscou centralizar o poder inclusive através da nova religião que pregava. Após algum 

tempo passou a ensinar também a Guerra Santa contra aqueles que se posicionavam contrariamente ao 

Islamismo”. Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 147, (interpolação nossa). 
24

 O Alcorão, livro sagrado da religião muçulmana, prediz em seu quinto livro, versos 33 e 

34: “O castigo, para aqueles que lutam contra Deus e contra o Seu Mensageiro e semeiam a corrupção 

na terra, é que sejam mortos, ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. 

Tal será, para eles, um aviltamento nesse mundo e, no outro, sofrerão um severo castigo”. O Alcorão 

[online], encontra-se disponível em http://www.islam.com.br/quoran/traducao/s05_al_maida.htm 

acesso em 18 de dezembro de 2011. 
25

 Cf. Niklas LUHMANN - Sociologia do Direito I, trad. port. Gustavo Bayer, Rio de 

Janeiro, Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 201. 

http://www.islam.com.br/quoran/traducao/s05_al_maida.htm
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social, os indivíduos que praticassem atos insurgentes às autoridades ou prejudiciais 

ao bem coletivo eram severamente punidos. 

Desde a queda do Império romano, a aplicação do direito canônico estreitou 

a relação entre a Igreja e os nobres, proporcionando, inclusive, alianças políticas e 

sociais, como a ocorrida na Inglaterra no século XIII. O prejuízo econômico 

ocasionado pelo fracasso do exército inglês, comandado pelo rei João, perante as 

tropas francesas, lideradas por Filipe II, implicou na imposição de novos tributos na 

Inglaterra. Insatisfeitos, os nobres opuseram-se à exigência da Corte e, aliados aos 

clérigos, que também se encontravam descontentes com a atuação da realeza, 

compeliram o rei a garantir direitos aos homens ingleses. Surge, em 1215, a Magna 

Carta.  

Nessa realidade feudo-vassálica, foi concedida ao súdito inglês a declaração 

da sua liberdade, ainda numa esfera geral, e a sua possibilidade de manifestação 

pública. Não obstante, apontando para a gênese da proteção dos direitos humanos, a 

Magna Carta garantiu aos homens livres, e não somente aos barões e senhores 

feudais, a possibilidade de representação perante o soberano, este submetido às 

normas adotadas pelo documento de 1215. A exposição de ideias e pensamentos 

perante o rei através no Conselho do Reino, posteriormente denominado de 

Parlamento, em 1265, ainda que restrita aos nobres eleitos para o cargo de 

conselheiros, iniciou uma nova fase da liberdade de expressão na Europa. Segundo a 

Magna Carta, o único meio legítimo de restringir a liberdade de um indivíduo era 

através do julgamento por um júri devidamente constituído
26

.  

A partir do século XV, com o advento do movimento renascentista, 

principalmente na Itália, os novos traços da arte prenunciaram uma mensagem de 

transformação sociocultural, ao mesmo tempo em que o conhecimento científico 

desenvolvia-se por meio da educação secular
27

. A ampliação dos ramos das ciências, 

                                            
26

 Conforme o artigo 29.º da Magna Carta, “no free man shall in future be arrested or 

imprisoned or disseised of his freehold, liberties or free customs, or outlawed or exiled or victimised 

in any other way, neither will we attack him or send anyone to attack him, except by the lawful 

judgement of his peers or by the law of the land. To no one will we sell, to no one will we refuse or 

delay right of justice”. O texto da Magna Carta encontra-se disponível em 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/citizen_subject/transcripts/magna_carta.htm 

acesso em 11 de dezembro de 2011. 
27

 As mudanças trazidas pelo Renascentismo enclausuravam os resquícios medievos do 

absolutismo religioso. Segundo Maria Didier, “a retomada da filosofia grega, das ideias de Platão e 

http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/citizen_subject/transcripts/magna_carta.htm
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como o da física, da matemática e da biologia, ocasionada pela observação crítica da 

natureza, distanciou o homem dos imutáveis dogmas religiosos. Além da inovação 

científica, o pensamento humanista, apoiado pela emergente classe burguesa, que 

almejava uma transformação do modelo social, favoreceu discussões sobre a 

economia e a política vigentes, bem como sobre a realização da justiça de forma 

autônoma da religião
28

. Não obstante, nesse período, prevalecia o predomínio do 

interesse público em relação ao particular. 

A crítica dispensada à atuação do soberano desencadeou, mais uma vez, na 

Inglaterra, a elaboração de documentos legais em 1628 e 1688, Petition of Rights e 

Bill of Rights, respectivamente, adotados pelo Parlamento inglês em resposta aos 

reiterados abusos cometidos pela Coroa. No primeiro, de 1628
29

, o Parlamento 

recorreu à elaboração de uma declaração que objetivasse reforçar a limitação do 

monarca inglês. Durante a guerra civil do século XVII, o rei Carlos I restringiu todos 

os meios de publicação na Inglaterra através da chamada “Câmara Estrelada”. Essa 

medida, abolida em 1641, incentivou o aparecimento de novos jornais apoiados na 

oposição do Parlamento às medidas da Coroa. Segundo João Feder, ainda que a 

censura tenha reaparecido em 1643, através de manifestos ao direito de livre 

publicação, em 1695 a censura foi abolida em toda Inglaterra
30

. O conflito entre 

Coroa e Parlamento resultou na execução do rei Carlos I, em 1649. 

                                                                                                                            
Aristóteles, entre outros, levou os renascentistas a buscarem explicar o mundo com base na razão”. Cf. 

Maria Thereza DIDIER e Antônio Paulo REZENDE - Rumos da História: A Construção da 

modernidade, São Paulo, Atual, 1996, p. 16. 
28

 Segundo Cicco, no final da Idade Média, “o que era um método de pesquisa da natureza 

das coisas, se torna um determinado código de direitos fundamentais interpenetrando máximas do 

direito civil de ideias filosóficas e sobretudo éticas de sabor estoico, procurando uma ‘justiça social’ 

no direito positivo, e em longo prazo pretendendo que o direito não seja somente um sistema que 

busca a ordem e a paz social, mas a realização da justiça, de acordo com modelos que mesclam 

inspiração cristã evangélica, natureza racionalmente entendida e controlada, direitos [individuais].” 

Cf. Cláudio DE CICCO - História do pensamento jurídico e da filosofia do direito, 5.ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 2010, p. 120 (, interpolação nossa, aspas no original). 
29

 A Petição de Direito propôs quatro princípios: “nenhum empréstimo sem o 

consentimento do Parlamento; nenhum fidalgo que se recusasse a pagar esse empréstimo seria preso, e 

nenhuma prisão ocorreria sem justa causa; nenhum soldado seria alojado na casa dos cidadãos para 

economizar o dinheiro da Coroa; e nenhuma lei marcial poderia ser imposta em tempo de paz”. Cf. 

Carol DEVINE et. al. - Direitos Humanos: Referências Essenciais, org. Hilary Poole, trad. port. Fabio 

Larsson, São Paulo, EdUSP, 2007, p. 30. 
30

 Cf. João FÉDER - Crimes da Comunicação Social, São Paulo, RT, 1987, p. 27. 
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O segundo documento, de 1688, redigido no fim da Revolução Gloriosa, 

momento em que o Parlamento – protestante – revoltou-se contra o católico Rei 

Jaime II, limitou o poder da Coroa, obrigando-a a respeitar as deliberações do 

Parlamento. Motivado pelos debates ocorridos sobre a liberdade de expressão, 

registrou-se no Bill of Rights que os parlamentares ingleses poderiam manifestar-se 

livremente durante o exercício de suas atividades públicas e, enquanto exercessem 

suas funções, essa liberdade não poderia, sequer, ser obstada por tribunal, mas 

apenas pelo próprio Parlamento
31

.  

 

 

1.1.3.  As Declarações de direitos do século XVIII 

 

 

Discutiu-se, desde o início do pensamento liberal no século XVII, se o 

homem era ou poderia de fato ser livre em relação à sociedade em que estivesse 

inserido. A crescente classe média deparou-se com uma filosofia progressista 

difundida pelo liberalismo decorrente do pensamento iluminista, tanto para 

resguardar os direitos do homem comum, quanto para limitar o exercício do poder 

por parte do Estado. Conforme Stuart Mill, defensor da liberdade de pensamento no 

século XIX, a luta entre súditos e realeza representou o ambição da classe baixa pela 

proteção legal contra a tirania dos governantes, além de ter influenciado revoluções 

sociais, como a ocorrida no final do século XVIII na França, que almejavam a 

liberdade dos súditos
32

. Reivindicações em prol da restrição do poder da realeza 

difundiram-se pela Europa com a esperança de que a limitação do poder conferido ao 

governante significasse ao súdito a possibilidade de ele próprio decidir e praticar os 

atos civis autonomamente e, assim, exercer sua liberdade para expressar-se como lhe 

convém. 

                                            
31

 O Bill of Rights (1688) prevê que a liberdade de expressão no Parlamento não pode ser 

questionada, enaltecendo os debates de qualquer natureza. “Freedom of Speech. That the Freedome of 

Speech and Debates or Proceedings in Parlyament ought not to be impeached or questioned in any 

Court or Place out of Parlyament”. O texto Bill of Rights encontra-se disponível em 

http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction?view=plain acesso em 11 de 

novembro de 2011. 
32

 Cf. John Stuart MILL - Sobre a Liberdade, trad. port. Alberto da Rocha Barros, 2.ª ed., 

Petrópolis, Vozes, 1991, p. 45. 

http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction?view=plain
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A ideia revolucionária, contudo, conferiu ao conceito de vontade individual 

a consciência de uma vontade coletiva, cujo fundamento baseou-se na democracia e 

concentrou-se na busca pelos direitos naturais anunciados pelo pensamento 

iluminista
33

, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à segurança, além da 

felicidade humana. Segundo Isaiah Berlin, no século XVIII, como consequência do 

pensamento iluminista, o homem afastou-se da sua liberdade selvagem, sem lei, 

aproximando-se de uma liberdade proveniente da vontade legisladora do indivíduo
34

.  

O Direito positivo, legislado, que por definição representa o conjunto de 

normas jurídicas vigentes em determinado lugar e época, conforme resume César 

Fiuza
35

, fortaleceu o Estado Democrático impondo a observância de normas a todos. 

Contudo, a vontade soberana do povo, representada pela maioria, também 

possibilitou que os indivíduos desencadeassem, em ação conjunta, uma tirania 

democrática da maioria sobre a minoria, oprimindo parte de si
36

. Tese esta 

compartilhada por Stuart Mill, que afirma que a maioria dos indivíduos, juntos, pode 

cercear o direito de livre manifestação e expressão de grupos minoritários, pois, caso 

a sociedade decida de forma equivocada, ela estabelece uma “tirania social mais 

terrível que muitas formas de opressão política”
37

. A repressão da maioria através da 

                                            
33

 Segundo César Fiuza, os estoicos helênicos chamavam o direito natural de “ordem e 

equilíbrio do Universo”, os teólogos medievais chamavam de “vindo de Deus”, e, nesse momento 

iluminista, os racionalistas o chamavam de “produto da razão humana”. Cf. César FIUZA - Direito 

Civil: Curso completo, 10.ª ed., Belo Horizonte, Del Rey, 2007, p. 20. 
34

 Conforme Berlin, deve haver uma restrição legítima quanto à liberdade do indivíduo. A 

partir da representatividade política através da democracia moderna, a lei passou a ser a representação 

do povo. “Se desejo preservar minha liberdade, não basta dizer que ela não deve ser violada a não ser 

alguém – o governante absoluto, a assembleia popular, o Rei no Parlamento, os juízes, algum grupo 

de autoridades ou as próprias leis – pois as leis podem ser opressoras – a não ser que alguém autorize 

essa violação. Devo estabelecer uma sociedade onde deve haver alguns limites à liberdade e a 

ninguém deve ser permitido ultrapassá-los”. Cf. Isaiah BERLIN - Quatro ensaios sobre a Liberdade, 

trad. port. Wamberto Hudson Ferreira, Brasília, EdUnB, 1981, p. 165. 
35

 Cf. César FIUZA - Direito Civil: Curso completo, 10.ª ed., Belo Horizonte, Del Rey, 

2007, p. 19. 
36

 “A emergência da figura do líder de opinião foi entendida no séc. XVIII como a de um 

indivíduo que consubstancia numa só pessoa o poder da palavra de muitos. [Homem] comum que faz 

uso das suas faculdades naturais, julga-se então sujeito capaz de fazer uso no seu discurso de 

princípios que se querem legitimados pela razão, porfiando pelas ideias políticas de liberdade de 

opinião e liberdade de expressão de opinião. Um líder de opinião é portanto um indivíduo com 

influência” Cf. Isabel Salema MORGADO - Direitos do Homem. Imprensa e Poder, Covilhã, Livros 

LabCom, 2009, p. 218 (interpolação nossa). 
37

 Cf. John Stuart MILL - Sobre a Liberdade, trad. port. Alberto da Rocha Barros, 2.ª ed., 

Petrópolis, Vozes, 1991, p. 48. 
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opinião pública, nesse sentido, pode distorcer os desígnios da democracia, que tem 

como finalidade a participação de todos os indivíduos, ainda que indiretamente, na 

vida pública
38

. É interessante destacar o posicionamento de Nigel Warburton, que 

considera a ausência de liberdade de criticar e desafiar aqueles que agem em nome 

da coletividade como construtora da tirania
39

.  

Nesse contexto, a luta pelo direito à liberdade do indivíduo foi alvo de 

importantes dispositivos normativos, materializados em documentos jurídicos que 

transformaram o Direito e as relações entre súditos e realeza. Para Friedrich Hayek, 

essa busca pela garantia de liberdade rompeu os laços do indivíduo com o poder 

coercitivo e arbitrário de outros homens, além de libertá-lo das restrições que não o 

deixavam alternativa senão a obediência irrestrita às ordens superiores
40

. Os 

revolucionários buscavam, igualmente, a liberdade de manifestação, sem limitação e 

interferência, considerada necessária e indispensável ao pleno exercício da cidadania.  

Desde a independência americana, em 1776, instrumentos jurídicos 

resguardaram o que almejavam os revolucionários: a liberdade de escolher 

representantes, de imprensa, de opinião, de religião e de locomoção
41

. A Declaração 

de Virgínia, que iniciou o movimento de independência dos norte-americanos em 

relação à Coroa inglesa, assinalou o surgimento desses documentos. Em seu artigo 

14.º assegurou-se que “a liberdade de imprensa é um dos mais fortes baluartes da 

liberdade do Estado e só pode ser restringida pelos governos despóticos”. Outro 

importante documento norte-americano, a Carta de Direitos de 1789, primeira 

emenda à Constituição Americana, dispôs em seu artigo 1.º o amparo à liberdade dos 

homens ao afirmar que o Congresso não poderia legislar para estabelecer uma 

                                            
38

 “Se todos os homens menos um fossem de certa opinião, e um único de opinião contrária, 

a humanidade não teria mais direito a impor silêncio a esse um do que ele a fazer calar a humanidade, 

se tivesse esse poder”. Cf. John Stuart MILL - Sobre a Liberdade, trad. port. Alberto da Rocha Barros, 

2.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1991, p. 60. 
39

 “The temptation to use law or force to gag opponents of one kind or another is difficult to 

resist. Without freedom to criticize and challenge those acting on our behalf, democracies may 

degenerate into tyrannies”. Cf. Nigel WARBURTON - Free Speech: A very short introduction, New 

York, Oxford University Press, 2009, p. 2. 
40

 Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. port. Anna Maria 

Capovilla,. 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 49. 
41

 A independência americana garantiu ao cidadão direitos inalienáveis à vida, liberdade e à 

busca da felicidade, além do direito do povo rebelar-se contra o governo caso esses direitos não 

fossem resguardados pela autoridade política. Cf. Maria Thereza DIDIER e Antônio Paulo REZENDE 

- Rumos da História: A Construção da modernidade, São Paulo, Atual, 1996, p. 45. 
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religião ou proibir o livre exercício dos cultos, além de proibir a elaboração de leis 

que pudessem cercear a liberdade de palavra, de imprensa, ou o direito do povo de se 

reunir pacificamente.  

É certo para os doutrinadores do Direito que a primeira emenda à 

Constituição reconheceu a liberdade de expressão como um direito que serve mais à 

sociedade que ao seu interlocutor, pois garante aos indivíduos e ao interesse público 

a difusão e a troca de informações e ideias. Ademais, essa disposição constitucional 

resguarda a livre troca de ideias entre os indivíduos, marketplace of ideas, princípio 

que permite o debate aberto na sociedade e impede a atuação arbitrária do governo 

no controle das discussões públicas e da imprensa
42

. Nigel Warburton entende que o 

objetivo presumido da Primeira Emenda foi bloquear atos do poder soberano que 

estabelecessem a cesura, meio até então utilizado para evitar críticas à política do 

governo
43

.  

Concomitante ao movimento revolucionário em solo americano, conflitos 

sociais ocorridos na França reforçaram os ideais libertários através da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, cujo lema central era a máxima: “liberté, 

egalité, fraternité” (liberdade, igualdade, fraternidade). Para Arael da Costa, a 

Declaração de 1789 tornou-se um patrimônio da humanidade por ter sido 

considerado importante instrumento de compreensão e preservação do valor do ser 

humano
44

. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu 

artigo 11.º, garante a liberdade de comunicação como um direito indispensável à 

humanidade: 
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 “By protecting those who wish to enter the marketplace of ideas from government attack, 

the First Amendment protects the public’s interest in receiving information. This constitutional 

provision embodies a profound national commitment to the free exchange of ideas, to the principle 

that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open. The very purpose of the 

First Amendment is to foreclose public authority from assuming a guardianship of the public mind 

through regulating speech and press”. Cf. Ioannis G. DIMITRAKOPOULOS - Individual Rights and 

Liberties Under the U.S. Constitution: the case law of the U.S. Supreme Court, Leiden, Boston, 2007, 

p. 525. 
43

 “The presumed purpose of the First Amendment was to block central government from 

making incursions into this area”. Cf. Nigel WARBURTON - Free Speech: A very short introduction, 

New York, Oxford University Press, 2009, p. 2. 
44

 Cf. Arael Menezes da COSTA - Liberdade de Expressão e controle da informação, João 

Pessoa, Univ/UFPb, 1979, p. 13. 
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A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, 

falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, 

pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei
45

. 

 

 

Após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte utilizou seu poder não 

apenas para difundir seus ideais políticos por meio da imprensa mas, igualmente, 

para reprimir a crítica feita contra sua atuação. Essa forma de utilização do poder nos 

meios de informação, seja para divulgar ou para censurar, resultou no uso arbitrário 

dos instrumentos de comunicação
46

. Na segunda metade do século XIX a imprensa 

francesa gozava de liberdade de criação, mas ainda não estava isenta de controle e 

advertências, conforme nota Jacques Robert
47

. O interesse social, para o governo, era 

mais relevante do que a manifestação da imprensa. Tal posicionamento foi crucial 

para a adoção de medidas legais que limitavam a liberdade de expressão e que 

previam sanções penais por opiniões divergentes expressadas publicamente.  

No século XIX, o ajustamento entre controle e conduta social e liberdade 

individual desencadeou importantes discussões político-filosóficas. O pensamento 

liberal reconheceu a autonomia do homem e a diversidade de pensamentos como 

formas de progresso e inovação. Diante do reconhecimento do poder limitado do 

Estado liberal, o homem pôde deliberar sobre questões de ordem econômica relativa 

à sua vida privada, vivenciando sua liberdade individual. Essa liberdade e autonomia 

do indivíduo e a consequente limitação da atuação do Estado são importantes para a 

compreensão do novo paradigma do Estado de Direito liberal, baseado em normas 

legais, em garantias básicas ao cidadão, no controle do poder e na atuação mínima na 

vida privada e econômica dos indivíduos. Entretanto, para o liberalismo, a 
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 “Article XI - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 

plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 

de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi”. A Déclaration des Droits de l'Homme et 

du Citoyen encontra-se disponível em http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp 

acesso em 03 de setembro de 2012. 
46

 Cf. João FÉDER - Crimes da Comunicação Social, São Paulo, RT, 1987, p.27. 
47

 “Dans sa phase autoritaire, le regime de la presse sous le second empire se rattache au 

système préventif par l'autorisation préalable (un journal ne peut être créé qu'avec l'autorisation de 

l'administration) et le système de l'avertissement (il n'y a pas de censure mais si d'aventure un article 

déplait au gouvernement, celui-ci peut donner au directeur de la publication un advertissement; au 

troisième advertissement, le journal est suspendu ou supprimé)”. Cf. Jacques ROBERT - Libertes 

Publiques, Paris, Editions Montchrestien, 1971, p. 406. 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
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necessidade da existência do poder público, ainda que mínimo, é indispensável, caso 

contrário seria o caso de uma sociedade anárquica.  

Segundo Friedrich Hayek, inversamente ao conceito socialista, as normas 

legais da sociedade liberal tornaram-se cada vez menos numerosas e com 

características mais genéricas, permitindo uma maior diversidade de pensamentos e 

manifestações
48

. Esse fato ensejou uma facilitação dos debates e deliberações de 

ordem pública, pois o grande mérito da doutrina liberal foi, segundo Hayek, reduzir a 

gama de questões públicas que dependessem de consenso a proporções adequadas 

para uma sociedade de cidadãos livres
49

. A permissão, dentro de certos limites, que 

garantiu ao indivíduo desenvolver e revelar seus próprios valores e preferências, ao 

invés de adotar padrões normativos, morais ou religiosos, sugeridos ou impostos por 

terceiros, possibilitou que o indivíduo se reconhecesse como senhor das suas próprias 

decisçoes
50

. Nesse entendimento, conforme Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o 

liberalismo lutou pela democracia e pela liberdade individual, tanto em relação ao 

Estado, quanto em relação ao homem, para defender a esfera autônoma de cada 

indivíduo, tornando-se este verdadeiramente livre
51

.  

Segundo Philip Pettit, os liberais consideravam que todas as formas 

coercitivas de elaboração de leis e da administração revestiam-se de hostilidade
52

, 

bem como a censura e a coação induzidas pelo poder autoritário - formas de 

restringir ações livres. Para Rosilene Pereira, a justificação da liberdade incide na 

meta de contrapor-se à interferência, e é essa a liberdade no sentido liberal, onde o 

apelo a favor das liberdades civis e dos direitos individuais, bem como o protesto 

contra o abuso e a humilhação pela autoridade pública, têm origem na concepção 
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 “É esse reconhecimento do indivíduo como juiz supremo dos próprios objetivos, é a 

convicção de que suas idéias deveriam governar-lhe tanto quanto possível a conduta que constitui a 

essência da visão individualista”. Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. 

port. Anna Maria Capovilla,. 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 75. 
49

 Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. port. Anna Maria 

Capovilla,. 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 82. 
50

 Cf. Philip PETTIT - Teoria da Liberdade, trad. port. Renato Sérgio Pubo Maciel, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2007, p. 181. 
51

 Cf. Manoel Gonçalves Ferreira FILHO - Curso de Direito Constitucional, 30.ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2003, p. 100. 
52

 Cf. Philip PETTIT - Teoria da Liberdade, trad. port. Renato Sérgio Pubo Maciel, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2007, p. 186. 
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individualista do homem
53

.
 
Conforme Chirs Demaske, o termo liberalismo faz 

referência ao sentido do mundo pós-iluminista da modernidade, que compreende a 

formação democrática representativa do ocidente após as revoluções do século 

XVIII. Especificamente, nos Estados Unidos, Demaske entende que esse modelo 

liberal traduziu na autonomia individual e na proteção contra a interferência e 

ameaça do governo na vida dos cidadãos, ainda que dependentes da promoção da 

mudança e do progresso promovido pelo Estado
54

. 

Influenciado pela filosofia e política inglesa, o liberalismo, posterior às 

revoluções do século XVIII, desencadeando estudos e críticas quanto ao seu modelo 

econômico, principalmente nos países do leste europeu, que, em contrapartida, 

desenvolveram conceitos baseados fundamentalmente no interesse coletivo e na 

primazia do público sobre o privado. A principal resposta ao modelo liberal foi com 

o surgimento de movimentos intervencionistas em prol do planejamento da economia 

e da não plena liberdade econômica. Inicialmente, a crítica ao liberalismo, 

proveniente de movimentos socialistas, atribuía à liberdade a origem dos males da 

sociedade do século XIX. Todavia, a “liberdade” tornou-se argumento central da 

propaganda do discurso socialista, que a considerou a razão do desapego à 

necessidade de bens materiais, logo, a autêntica liberdade. Segundo Hayek, essa nova 

estratégia argumentativa favoreceu que adeptos do liberalismo migrassem para o 

movimento socialista
55

.  

O declínio do liberalismo, segundo Hayek, foi o seu próprio sucesso 

alcançado no século XIX. Em grande parte, a espera do progresso social e a “justa 

irritação” com aqueles que se valiam do argumento liberal em defesa de privilégios 
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 Cf. Rosilene de Oliveira PEREIRA - Liberdade, Moralidade e Direito no Pensamento de 

Kant: A questão dos fundamentos, Londrina, Humanidades, 2004, p.90. 
54

 “[The] terms liberal and liberalism will refer in the general sense to “the world-view of 

post-Enlightenment modernity” and in a more specific formulation to “the self-understanding of 

Western, market-based representative democracies”. In the United States, this “self-understanding” is 

translated into individual autonomy and protection from government interference. [In] a more general 

sense, liberals are averse to state power because they feel that power threatens individuals. However, 

they still maintain a strong reliance on state policy as a promoter of change and progress”. Cf. Chris 

DEMASKE - Modern Power and Free Speech: Contemporary Culture and Issues of Equality, 

Plymouth, Lexington Books, 2009, p 3, (interpolação nossa). 
55

 “Foi inquestionavelmente a promessa de maior liberdade que atraiu um número crescente 

de liberais para o socialismo e tornou-os incapazes de perceber o conflito existente entre os princípios 

do socialismo e os do liberalismo”. Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. 

port. Anna Maria Capovilla, 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 49. 
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individuais. Tal impaciência provocou, ao longo dos anos, uma transformação no 

modo de abordagem do governo, atribuindo um caráter público em detrimento da 

tradição individualista. Essa modificação resultou na redefinição do conceito de 

liberdade, inclusive a relacionada à manifestação do indivíduo, pois, com o advento 

do capitalismo industrial e das catástrofes humanitárias do século XX, a perspectiva 

liberal alcançou uma nova compreensão advinda do modelo social intervencionista, 

protetor daqueles considerados desfavorecidos e vulneráveis. A nova visão político-

ideológica garantiu ao cidadão direitos individuais e de personalidade, protegendo a 

sua dignidade. 

Chegou-se ao entendimento que a não limitação e a não interferência nas 

ações pessoais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que necessárias ao exercício da 

liberdade, também poderiam revelar-se danosas ao sistema social e à preservação da 

liberdade do outro, pois poderiam desencadear conflitos e desordens sociais. 

Segundo Stuart Mill, o controle por parte do Estado é indispensável para o adequado 

exercício da liberdade, mas, em relação à liberdade de expressão, somente pode ser 

limitado e restringido quando notoriamente cause dano ao receptor da mensagem, 

pois a livre manifestação de ideias e pensamentos dos indivíduos garante a busca da 

verdade
56

. Para Simone Schreiber, Mill entende que a verdade só pode ser 

encontrada num ambiente de confronto aberto entre ideias e opiniões
57

.  

Segundo Friedrich Hayek, pode haver mais liberdade cultural e espiritual 

em regimes autocráticos do que em democráticos, sendo igualmente concebível a 

compreensão de que “sob o governo de uma maioria muito homogênea e ortodoxa, o 

regime democrático possa ser tão opressor quanto a pior das ditaduras”
58

. Ressalte-se 

que a existência de uma classe dominante e uma dominada, ou grupos maioritários e 

minoritários, os princípios norteadores da moral e da verdade, em regra, são 

derivados dos interesses de uma classe ou grupo em relação a outro
59

. Dessa forma, a 
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 Cf. John Stuart MILL - Sobre a Liberdade, trad. port. Alberto da Rocha Barros, 2.ª ed., 

Petrópolis, Vozes, 1991, p. 53. 
57

 Cf. Simone SCHREIBER - A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil, 

org. Luís Roberto Barroso, São Paulo, Renovar, 2007, p. 220. 
58

 Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. port. Anna Maria 

Capovilla, 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 83. 
59

 “No decorrer de todo o século XIX afirmava-se que se a liberdade implicava um limite 

sobre os poderes de qualquer homem para forçar a fazer o que não se queria ou não se poderia fazer, 

então, não importava o ideal em cujo nome fosse coagido, alguém não era livre; a doutrina da 
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proteção contra a tirania do governante não é suficiente, pois cabe ao Estado, 

também, proteger a sociedade contra a tirania da opinião e do sentimento dominante. 

  

                                                                                                                            
soberania absoluta era uma doutrina tirânica”. Cf. Rosilene de Oliveira PEREIRA - Liberdade, 

Moralidade e Direito no Pensamento de Kant: A questão dos fundamentos, Londrina, Humanidades, 

2004, p. 99. 
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2. ENQUADRAMENTO JUS-INTERNACIONAL  

 

 

2.1.  Instrumentos jurídicos universais de proteção dos Direitos 

Humanos 

 

 

Diante dos conflitos políticos e do incremento das relações internacionais e 

cooperação entre países no século XX, em seguida ao término da Segunda Guerra 

Mundial, um novo organismo internacional, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), substituiu a Sociedade das Nações, instituída após a Primeira Guerra 

Mundial. Atualmente, a ONU reúne quase a totalidade de Estados existentes no 

mundo. Seu instrumento jurídico de constituição, a Carta das Nações Unidas, 

assinada em São Francisco, em 26 de junho de 1945, elenca compromissos basilares 

impostos aos Estados membros, como o compromisso com a manutenção e 

promoção da paz
60

.  

A consciência da urgente necessidade de repúdio às ideologias nazifascistas 

e racistas que pudessem levar à prática de atos bárbaros que ultrajassem a liberdade e 

a dignidade humana
61

, juntamente com a influência de documentos e fatos históricos, 

já analisadas no primeiro capítulo, quais sejam, a tradição dos direitos do povo 

inglês, os direitos naturais proclamados pelo pensamento iluminista e a nova ordem 

jurídica advinda com as revoluções do século XVIII, foram determinantes para a 

elaboração e adoção de instrumentos jurídicos internacionais. Com o propósito de 

orientar os Estados em relação à forma de tratamento aos seus cidadãos, justo e 

condizente com as novas ideologias políticas do período pós-guerra, buscaram 

internacionalizar normas de proteção à dignidade inerente dos seres humanos e de 
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 Cf. Hildebranco ACCIOLY et al – Manual de Direito Internacional Público, 19.ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2011, p. 436. 
61

 “A Declaração Universal de 1948, bem como os instrumentos subsequentemente 

adotados, no contexto da ONU, inscrevem-se no movimento de busca de recuperação de dignidade 

humana, após os horrores cometidos pelo nazifascismo, mas sobretudo se dá a mudança no enfoque, 

quanto a ser o estabelecimento de sistema de proteção dos direitos fundamentais intrinsecamente 

internacional”. Cf. Hildebranco ACCIOLY et al – Manual de Direito Internacional Público, 19.ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2011, p. 491. 
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banimento de políticas ultranacionalistas que promovessem o segregacionismo e a 

discriminação baseada na origem nacional e na raça dos indivíduos. 

É notório que a finalidade primordial da atuação da ONU, nesse momento, 

consistiu no reforço da proteção jurídico-normativa dos direitos fundamentais nos 

ordenamentos jurídicos dos Estados vinculados à Organização e suas normas 

internacionais. Dessa forma, pensados na proteção do indivíduo em relação ao 

Estado, os direitos humanos deixaram de ser matéria exclusiva do ordenamento 

jurídico interno dos países, tornando-se objeto de interesse e respeito pela 

comunidade internacional
62

. Porém, frise-se que a ascensão da responsabilidade da 

tutela dos direitos humanos na esfera internacional não pôs termo à responsabilidade 

dos Estados, primeiros responsáveis pela garantia de direitos.  

Em relação à liberdade de expressão dos indivíduos, apesar de 

primariamente entendido como um instrumento potencialmente danoso às boas 

relações entre países durante a Segunda Guerra, percebeu-se que as ameaças à paz 

internacional, por coincidência, ou não,  era proveniente daqueles países que 

restringiam a livre expressão dos cidadãos, como disposto no Tratado Geral de 1924 

entre União Soviética e Reino Unido, que limitava a liberdade de informação entre 

os homens
63

. A liberdade de expressão e de manifestação de pensamentos e ideias 

dos indivíduos, firmado nas últimas décadas como umas das matérias centrais no 

domínio do direito internacional, incluiu-se originariamente na gama de direitos 

humanos universalizados pela ONU, desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, até a Resolução do Conselho de Direitos Humanos adotada na 

sua 20.ª sessão, de 29 de junho de 2012, que garante a liberdade de expressão na 

internet. 

 

 

2.1.1. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
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 Cf. Juan E. MENDEZ – “Proteção Internacional dos Direitos Humanos” in Direitos 

Humanos no Século XXI, org. Paulo Sérgio Pinheiro e Samuel Pinheiro Guimarães, Brasília, Senado 

Federal, 2002, p. 226. 
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 Cf. Carol DEVINE et. al. - Direitos Humanos: Referências Essenciais, org. Hilary Poole, 

trad. port. Fabio Larsson, São Paulo, EdUSP, 2007, p. 139. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos
64

, de 10 de dezembro de 

1948, marcou o início do movimento de proteção jusinternacional dos direitos 

humanos após o fim da Segunda Guerra mundial e influenciou a adoção de 

importantes instrumentos normativos internacionais e nacionais que sublimaram o 

direito à liberdade de expressão do homem. Embora a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos não seja dotada de força jurídica vinculativa, pois tem caráter 

recomendatório, ela, segundo Jônatas Machado, desempenha uma “relevantíssima 

função de natureza jurídico-moral de desenvolvimento de uma consciência 

axiológica e jurídica planetária”
65

, sendo que, algumas de suas proposições podem 

ser consideradas como princípios de direito internacional e mesmo jus cogens. 

A Declaração assegurou o direito à liberdade, nas suas múltiplas dimensões, 

garantindo ao indivíduo a autonomia necessária para proceder da forma que lhe 

convém, desde sua locomoção, expressão ou prática religiosa, mas limitou o seu 

exercício quando este interferir na liberdade de outrem. Seu artigo 19.º trata 

especificamente da liberdade de opinião e expressão, assegurando sua garantia a 

todos, incluindo-se a liberdade de emitir opiniões próprias, além do direito de 

procurar, transmitir e receber informações e ideias de outros indivíduos, in verbis:  

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; 

este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 

opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de 

fronteiras. 

 
 

As disposições trazidas pelo artigo 19.º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos invocam um dos aspectos mais importantes da democracia: a livre 

troca de informações e ideias. Uma das respostas jurídicas aos conflitos mundiais 

ocorridos no início do século XX, o direito à liberdade de expressão foi considerado 

                                            
64

 O texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos encontra-se disponível em 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm acesso em 30 de dezembro de 

2011. 
65

 Cf. Jónatas E. M. MACHAD, Liberdade de Expressão: Dimensões constitucionais da 

esfera pública do sistema social, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 308. 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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de fundamental relevância à sociedade e à democracia, devendo sua garantia, na 

esfera internacional, ser promovida e constantemente ampliada.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), essa noção de “liberdade de informação” foi reconhecida, 

inicialmente, pela ONU, em dezembro de 1946, através da Resolução 59(1), que 

afirmava ser a liberdade de informação um direito humano fundamental e a base de 

todas as liberdades a que se dedica a ONU
66

, tanto como direito de informar quanto 

de ser informado. O direito de informar, portanto, é o que assegura ao emissor do 

discurso a divulgação de fatos ou notícias, enquanto o direito de ser informado 

corresponde ao direito de receber informações.  

Conforme Soraia Mendes, o direito de informar é uma liberdade negativa, 

pois pressupõe o dever que o Estado tem de abster-se de obstaculizar o processo de 

comunicação, enquanto o direito de ser informado estabelece o direito de participar 

ativamente da vida pública e política. Mendes define esse direito como “a 

possibilidade de evitar a marginalização social provocada pela falta de informação 

ou, ainda, pela informação distorcida”
 67

. Reveste-se, portanto, de relevantíssima 

importância à manutenção da sociedade e do seu desenvolvimento democrático 

através da sua multifuncionalidade em possibilitar a busca da verdade através do 

mercado livre de ideias, da liberdade de discurso e opinião pública e da diversidade 

de opiniões. 

Por outra via, percebe-se que o exercício dessa liberdade não é dotado de 

uma garantia irrestrita e plena, devendo, o seu executor, observar direitos alheios e 

limitações previamente estipuladas. Os direitos da personalidade, consagrados em 

instrumentos internacionais de proteção, devem ser observados como limites ao 

exercício da liberdade de expressão. O artigo 12.º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos protege explicitamente a vida privada, a honra e a reputação dos 

indivíduos contra interferência do Estado. Nesse sentido, o emissor de um discurso, 

                                            
66

 “[Muito] embora algumas das primeiras leis que garantiam um direito à informação sob o 

controle de órgãos públicos fossem chamadas de leis de liberdade de informação, o contexto deixa 

claro que o termo, tal como é usado na Resolução, referia-se, de forma geral, ao livre fluxo da 

informação na sociedade e não apenas à ideia de um direito de acesso à informação detida por órgãos 

públicos”. Cf. Tody MENDEL - Liberdade de informação: um estudo de direito comparado, trad. 

port. Marsel N. G. de Souza, 2.ª ed., Brasília, UNESCO, 2009, p.7, (interpolação nossa). 
67

 Cf. Soraia da Rosa MENDES - Esfera Pública e Direitos Fundamentais: Estudo sobre a 

liberdade de comunicação, Passo Fundo, IFIBE, 2008, p.49. 
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enquanto sujeito de direito e deveres, deve levar em consideração os direitos 

igualmente concedidos aos seus pares a fim de evitar-se a ofensa a direito alheio. 

 

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na 

sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a 

ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à 

proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
 

 

O artigo 12.º da Declaração Universal, abriga o direito à privacidade, fora 

do campo de interferência de outros indivíduos e do Estado, permitindo que cada um 

desenvolva sua vida pessoal com respeito e tendo resguardada a sua dignidade
68

. 

 

 

2.1.2. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 

 

 

Com o intuito de ampliar e dar força jurídica normativa aos direitos contidos 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi adotado pela ONU, em 1966, o 

tratado denominado “Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos”, vigente no 

Brasil somente em 1992 por meio do Decreto n.º 592
69

. O Pacto, em seu artigo 19.º, 

assegurou o direito à liberdade de expressão e a liberdade de informação em qualquer 

meio e forma de divulgação, contudo, igualmente estabelece limites ao exercício 

dessa manifestação. As regras restritivas prendem-se ao princípio da 

proporcionalidade ou da proibição do excesso, primando pela prevalência de outros 

direitos, como a honra, à segurança nacional, ordem, saúde e moral públicas
70

. 

 

1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

                                            
68

 Cf. Carol DEVINE et al - Direitos Humanos: Referências Essenciais, org.: Hilary Poole, 

trad. port. Fabio Larsson, São Paulo, EdUSP, 2007, p. 92. 
69

 O Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticos, ratificado no Brasil pelo Decreto n.º 

592, de 6 de julho de 1992, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm acesso em 30 de dezembro de 

2011. 
70

 Cf. Jónatas E. M. MACHAD - Liberdade de Expressão: Dimensões constitucionais da 

esfera pública do sistema social, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 726. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm
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2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse 

direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, 

ou por qualquer outro meio de sua escolha. 

3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente 

artigo implicará deveres e responsabilidades especiais. 

Consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições, 

que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e 

que se façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das 

demais pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a 

moral públicas.
 
 

 

 

Apesar de estipular limites ao exercício da liberdade de expressão do 

indivíduo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos não foi objetivo quanto 

às definições do que significa reputação das pessoas e proteção da ordem e moral 

públicas. Essa imprecisão permite aos governos atuarem com certa flexibilidade 

interpretativa quanto à intensidade dessa limitação, acentuando o poder e a 

autoridade política em detrimento da liberdade individual
71

. No mesmo sentido que 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto prevê ilicitude de condutas que 

interfiram na vida privada ou que agridam a honra e a reputação das pessoas, 

conforme disposto em seu artigo 17.º: 

 

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou 

ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu 

domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais 

às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à 

proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. 

 

 

Por meio da Comissão de Direitos Humanos, sucedida pelo atual Conselho 

de Direitos Humanos, criado em março de 2006, a Organização das Nações Unidas, 

                                            
71

 “Esses instrumentos internacionais de direitos humanos não enunciavam, de modo 

específico, um direito à informação e suas garantias gerais de liberdade de expressão não eram, no 

momento de sua adoção, compreendidas como incluindo um direito de acesso à informação mantida 

por órgãos públicos”. Cf. Tody MENDEL - Liberdade de informação: um estudo de direito 

comparado, trad. port. Marsel N. G. de Souza,. 2.ª.ed., Brasília, UNESCO, 2009, p.7. 
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além de consultar e analisar a situação dos direitos humanos nos mais diversos países 

integrantes, interpreta e contextualiza os dispositivos normativos, esclarecendo 

conceitos e solucionando conflitos através de instrumentos denominados 

“Comentários Gerais”. Especificamente em relação à liberdade de expressão, a 

Comissão adotou, no dia 29 de junho de 1983, o General Comment Nº. 10: Freedom 

of expression (Art. 19)
72

, composto de quatro itens que tratam do artigo 19.º do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos. O primeiro afirma não haver nenhuma 

exceção ao direito de não interferência ao direito de ter opiniões, privilegiando o 

direito ao exercício dessa liberdade diante do Estado e de outros indivíduos. O 

segundo, em atenção ao constante desenvolvimento tecnológico dos instrumentos de 

comunicação, alerta sobre a escassez de medidas de prevenção ao domínio dos meios 

de comunicação e o seu consequente prejuízo à garantia da liberdade de expressão 

como direito de informar e de receber informação de forma democrática e 

diversificada. Tal disposição é relevantíssima para o enfrentamento de um possível 

monopólio das empresas de comunicação, que pode, com sua força influenciadora, 

limitar o acesso às informações aos indivíduos, manipulando-os ou submetendo-os a 

uma alienação propositada. Os dois próximos itens advertem os Estados sobre a 

pouca informação recebida em relação às medidas legais de proteção e de restrição 

de direitos. É interessante destacar que a Comissão consagrou que é a interação entre 

o princípio da liberdade de expressão e tais limitações e restrições que determina o 

alcance efetivo do direito do indivíduo. Ademais, asseverou que a limitação ao 

exercício da liberdade de expressão não pode ser de tal forma que coloque em risco 

esse direito.  

Contudo, o General Comment Nº. 10 foi substituído integralmente pelo 

General Comment Nº. 34 (Article 19: Freedoms of opinion and expression)
73

 em 29 

de julho de 2011. Composto por 52 itens, foi elaborado pelo Conselho de Direitos 

Humanos devido ao crescente número de indagações consultivas realizadas por 

                                            
72

 O General Comment N.º 10: Freedom of expression (Art. 19), 1983, encontra-se 

disponível em 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument acesso em 

05 de agosto de 2012. 
73

 O General Comment N.º 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression, 2011, 

encontra-se disponível em http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf acesso em 05 de 

agosto de 2012. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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alguns Estados. O documento reconhece, de forma categórica, que as liberdades de 

opinião e de expressão são condições indispensáveis ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, e que, importantes para todas as sociedades, constituem a base principal de 

toda a democracia
74

.  

O Comentário nº. 34 interpreta de forma objetiva o sentido da liberdade de 

opinião e de expressão e, ainda, relaciona essa liberdade com os meios de 

comunicação de modo a consagrá-lo como indispensável ao ser humano e possibilitar 

o seu exercício de todos os modos e instrumentos efetivos de divulgação do discurso 

ou da mensagem. O Conselho de Direitos Humanos entende que a liberdade de 

expressão, ainda quando exercida pra mudança de opinião em relação a algo, é um 

direito que não deve sofrer qualquer restrição, principalmente nas áreas política, 

científica, histórica, moral ou religiosa. Nesse mesmo entendimento, considerou-se 

que a expressão da opinião, seja qual for, não pode ser qualificada como crime, 

constituindo-se ilegais os meios de punição e intimidação instituídos pelos Estados 

contra o livre discurso
75

. É indispensável ressaltar esse posicionamento do Conselho, 

que desqualifica, no âmbito penal, os discursos possivelmente ofensivos ou abusivos 

pronunciados por uma pessoa, pois atribui apenas responsabilidade na esfera civil. 

Além disso, o Conselho observou que cabe ao Estado garantir esse direito a 

todos, incluindo a faculdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de 

toda índole, sem limitações ou fronteiras e sob qualquer modo, seja oral, escrito, por 

símbolos, imagens ou objetos artísticos. No exercício da liberdade de expressão, 

conforme o artigo 11.º, deve ser garantido o direito de receber informações de toda 

                                            
74

 “General remarks: [Freedom] of opinion and freedom of expression are indispensable 

conditions for the full development of the person. They are essential for any society.  They constitute 

the foundation stone for every free and democratic society. The two freedoms are closely related, with 

freedom of expression providing the vehicle for the exchange and development of opinions”. 

(interpolação nossa). 
75

 O artigo 9.º do General comment N.º 34 afirma que “Paragraph 1 of article 19 requires 

protection of the right to hold opinions without interference. This is a right to which the Covenant 

permits no exception or restriction. Freedom of opinion extends to the right to change an opinion 

whenever and for whatever reason a person so freely chooses. No person may be subject to the 

impairment of any rights under the Covenant on the basis of his or her actual, perceived or supposed 

opinions. All forms of opinion are protected, including opinions of a political, scientific, historic, 

moral or religious nature. It is incompatible with paragraph 1 to criminalize the holding of an opinion.  

The harassment, intimidation or stigmatization of a person, including arrest, detention, trial or 

imprisonment for reasons of the opinions they may hold, constitutes a violation of article 19, 

paragraph 1”. 
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espécie de ideias e opiniões, incluindo a pluralidade de pensamentos políticos, 

comentários específicos sobre determinado assunto, público ou particular, 

campanhas de porta a porta, discussão sobre direitos humanos, matérias veiculadas 

pela imprensa, cultura e artes, educação e pensamento acerca da religião
76

. Esse 

artigo dispõe que até mesmo o discurso ofensivo, segundo interpretação do artigo 

19.º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos pelo Conselho, pode ser 

garantido
77

. Percebe-se claramente que, diferente das medidas praticadas e das 

interpretações dadas pela maior parte dos Estados em decorrência desse artigo, o 

Conselho sublima o direito à liberdade de expressão em relação a outros direitos 

humanos de forma a indicá-lo como um dos direitos mais basilares e importantes do 

ser humano. 

Entretanto, apesar do posicionamento pró-liberdade de expressão, o 

Conselho não deixa de reconhecer a existência, necessária, de limites e restrições, 

especialmente quando o seu exercício ponha em causa o direito ou a reputação de 

outras pessoas, a segurança nacional, a moral, a saúde ou ordem pública, nos termos 

do parágrafo terceiro do artigo 19.º do Pacto. Mas, ainda que sejam adotadas normas 

restritivas, sempre legais, que limitem o exercício desse direito, é imprescindível que 

nenhuma medida governamental anule esse direito, conforme previsto no artigo 5.º 

do Pacto, que estatui que nenhuma disposição nacional poderá ser imposta no sentido 

de inviabilizar o exercício dos direitos nele elencados e que, caso seja necessário 

impor restrições, estas não sejam maiores do que as previstas no próprio Pacto, 

devendo cumprir condições de estrita necessidade e proporcionalidade.  

                                            
76

 Segundo o artigo 11.º do General comment N.º 34: “Paragraph 2 requires States parties to 

guarantee the right to freedom of expression, including the right to seek, receive and impart 

information and ideas of all kinds regardless of frontiers. This right includes the expression and 

receipt of communications of every form of idea and opinion capable of transmission to others, 

subject to the provisions in article 19, paragraph 3, and article 20. It includes political discourse, 

commentary on one’s own and on public affairs, canvassing, discussion of human rights, journalism, 

cultural and artistic expression, teaching, and religious discourse. It may also include commercial 

[advertising]”. (interpolação nossa) 
77

 “[The] scope of paragraph 2 embraces even expression that may be regarded as deeply 

offensive, although such expression may be restricted in accordance with the provisions of article 19, 

paragraph 3 and article 20. 12. Paragraph 2 protects all forms of expression and the means of their 

dissemination. Such forms include spoken, written and sign language and such non-verbal expression 

as images and objects of art. Means of expression include books, newspapers, pamphlets, posters, 

banners, dress and legal submissions.7 They include all forms of audio-visual as well as electronic and 

internet-based modes of expression”. (interpolação nossa). 
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Os Estados que justificam e fundamentam no parágrafo terceiro do artigo 

19.º do Pacto a adoção e aplicação de normas restritivas de direitos para silenciar os 

defensores da democracia pluripartidária, dos princípios democráticos e dos direitos 

humanos, equivocam-se quanto o sentido e alcance real dessa norma internacional. 

Tampouco podem ser compatíveis com o Pacto atentados contra a pessoa por meio 

de detenções arbitrárias, intimidação, tortura, ameaças de morte ou assassinato. Tais 

práticas devem ser objeto de eficiente investigação e condenação judicial com 

reparação justa às vítimas. 

A interpretação do artigo 19.º feita pelo Conselho considera que as 

restrições devem ser concretas, individualizadas, necessárias e proporcionais para a 

consecução de um propósito legítimo, sem olvidar a garantia e o respeito ao direito 

do autor da possível ilicitude. Nesse sentido, qualquer restrição à liberdade de 

expressão constitui uma grave ameaça aos direitos humanos pela vulnerabilidade 

constituída na relativização destes, o que não é totalmente incompatível com o Pacto. 

Até mesmo a restrição que tenha respaldo no direito tradicional, na religião ou em 

outras normas costumeiras carece de adequação às normas internacionais de direitos 

humanos
78

. 

Em que pese as disposições concernentes à manifestação da liberdade de 

expressão, consignou-se que a existência de meios de publicação e de comunicação 

livres e isentos de censura é essencial para qualquer sociedade, pois assegura o 

exercício da liberdade humana. A verificação de livre comunicação em questões 

públicas e políticas entre os cidadãos, candidatos à eleição e eleitos, é indispensável 

ao desenvolvimento da democracia e do aperfeiçoamento da sociedade livre da 

censura ou limitações. Essa prática garante ao indivíduo o direito de usufruir dos 

meios de comunicação, que podem cumprir com sua finalidade informativa de 

maneira livre, inclusive no acesso a conteúdos intelectuais e culturais. Sobre os 

meios de comunicação, a Comissão afirma que cabe aos Estados o empenho na 

promoção de meios de comunicação forte, independentes, diversificados e a 

                                            
78

 Artigo 24.º do General comment No. 34: “Restrictions must be provided by law. Law 

may include laws of parliamentary privilege and laws of contempt of court. Since any restriction on 

freedom of expression constitutes a serious curtailment of human rights, it is not compatible with the 

Covenant for a restriction to be enshrined in traditional, religious or other such customary law”. 
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adequada regulação das novas tecnologias como forma de difusão livre da 

informação e acesso universal a essas novas ferramentas. 

Constituem como objetivos desses instrumentos o pleno gozo da liberdade 

de opinião e expressão e o dever dos Estados na garantia efetiva do seu exercício 

tanto na esfera da liberdade individual do cidadão como na liberdade de instituições 

da área de comunicação, que devem, resguardada sua independência editorial, estar 

protegidas contra ingerências arbitrárias e abusivas dos governos locais. Outros 

instrumentos universais buscaram um melhor entendimento acerca da liberdade de 

expressão, como os Princípios de Johanesburgo: Segurança Nacional, Liberdade de 

Expressão e Acesso a Informação, recomendado pela Comissão de Direitos Humanos 

da ONU em novembro de 1996. Criado por um grupo de peritos em direito 

internacional, baseou-se em normas universais e regionais pertinentes, como a Carta 

Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, a Convenção Americana para a 

Proteção dos Direitos do Homem e a Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos do Homem
79

.  

Os Princípios reafirmaram que a liberdade de expressão e a liberdade de 

informação, como já difundidas em instrumentos universais de proteção dos direitos 

humanos, são vitais para uma sociedade democrática e essenciais para o seu 

progresso, bem estar e para o desfrute de outros direitos e liberdades fundamentais. O 

documento reconheceu a necessidade da proteção legal dessas liberdades através da 

promulgação de leis redigidas com elevada especificidade. Entre esses direitos, o de 

todas as pessoas poderem ter opinião sem interferência e a possibilidade de expressá-

las oralmente, por escrito (em qualquer língua, ainda que de uma minoria nacional), em 

forma de arte ou por qualquer outro modo, sem restrições, exceto quanto às 

proibições dispostas em instrumentos internacionais e internos específicos, desde que 

que demonstrem ser necessárias para a manutenção da democracia e para proteção de 

                                            
79

 Segundo o documento, “estes Princípios foram adoptados em 1 de Outubro de 1995 por 

um grupo de peritos em direito internacional, segurança nacional e direitos humanos por iniciativa do 

ARTICLE 19, o International Centre Against Censorship (Centro Internacional Contra a Censura), em 

colaboração com o Centre for Applied Legal Studies (Centro para Estudos de Direito Aplicado) da 

Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo. Os Princípios baseiam-se no direito e normas 

internacionais e regionais relativos à protecção dos direitos humanos, à prática estatal em evolução 

(reflectida, entre outras coisas, nos julgamentos dos tribunais nacionais) e aos princípios gerais de 

direito”. Disponível em http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/johannesburg-principles-

port.pdf acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/johannesburg-principles-port.pdf
http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/johannesburg-principles-port.pdf
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interesses relacionados à segurança nacional. Normas específicas, segundo o 

documento, são aquelas capazes de provar a necessidade da restrição ao exercício da 

liberdade de expressão desde que evidenciem que o ato infrator coloca em risco o 

interesse nacional, que a restrição imposta é o meio menos limitador, e que não 

discrimina, com base em qualquer fator, o emissor do discurso
80

.  

A declaração de princípios cita algumas manifestações públicas que 

poderiam ser consideradas ilícitas, mas não o são. Por exemplo, as que defendem a 

mudança da política do governo ou do próprio governo, desde que não violentas; as que 

constituem crítica ou insulto à nação, ao Estado ou aos seus símbolos, ao governo, às 

suas agências ou funcionários públicos, a não ser que a crítica incite a violência; aquelas 

manifestações que constituem objeção por motivos religiosos, de consciência ou 

convicção, para mobilização de um conflito específico ou à sua ameaça; e, ainda, aquelas 

que são dirigidas à comunicação de informação sobre alegadas violações das normas dos 

direitos humanos ou da lei humanitária internacional.  

 

 

2.1.3 Resolução do Conselho de Direitos Humanos sobre a Liberdade de 

Expressão na Internet de 2012 

 

 

Foi adotada na 20.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

ocorrida em 29 de junho de 2012, uma resolução
81

 específica sobre a liberdade de 

expressão na internet
82

. Apresentada por países cultural e politicamente distintos - 

                                            
80

 Segundo o Princípio 4: Proibição de Discriminação, “uma restrição à liberdade de 

expressão ou informação não poderá, em caso algum, incluindo o de invocação da segurança nacional, 

envolver discriminação com base na raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem 

nacional ou social, nacionalidade, propriedade, nascimento ou outro estatuto”. 
81

 A Resolução, de 29 de junho de 2012, registro A/HRC/20/L.13, encontra-se disponível 

em  

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.L.13_en.doc 

acesso em 25 de agosto de 2012. 
82

 Uma rede criada em 1969 nos Estados Unidos da América foi desenvolvida pelo diretor 

de computação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos EUA 

com o objetivo de conectar bases militares, universidades e empresas que estavam ligadas a atividades 

do governo. Com o desenvolvimento e crescente número de usuários, a rede foi dividida em duas, 

uma para uso exclusivo de militares, a Milnet, e a outra reservada à educação, que originou a atual 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A.HRC.20.L.13_en.doc
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Brasil, Turquia, Suécia, Nigéria, Estados Unidos e Tunísia -, a resolução, de 

imediato, aponta para a necessidade de assegurar o exercício desse direito em âmbito 

universal. Contendo apenas 5 itens, o documento, afirmando a natureza universal e 

aberta da internet, garante que todos têm o direito de se expressarem independente de 

fronteiras e por qualquer meio, desde que observados os artigos 19.º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos
83

.  

Para o Conselho, o exercício da liberdade de expressão na internet, 

frequentemente tema discutido e abordado por governos em todo o mundo, é 

interesse de toda humanidade, devido à sua importância e ao fato de que os meios 

tecnológicos da atualidade permitem que pessoas em todas as partes do mundo se 

comuniquem e troquem informações e ideias. Por isso, ao incentivar procedimentos 

especiais nacionais sobre o tema, o artigo 3.º da Resolução exorta que os Estados 

promovam e facilitem o acesso à internet visando o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e informação em todos os países
84

. Essa exortação justifica-se quando 

percebidos, em diversos países, os desafios encontrados por indivíduos que buscam 

informações ou tentam transmiti-las a seus pares. A internet, como solução para a 

prática da livre comunicação entre as pessoas, possui, segundo Frank La Rue, uma 

natureza única e transformadora não apenas para capacitar os indivíduos a exercerem 

o seu direito à liberdade de opinião e expressão, mas também de outros direitos 

humanos e para promover o progresso da sociedade nos campos econômicos, sociais, 

culturais e educacionais, bem como para o exercício dos direitos civis e políticos
85

. 

                                                                                                                            
Internet. Cf. Sônia Aguiar do Amaral VIEIRA - Inviolabilidade da vida privada e da intimidade pelos 

meios eletrônicos, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002, p. 56. 
83

 “1. Affirms that the same rights that people have offline must also be protected online, in 

particular freedom of expression, which is applicable regardless of frontiers and through any media of 

one’s choice, in accordance with articles 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the 

International Covenant on Civil and Political Rights; 2. Recognizes the global and open nature of the 

Internet as a driving force in accelerating progress towards development in its various forms”. 
84

 “3. Calls upon all States to promote and facilitate access to the Internet and international 

cooperation aimed at the development of media and information and communications facilities in all 

countries; 4. Encourages special procedures to take these issues into account within their existing 

mandates, as applicable”. 

85 Frank La Rue foi relator especial sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de 

opinião e de expressão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O documento, relatado por Frank 

La Rue, encontra-se disponível em 
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É interessante destacar que ao mesmo tempo em que o imediatismo dos 

benefícios da comunicação online proporciona, ela também pode desencadear 

transformações revolucionárias na sociedade. Esse é o motivo pelo qual governos em 

todo o mundo restringem a utilização da internet através de tecnologias que garantem 

o bloqueio de conteúdos, monitoração e identificação de usuários, a fim de impedir o 

uso da internet como instrumento de manifestação de ideias políticas opositoras e 

insurgentes, o que é um atentado grave à liberdade de manifestação de ideias e 

pensamentos. Por fim, o último artigo da Resolução assinala a continuação da 

promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na internet e em outras 

tecnologias
86

. 

 

 

2.2.  Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos 

 

 

Em consonância com o sistema universal de proteção dos direitos humanos, 

são adotadas, em âmbito regional, normas internacionais que visam a tutela e a 

garantia de direitos aos indivíduos. Nas Américas, durante a Primeira Conferência 

Internacional Americana, realizada na cidade de Washington de outubro de 1889 a 

abril de 1890
87

, foi constituída a União Internacional das Repúblicas Americanas, 

mais antigo sistema institucional internacional. Em continuidade aos trabalhos e 

acordos, em 1948, durante a Nona Conferência Internacional Americana realizada 

em Bogotá, os 21 países representados assinaram a Carta da Organização dos 

                                                                                                                            
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf acesso em 25 de 

agosto de 2012. 
86

 “5. Decides to continue its consideration of the promotion, protection and enjoyment of 

human rights, including the right to freedom of expression, on the Internet and in other technologies, 

as well as of how the Internet can be an important tool for development and for exercising human 

rights, in accordance with its programme of work”. 
87

 Segundo a OEA, a Primeira Conferência Internacional Americana foi realizada em 

Washington, D.C., "com o objetivo de discutir e recomendar para adoção dos respectivos governos 

um plano de arbitragem para a solução de controvérsias e disputas que possam surgir entre eles, para 

considerar questões relativas ao melhoramento do intercâmbio comercial e dos meios de comunicação 

direta entre esses países, e incentivar relações comerciais recíprocas que sejam benéficas para todos e 

assegurem mercados mais amplos para os produtos de cada um desses países". Disponível em 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp
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Estados Americanos, dando origem ao órgão do mesmo nome, Organização dos 

Estados Americanos (OEA), cuja finalidade proposta foi a promoção da paz, a 

segurança do continente, bem como a cooperação mútua e o desenvolvimento 

econômico, social e cultural dos países membros. Destaca-se que, no âmbito do 

sistema interamericano, encontram-se vigentes normas como a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos e a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, todas 

estas dotadas de dispositivos que asseguram a liberdade de expressão dos indivíduos 

e sua livre manifestação, como será abordado adiante.  

 

 

2.2.1. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 

 

 

Durante a conferência de Bogotá, em 1948, além da criação da OEA, foi 

adotado o primeiro instrumento jurídico regional que protegeu especificamente os 

direitos humanos, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
88

. No 

texto introdutório da Declaração, afirmou-se que a proteção internacional dos direitos 

do homem deve ser matéria basilar em todas as atividades do órgão, servindo de 

orientação e fundamento do direito americano. Desse modo, a consagração de direitos 

essenciais ao homem e as consequentes garantias proporcionadas pelos regimes 

internos dos Estados firmam-se pelo esforço institucional na difusão e garantia dos 

direitos humanos. 

Percebe-se que a Declaração aprofundou-se nas discussões relacionadas à 

liberdade de expressão ao assegurar a todo indivíduo o direito de exercer, manter e 

estimular a cultura por todos os meios. Nesse sentido, seu artigo 4.º afirma que é 

direito de toda pessoa a liberdade de investigação, de opinião e de expressão e 

difusão do pensamento, por qualquer meio; contudo, também prevê que a 

manifestação dos indivíduos deve ser limitada e restringida quando violar o direito 

                                            
88

 A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem encontra-se disponível em 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm
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de outrem, seja no aspecto da manifestação abusiva contra a honra e reputação de 

alguém, ou, até mesmo, contra a sua vida privada ou familiar. 

Nesse momento, a garantia da liberdade expressão dos indivíduos, inclusive 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a crescente popularização dos 

meios de comunicação social, como a rádio e televisão, foram fundamentais para o 

aprofundamento de estudos que pudessem analisar o poder de influência e 

manipulação desses meios na vida das pessoas, seja no aspecto cultural ou político. O 

estudo do possível caráter mercantilista e consumista da comunicação ensejou a 

criação, na cidade de Quito, em 1959, do Centro Internacional de Estudos superiores 

de Comunicação para a América Latina (CIESPAL). 

 

 

2.2.2. Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 

 

 

Criada por resolução na Quinta Reunião de Consulta dos Ministros das 

Relações Exteriores em Santiago, Chile, em 1959, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos - CIDH
89

, tem o dever de observar a proteção de direitos humanos 

no continente. Atualmente, a Comissão é uma das entidades do sistema regional de 

proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas, compondo, como órgão 

principal e autônomo, um organismo da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Logo após o início de suas atividades, em 1960, com o fim de salvaguardar 

direitos essenciais dos indivíduos no âmbito regional, foi adotada, em 1969, a 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos90, que instrumentalizou dois 

órgãos responsáveis por conhecer as violações de direitos humanos no continente: a 

                                            
89

 A CIDH tem função primordial de promover a observância e defesa dos direitos humanos 

e servir como órgão consultivo da Organização nesta matéria. Com este propósito, tem competência 

de investigar e decidir sobre denúncias de violações de direitos humanos, celebrar visitas in loco, 

preparar projetos de tratado e declarações sobre direitos humanos, bem como relatórios sobre a 

situação de direitos humanos nos países da região. O sítio virtual da CIDH encontra-se disponível em 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=36&lID=4 acesso em 10 de abril de 2012. 
90

 Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San 

José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, foi Promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 678, de 6 de 

novembro de 1992, disponível em 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm acesso em 10 de abril de 2012. 

http://www.cidh.oas.org/comissao.htm
http://www.cidh.oas.org/comissao.htm
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=36&lID=4
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm
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já existente Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Tribunal 

Interamericano de Direitos Humanos, este instalado apenas em 1979 na cidade de 

San José, Costa Rica. 

Em que pese as disposições da Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos, seu artigo 13.º assevera que a liberdade de pensamento e expressão 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda 

índole. Esses termos asseguram que os indivíduos protegidos por esta Convenção 

não têm apenas o direito de divulgar ideias ou pensamentos, mas igualmente o de 

buscar, receber e difundir informações. Nesse sentido, restringir a liberdade de 

expressão de um indivíduo significa violar o direito de todos os outros de receber 

informações, o que atribui um caráter de direito coletivo e relevante à livre 

comunicação entre os indivíduos. De modo geral, a restrição de direitos representa, 

portanto, o impedimento da manifestação individual do pensamento que afeta o 

direito dos outros indivíduos, pois os impede de conhecer ideias e opiniões alheias. 

Ademais, a Convenção estipula que eventuais normas legais que prevejam 

responsabilidades às manifestações sejam no sentido de garantir o respeito a direitos 

alheios, como a reputação das pessoas ou a proteção à segurança nacional, da ordem 

pública, ou saúde ou moral públicas, in verbis: 

 

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. 
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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 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. 

 

 

A liberdade de expressão, portanto, não se resume apenas no 

reconhecimento do direito de falar ou escrever, mas também no direito de utilizar 

qualquer meio que possa difundir publicamente o pensamento, constituindo-se um 

importante instrumento de promoção do intercâmbio do conhecimento e da 

realização da comunicação massiva entre os seres humanos. Assim, o direito à livre 

manifestação de ideias e pensamentos é tão importante quanto o direito de recebê-las, 

por quem quer que seja, o que, de certa forma, evita a constituição de monopólios 

públicos ou privados dos meios de comunicação ou a manipulação da opinião 

pública segundo um ponto de vista. Destaca Sandra Coliver que o parágrafo terceiro 

do artigo 13.º inovou em prever expressamente a proibição do Estado adotar métodos 

indiretos de restrição da liberdade de expressão e coibir a livre manifestação dos 

indivíduos, tanto para transmitir ideias quanto para manifestá-las
91

.  

As infrações cometidas pelos Estados em contrariedade ao artigo 13.º da 

Convenção podem ser caracterizadas em diferentes hipóteses, desde que conduzam à 

supressão da liberdade de expressão mais do que o legitimamente permitido. As 

medidas que implicam em perda radical da liberdade de manifestação de ideias e 

pensamentos, como a censura prévia, a proibição de publicações ou todos os 

procedimentos que condicionam a liberdade de expressão ou a difusão da informação 

ao controle do Estado, são exemplos de violação tanto do direito de cada pessoa se 

expressar, como o direito de todos serem informados, condição básica de uma 

sociedade democrática
92

.  

                                            
91 Cf. Sandra COLIVER - The Article 19 Freedom of Expression Handbook: International 

and Comparative Law, Standards and Procedures, London, Article 19, 1993, p. 77. 
92

 “Tal como ha establecido la Corte anteriormente, las infracciones al artículo 13 de la 

Convención pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la 

libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente permitido. [En] tal 

hipótesis, hay una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho 
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Em contrapartida, o exercício de direitos, em geral, pode sujeitar-se a 

determinadas limitações ou restrições, contempladas pela própria Convenção não 

somente no artigo 13.º, mas também no artigo 11.º, que assegura o respeito à 

dignidade dos indivíduos. A lei adotada pelos Estados, que porventura limite a 

liberdade de expressão, deve ser específica em combater o possível abuso da 

manifestação que interfire na vida privada de outro indivíduo, seja no aspecto da sua 

reputação social ou da subjetiva ofensa à sua honra, relacionada ao sentimento 

pessoal do ofendido, tema tratado no último capítulo deste trabalho. 

 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 

reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pose ser 

objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 

privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua 

correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 

reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 

contra tais ingerências ou tais ofensas.
93

 

 

 

Segundo Maximiliano Vicente, uma série de transformações ocorridas no 

continente americano, inclusive motivadas por crises econômicas e políticas a partir 

do final da década de 70, desencadeou a observação da influência dos meios de 

comunicação na vida dos indivíduos denunciando modelos políticos autoritários e 

populistas, além de alertar os governos para a observação de modelos de 

comunicação mais democráticos
94

. O desenvolvimento de tecnologias ligadas à área 

da comunicação social, a propagação dos direitos individuais e a abertura política na 

América Latina, com o fortalecimento da democracia, propiciaram, já no final da 

década de 80, a ampliação da discussão pública sobre os meios de comunicação, 

                                                                                                                            
de todos a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una 

sociedad democrática”. Cf. Sergio García RAMÍREZ, Alejandra GONZA - La Libertad de Expresión 

en la Jurisprudencia de da Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2.ª ed., México, Sociedad 

Interamericana de Prensa, 2009, p. 37, (interpolação nossa). 
93

 A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica), de 

22 de novembro de 196, ratificada pelo. Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992, encontra-se 

disponível em http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_americana_dir_humanos.htm acesso 

em 03 de janeiro de 2012. 
94

 Cf. Maximiliano Martin VICENTE - História e comunicação na ordem internacional, 

São Paulo, Cultura Acadêmica, 2009, p. 33. 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_americana_dir_humanos.htm
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incluindo-se nesses debates a liberdade de imprensa, a integração socioeconômica 

latino-americana e o crescimento econômicos da indústria privada da comunicação. 

 

 

2.2.3. Declaração de Chapultepec de 1994 

 

 

Fora do contexto da CIDH, mas diretamente relacionada com o tema, em 

1994 foi adotada a Declaração de Chapultepec95 pela Conferência Hemisférica sobre 

Liberdade de Expressão realizada em Chapultepec, México, D.F., no dia 11 de março 

de 1994. Foi redigida por especialistas a pedido da Sociedade Interamericana de 

Imprensa, que trata a respeito da censura prévia nos meios de comunicação e da livre 

expressão e circulação de ideias. Segundo suas notas introdutórias, a Declaração 

defende uma imprensa livre e “também, uma imprensa responsável, compenetrada e 

convencida dos compromissos que supõe o exercício da liberdade”. De acordo com o 

documento, as autoridades devem coibir o estabelecimento da censura prévia, as 

restrições à circulação dos meios de informação ou de divulgação de suas 

mensagens, bem como a “imposição arbitrária de informação, a criação de obstáculos 

ao livre fluxo informativo e as limitações ao livre exercício e mobilização dos 

jornalistas”, que devem zelar pelo compromisso com a verdade, imparcialidade e 

equidade. Trata-se de um instrumento jurídico que diz respeito aos interesses dos 

profissionais da comunicação social, em especial jornalistas, mas que difunde a ideia 

central do direito à liberdade de expressão. Nesse entendimento, o documento 

entende que o direito ao exercício dessa liberdade é construído e garantido num 

processo permanente de luta e busca pelo exercício da cidadania, conforme conclui: 

 

A luta pela liberdade de expressão e de imprensa, por 

qualquer meio, não é tarefa de um dia; é um objetivo 

permanente. Trata-se de uma causa fundamental para a 

democracia e a civilização em nosso hemisfério. Não 

somente é baluarte e antídoto contra todo abuso de 

autoridade: é o alento cívico de uma sociedade. Defendê-la 

                                            
95

 A Declaração de Chapultepec encontra-se disponível em 

http://www.declaraciondechapultepec.org/v2/portugues/declaracion.asp acesso em 23 de agosto de 

2012. 

http://www.declaraciondechapultepec.org/v2/portugues/declaracion.asp
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dia a dia significa honrar a nossa história e dominar nosso 

destino. Nós nos comprometemos com estes princípios. 

 

 

 

2.2.4. Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão de 2000 

 

 

No ano de 2000, foi adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, durante seu 108º período ordinário de sessões, celebrado de 16 a 27 de 

outubro de 2000, a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão96, que 

reafirma a necessidade de assegurar o respeito e a plena vigência das liberdades 

individuais e dos direitos fundamentais dos indivíduos através de um Estado de 

Direito. Ademais, constituiu-se como direito essencial para o avanço do 

conhecimento, entendimento e cooperação entre os povos das Américas e da 

transparência nos atos dos seus governos. 

Em consonância com os demais instrumentos universais e regionais, a 

Declaração reitera disposições que garantem o exercício da liberdade de expressão 

aos indivíduos, seja na busca por informações ou na sua divulgação por qualquer 

meio. Acrescenta o documento o direito de o indivíduo ter acesso à informação sobre 

si ou sobre seus bens de forma não onerosa, ainda que contida em bancos de dados 

privados. Ainda, garantiu ao cidadão o direito de acesso às informações em poder do 

Estado, que é obrigado a garanti-lo, e considerou a exigência de títulos para o 

exercício da atividade jornalística uma restrição ilegítima à liberdade de expressão, 

que deve, tão somente, reger-se por condutas éticas não impostas pelo Estado, além 

de poder omitir as fontes de informações. 

Sobre as limitações impostas pelos Estados, garantiu-se sanção civil, e não 

penal, em casos de proteção à reputação em que a pessoa ofendida seja funcionário 

público, pessoa pública ou particular que tenha se envolvido voluntariamente em 

manifestações de interesse público, e, ainda assim, se provada a intenção de causar 

dano ou que agiu consciente da divulgação de noticia falsa ou negligente. A reação 
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 Disponível em 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm acesso em 10 de 

abril de 2012. 

http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm
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penal, portanto, deve ser a última consequência punitiva em relação às condutas 

supostamente ilícitas relacionadas à liberdade dos homens. Conforme Sergio 

Ramírez e Alejandra Gonza, em uma ordem democrática a medida penal constitui o 

último recurso de controle por parte do Estado, principalmente quando este prevê a 

tipificação penal de uma conduta vinculada à difusão de pensamentos e ideias, pois é 

necessário que seja considerado o interesse público na livre manifestação dos 

indivíduos
97

. 

O trabalho realizado pela Comissão insere no ordenamento interamericano 

importantes cláusulas que favorecem a compreensão do lícito exercício da liberdade 

de expressão no continente. Em 2006 foi divulgado o Relatório sobre a situação das 

defensoras e defensores de Direitos Humanos nas Américas, dispondo, também, 

sobre a liberdade de expressão
98

. Segundo o relatório, a Corte Interamericana tem 

estabelecido um entendimento de que não basta assegurar ao cidadão somente o 

direito da expressão do pensamento, mas o direito individual e social de buscar, 

receber e divulgar ideias de toda natureza. Nesse sentido, a liberdade de expressão é 

um direito fundamental para o desenvolvimento de sociedades democráticas, além de 

indispensável para a formação da opinião pública, da atividade política, sindical, 

cultural e científica. 

O relatório constatou ainda que em alguns países o poder coativo do Estado 

tem sobressaído de tal maneira que a liberdade de expressão é afeta por disposições 

penais que buscam silenciar o indivíduo com previsões de tipos como “incitar a 

rebelião”, “divulgar informações falsas” e “prejudicar a reputação do país”, 

restringindo o trabalho crítico de defensores dos direitos humanos. Em crítica a essas 

medidas, o relatório enfatizou que o Estado deve garantir a proteção da vida privada 
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 En el orden democrático, la medida penal –en amplio sentido: tipificación, punición, 

enjuiciamiento criminal, ejecución de la condena– constituye el último recurso de control de la 

conducta del que se vale el Estado, cuando resulta razonable utilizarlo en función de las características 

del hecho. [al] prever la tipificación penal de una conducta vinculada a la difusión de hechos o ideas, 

es preciso considerar el interés público que reviste la materia sujeta a difusión”. Cf. Sergio García 

RAMÍREZ, Alejandra GONZA - La Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de da Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2.ª ed., México, Sociedad Interamericana de Prensa, 2009, p. 

46, (interpolação nossa). 
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 O Relatório sobre a situação das defensoras e defensores de direitos humanos nas 

Américas, da Inter-American Commission on Human Rights, 2006, encontra-se disponível em 

http://www.cidh.org/pdf%20files/DEFENSORES%20PORTUGUES%20(Revisada).pdf acesso em 17 

de abril de 2012. 

http://www.cidh.org/pdf%20files/DEFENSORES%20PORTUGUES%20(Revisada).pdf


52 

de todos os indivíduos, porém sem fazer uso abusivo de seus poderes coativos para 

reprimir a liberdade individual na formação de opinião e no direito de expressá-la. 
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3. ENQUANDRAMENTO NO DIREITO NACIONAL  

 

 

O início do século XIX marcou uma nova fase da liberdade de expressão na 

história brasileira, quando, a respeito do surgimento de um governo independente, 

em 1822, adotaram-se normas próprias relacionadas à liberdade da imprensa. 

Perceptíveis os instrumentos de propagação da informação, como jornais e revistas, a 

liberdade em comunicar ideias e pensamentos tornou-se tema central de discussão 

política. Ainda que restritas ao seu tempo de vigência, o estudo dessas normas 

possibilita a compreensão da política brasileira e a percepção de como, ao longo das 

décadas, a livre manifestação do pensamento nos meios de comunicação social foi 

abordada juridicamente pelo governo desde a independência do Brasil, no início do 

século XIX, até os dias hodiernos. 

 

 

3.1.  A história da liberdade de expressão no ordenamento jurídico do 

Brasil 

 

 

3.1.1.  D. João VI e o controle da informação no Império 

 

 

Conforme observa José Cretela Neto, a história da legislação relativa à 

imprensa, no Brasil, teve início com um ato sumário por meio de uma Carta Régia 

publicada em 1747 que proibia a impressão de livros e avulsos no país
99

, dispositivo 

que se manteve vigente até o início do século subsequente, quando ocorreu a 

transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. Preocupado com a 

possibilidade de estímulo revolucionário, devido às transformações políticas 

ocorridas na França, no final do século XVIII, o governo imperial português 

dificultava a entrada de produtos estrangeiros que pudessem influenciar a cultura e a 

                                            
99

 Essa medida levou à falência a primeira gráfica do país, instalada no Rio de Janeiro e 

criada por Antônio Isidoro da Fonseca. Cf. José Cretela NETO - Comentários à Lei de Imprensa, 2.ª 

ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 5. 
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política brasileira, como o maquinário da desenvolvida indústria gráfica europeia - o 

que justifica, em parte, a grande porcentagem de analfabetos
100

. Importa ressaltar 

que, o salário pago a um professor correspondia a um terço do pago a um feitor de 

escravos, fato que enseja a compreensão da desvalorização da educação no Brasil 

naquele momento.  

A circulação de publicações impressas era rigorosamente submetida ao 

controle do governo imperial, inclusive sendo obrigatória a verificação do conteúdo 

por instâncias específicas de censura, a fim de que notícias sobre as revoluções 

sociais ocorridas na Europa e na América do Norte não perturbassem o autoritário 

governo monárquico. Entretanto, com a mudança da família real para o Rio de 

Janeiro, em 1808, D. João VI, através do Alvará de 1º de abril de 1808
101

, revogou a 

proibição de manufaturas no Brasil. Essa medida possibilitou, já no mês de setembro, 

do mesmo ano, a circulação do primeiro jornal publicado em solo brasileiro, a 

“Gazeta do Rio”, fomentando a atividade intelectual dos cidadãos cariocas. Ainda 

que comprometido com manchetes governistas que favoreciam a Coroa, a Gazeta do 

Rio marcou o início de uma nova era na cultura da informação e da expressão 

nacional.  

Em 1821, poucas semanas antes de retornar a Portugal, D. João VI, através 

do Decreto do dia 2 de março102, permitiu aos profissionais da imprensa o livre 

exercício da atividade de informar e expor opiniões de forma livre e autônoma, sem 

mais terem que se submeter à censura prévia. Contudo, a divulgação de mensagens 

sediciosas e subversivas da moral e da religião deveriam ser julgadas pelos tribunais 

dos reinos. Ressalte-se que o Decreto também influenciou a imprensa de Portugal, 

contribuindo para a facilitação da divulgação de críticas ao governo e ao regime 

vigente no início do século XIX
103

. Segundo o Decreto: 
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 Cf. Laurentino GOMES – 1822, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2010, p.50. 
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 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 324. 
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 Cf. Coleção das Leis do Brazil de 1821, Parte II, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 

1889, p. 26. 
103

 Em Portugal, a imprensa aproveitou a abertura à crítica para questionar os feitos da 

Coroa e, inclusive, para exigir o retorno da família real a Portugal. “Confronte-se o estado de Portugal 

ate 1808, com o que desde então tem. decorrido até hoje, e o resultado nos mostrará que desde aquella 

época, não temos feito mais que marchar a longos passos para a pobreza, e para a desesperação: sim, 

para a desesperação, porque ella é·o cruel' effeito da repentina passagem da grandesa, para a miséria”. 
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Fazendo-se dignas da Minha Real consideração as reiteradas 

representações que pessoas doutas e zelosas do progresso da 

civilisação e das lettras tem feito subir à Minha Soberana 

Presença, tanto sobre os embaraços, que a prévia censura dos 

escriptos oppunha à propagação da verdade, como sobre os 

abusos que uma ilimitada liberdade podia trazer à religião, à 

moral, ou à publica tranquilidade: Hei por bem ordenar: 

Que, emquanto pela Constituição commettida ás Côrtes de 

Portugal se não acharem reguladas as formalidades, que 

devem preencher os livreiros e editores, fique suspensa a 

prévia censura que pela actual Legislação se exigia para a 

impressão dos escriptos que se intente publicar (…). Hei por 

expressamente declarado que se por algum modo, se 

introduzirem no publico, apesar das cautelas acima 

ordenadas, ou pela falta da sua observancia, escriptos 

sediciosos ou subversivos da religião e da moral, fiquem 

responsaveis ás Justiças destes Meus Reinos, pela natureza e 

consequencia das doutrinas ou asserções nelles contidas. 

 

 

A liberdade concedida aos meios de comunicação modificou a atuação da 

imprensa no Brasil. Com o surgimento de novos jornais, até mesmo a comunicação 

entre as distantes cidades tornou-se mais constante e politizada, permitindo que os 

intelectuais pudessem manifestar-se de forma livres perante a sociedade letrada, que 

difundia as informações aos analfabetos. O retorno da Corte para Portugal, em abril 

de 1821, contribuiu para o aumento dos livres debates de natureza política, 

desencadeando uma série de conflitos entre governo e imprensa. Em setembro do 

mesmo ano, observando as novas bases constitucionais que se firmavam no império, 

entrou em vigor a Lei de Imprensa Portuguesa, Decreto em 12 de julho de 1821
104

 

que previa julgamento aos excessos cometidos pela imprensa. Essa norma foi 

posteriormente modificada por um Decreto de D. Pedro I, de 18 de julho de 1822
105

, 

que impôs novas regras ao julgamento de crimes cometidos pela imprensa ao instituir 

um júri composto de 24 integrantes. A evidente perseguição à imprensa, opositora ao 

                                                                                                                            
Cf. Francisco D'Alpuim de MENEZES - Observações políticas aos últimos acontecimentos do Brazil, 

Lisboa, Impressão Liberal, 1822, p. 7. 
104

 Segundo Kátia Carvalho essa lei “foi considerada a primeira lei de imprensa portuguesa, 

tendo sido introduzida no Brasil em meados de setembro”. Cf. Kátia CARVALHO – “Imprensa e 

informação no Brasil, século XIX” in Ciência da Informação, Brasília, vol. 25, n.º3, 1996. 
105

 Decreto de 18 de julho de 1822, disponível em 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38945-18-julho-1822-

568275-publicacaooriginal-91656-pe.html acesso em 28 de dezembro de 2011. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38945-18-julho-1822-568275-publicacaooriginal-91656-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38945-18-julho-1822-568275-publicacaooriginal-91656-pe.html
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governo do príncipe, ocasionou o encerramento das atividades de alguns jornais. A 

instabilidade política que se assentou no Brasil, após a partia de D. João VI, e a 

crescente atividade dos meios de comunicação impressos, cooperou para o 

surgimento de um sentimento nacionalista, culminando na declaração de 

independência à Corte portuguesa. 

 

 

3.1.2.  O Direito brasileiro após a Independência  

 

 

O grito do Ipiranga, “independência ou morte”, proferido no dia 7 de 

setembro de 1822, data que marca a independência do Brasil, marcou um novo 

período na política do país. Em abril de 1823, foram iniciadas discussões e projetos 

para a elaboração de nova constituição com o objetivo de consolidar e resguardar a 

independência à Corte de Portugal e organizar a administração pública. Influenciada 

por dispositivos internacionais, como a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789, a Constituição, outorgada em 22 de abril de 1824106, manteve 

vigente o sistema monárquico e o poder soberano do príncipe, porém, adequados à 

divisão dos poderes em executivo, legislativo, judiciário, além do moderador, 

exclusivo do imperador
 107

. Entre os artigos que abordam a liberdade dos indivíduos, 

o artigo 179.º, IV, da Constituição Imperial, tece que a liberdade de expressão é 

assegurada a todos, independente de censura prévia, mas os abusos cometidos no 

exercício desse direito deveriam ser punidos: 

 

Todos podem communicar os seus pensamentos, por 

palavras, escriptos, e publical-os pela Imprensa, sem 

dependencia de censura; com tanto que hajam de responder 

pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, 

nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar. 
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 Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm acesso em 26 de 

dezembro de 2011. 
107

 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 352. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao24.htm
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Mesmo resguardada a liberdade de imprensa, em todos os documentos 

normativos até então adotados no Brasil, previu-se a possibilidade de investigação e 

punição aos excessos cometidos no ato de comunicar, garantindo ao governo o pleno 

controle dos meios de comunicação. Em 20 de setembro de 1930, uma lei específica 

regulou as disposições penais do artigo 179.º, IV, da Constituição de 1824, mas foi 

alterada pelo primeiro Código Criminal do país, de 16 de dezembro de 1830, que 

vigorou por mais de 60 anos.  

O Código Criminal do Império do Brazil
108

, primeiro código autônomo da 

América Latina e inspirado nas ideias de Benthan, Beccaria e Mello Freire, segundo 

Cezar Roberto Bitencourt
109

, impôs multas a estabelecimentos ilegais e prisões por 

crimes de incitamento público. Além de reservar os artigos 303.º ao 313.º às 

disposições contidas no Capítulo VIII denominado “Uso indevido da imprensa”, os 

crimes de imprensa foram dispostos nos primeiros artigos do código. Nota-se que o 

código trouxe uma inovação jurídica à essa matéria. A responsabilidade pelos abusos 

cometidos no exercício da liberdade de comunicar os pensamentos tornaram-se 

comuns ao editor, ao autor, ao vendedor e àqueles que divulgassem o material, 

excetuando-se quando comprovassem impedimento legal para a responsabilidade 

sucessiva
110

: 

 

Art. 7º Nos delictos de abuso da liberdade de communicar os 

pensamentos, são criminosos, e por isso responsaveis: 

1º O impressor, gravador, ou lithographo, os quaes ficarão 

isentos de responsabilidade, mostrando por escripto 

obrigação de responsabilidade do editor, sendo este pessoa 

conhecida, residente no Brazil, que esteja no gozo dos 

Direitos Politicos; salvo quando escrever em causa propria, 

caso em que se não exige esta ultima qualidade. 

2º O editor, que se obrigou, o qual ficará isento de 

responsabilidade, mostrando obrigação, pela qual o autor se 
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 Código Criminal do Império do Brazil, de 16 de dezembro de 1830, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm acesso em 26 de dezembro de 

2011. 
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 Cf. Cezar Roberto BITENCOURT - Tratado de Direito Penal, vol. 1, 8.ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 2003, p. 42. 
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 “No âmbito da responsabilidade destaca-se o fato de o legislador imperial ter imposto a 

responsabilidade sucessiva, bem antes de os belgas (que levam a fama de terem tido a ideia) o terem 

feito. Isso ocorre nos crimes de imprensa”. Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª 

ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p.378. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm
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responsabilise, tendo este as mesmas qualidades exigidas no 

editor, para escusar o impressor. 

3º O autor, que se obrigou. 

4º O vendedor, e o que fizer distribuir os impressos, ou 

gravuras, quando não constar quem é o impressor, ou este 

fôr residente em paiz estrangeiro, ou quando os impressos, e 

gravuras já tiverem sido condemnados por abuso, e 

mandados supprimir. 

5º Os que communicarem por mais de quinze pessoas os 

escriptos não impressos, senão provarem, quem é o autor, e 

que circularam com o seu consentimento: provando estes 

requesitos, será responsavel sómente o autor. 

 

 

A impopularidade do regime imperial e os conflitos de natureza política 

foram fundamentais para a aprovação de normas criminais que suprimiam o livre 

exercício da liberdade de imprensa
111

. Novos instrumentos legais foram adotados, 

como o Decreto de 18 de março de 1837
112

, que também regulamentou crimes de 

abuso cometidos pela imprensa. Outro Decreto, de 3 de janeiro de 1847, impôs aos 

impressores a obrigação de encaminhar todos os exemplares às bibliotecas públicas 

determinadas por lei
113

. 

 

 

3.1.3.  O Brasil Republicano e a vulnerabilidade da imprensa 

 

 

A insatisfação da população com o autoritarismo do regime monárquico 

encorajou os militares a proclamarem o regime republicano no país, em 15 de 
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 A independência do Brasil só foi reconhecida por Portugal em 1925 com o pagamento 

de 2 milhões de libras esterlinas a título de indenização. A tomada de empréstimo para efetuar o 

pagamento alavancou a dívida externa e desestabilizou a política interna. Alguns, com o apoio da 
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 Decreto de 18 de março de 1837, disponível em 
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Forense, 2008, p.7. 
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novembro de 1889
114

. Por meio do marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo 

provisório, o Código Penal dos Estados Unidos do Brazil
115

, em 11 de outubro de 

1890, estabeleceu novas regras relacionadas aos crimes de imprensa, especificamente 

dispostas entre os artigos 342.º e 350.º, em secção própria denominada “Da violação 

dos direitos da propriedade litteraria e artística”. Não obstante, foi na primeira 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil116, de 24 de fevereiro de 

1891, inspirada nos princípios e fundamentos do ordenamento norte-americano, que 

a liberdade de expressão foi assegurada, excetuando-se quando abusiva e anônima, 

conforme artigo 72.º, parágrafos 12.º e 26.º: 

 

§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de 

pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência 

de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer 

nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido 

o anonimato.  

§ 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido 

o direito exclusivo de reproduzi-Ias, pela imprensa ou por 

qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores 

gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. 

 

 

Conforme Carlos Maximiliano, em comentários à Constituição de 1891, 

publicados em 1918, a texto do parágrafo 12.º mostrou-se relativamente moderno em 

comparação às normas públicas vigentes no país no século XIX, pois os governantes 

imperiais adotavam medidas que dirigiam intelectual, religiosa e moralmente o povo 

brasileiro
117

. Ainda que o texto do artigo 179.º da antiga Constituição Imperial 
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 Com o estabelecimento do regime republicano, formou-se um governo provisório 

chefiado pelo marechal Deodoro da Fonseca. “O país tornou-se uma república federativa, denominada 
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Atual, 1996, p.204. 
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 Código Penal dos Estados Unidos do Brazil, de 11 de outubro de 1890, disponível em 
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Jacinto Ribeiro dos Santos, 1918, p. 707. 
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previsse a liberdade de comunicação e publicação, os anos anteriores à promulgação 

da Constituição Republicana de 1891 foram marcados por conflitos na tentativa de 

conter a repressão aos meios de informação impressos e reestabelecer o exercício da 

liberdade de expressão. 

Enquanto a antiga Constituição Imperial resguardava direitos e garantias 

somente aos cidadãos brasileiros, a nova Constituição republicana garantiu aos 

estrangeiros igual tratamento, inclusive relacionado à liberdade de expressão do 

indivíduo. Contudo, mesmo com o advento da República e das novas disposições 

constitucionais, a imprensa brasileira foi perseguida e censurada. Rui Barbosa, em 

discurso no ano 1914, demonstrou que o governo republicano adotava medidas 

arbitrárias e abusivas contra os meios de comunicação, que eram impedidos de 

publicar, até mesmo, algumas decisões judiciais que condenavam algumas 

autoridades políticas. Um dos discursos de Rui Barbosa, que defende a importância 

do exercício da liberdade de expressão na sociedade, proferido no Supremo Tribunal 

Federal, denunciou a supressão de liberdades e a intolerância dos governantes aos 

meios de comunicação: 

 

Eis a situação, em que interesses da ordem desses que se 

acobertam debaixo destas medidas criminosas querem 

colocar a imprensa, porque a imprensa é o instrumento 

necessário de fiscalização, por onde chegam ao nosso 

conhecimento os grandes crimes do poder; ela é a garantia 

de toda a segurança de moralidade pública, é a condição 

necessária da observação das leis, é o paladino debaixo do 

qual estão acolhidos os tribunais, é a vossa garantia, como a 

minha e de todos os brasileiros. 

Eles a querem suprimir para praticarem impunemente seus 

crimes. 

Eis por que eles não toleram a liberdade da imprensa. Sem 

ela, senhores, ficaríamos reduzidos à última expressão da 

miséria entre os povos oprimidos, nada mais nos restava.
118

 

 

 

Segundo Carlos Maximiliano, os jornalistas que divulgavam notícias e 

informações contrárias aos interesses dos políticos, eram acusados de “maldizer do 

                                            
118

 Discurso de Rui Barbosa em ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº. 3.539, em 

“Defesa da Liberdade dos Diretores, Redatores, Revisores e Vendedores dos Jornais O Imparcial, 

Correio da Manhã, A Época, A Noite e A Careta”, em 9 de maio de 1914. Cf. Rui BARBOSA - 

Trabalhos Jurídicos, Rio de Janeiro, Fundação Casa de Rui Barbosa, 1989, p.84. 
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Congresso, injuriá-lo, expô-lo ao desprezo público”
119

. A contenda entre jornalistas e 

políticos, entretanto, favoreceu a classe política, que, inconformada com os prejuízos 

morais advindos com a exposição pública, adotou medidas legais limitadoras ao 

conteúdo das publicações e regulamentadoras do exercício profissional dos 

jornalistas.  

O Decreto n.º 4.269, de 17 de janeiro de 1921
120

, reprimiu oficialmente o 

anarquismo e restringiu a liberdade de expressão que pudesse causar danos à ordem e 

ao patrimônio público. Essa medida também foi uma resposta à influência da 

Revolução Russa de 1917 no país, pois comunistas e anarquistas desentendiam-se em 

suas ideias revolucionárias
121

. Mais a frente, o Decreto n.º 4.743, de 31 de outubro de 

1923
122

, substituiu a teoria da responsabilidade subsidiária pela solidária nos crimes 

                                            
119

 Cf. Carlos MAXIMILIANO - Constituição Brasileira: Comentários, Rio de Janeiro, 

Jacinto Ribeiro dos Santos, 1918, p. 709. 
120

 Em seu artigo 1.º: “Provocar directamente, por escripto ou por qualquer outro meio de 

publicidade, ou verbalmente em reuniões realizadas nas ruas, theatros, clubs, sédes de associações, ou 

quaesquer logares publicos ou franqueados ao publico, a pratica de crimes taes como damno, 

depredação, incendio, homicidio, com o fim de subverter a actual organização social: Pena: prisão 

cellular por um anno a quatro annos”. O Decreto n.º 4.269, de 17 de janeiro de 1921, encontra-se 

disponível em 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=29074&norma=44625 acesso em 

28 de dezembro de 2011. 
121

 “Os anarquistas eram, por princípio, contra a organização dos operários em partidos. 

Consideravam as eleições uma farsa, um jogo sujo da burguesia para se manter no poder (…). Os 

comunistas, por seu turno, viam no partido a vanguarda da ação política. Lutavam pelo fim da 

desigualdade social, mas admitiam que a revolução proletária não traria de imediato o fim do Estado”. 

Cf. Antônio Paulo REZENDE e Maria Thereza DIDIER - Rumos da História: A Construção da 

modernidade, São Paulo, Atual, 1996, p. 219. Em que pese os argumentos anarquistas, segundo 

publicações reiteradas do jornal “A plebe”, em 1920, queriam “uma sociedade sem governos, sem leis, 

constituída por federações de trabalhadores que produzam segundo suas capacidades e consumam 

segundo suas necessidades; uma sociedade sem opressão da massa trabalhadora por uma minoria de 

ricaços egoístas; uma sociedade sem dinheiro, instrumento dos agiotas; sem polícias, sem prisões, sem 

misérias, sem ditaduras; uma sociedade onde o indivíduo desenvolva livremente sua personalidade no 

trabalho, na ciência e nas artes”. 
122

 A subjetividade do texto concedeu ao governo o poder absoluto sobre os meios de 

comunicação, conforme artigo 5.º do Decreto: “A offensa á moral publica ou aos bons costumes, feita 

de qualquer modo pela imprensa, é punida com a pena de prisão cellular por seis mezes a dous annos, 

e da perda do objecto de onde constar a mesma offensa, além da multa de 200$ a 2:000$000. 

Paragrapho unico. E' prohibido, sob a mesma pena deste artigo, vender, expôr á venda ou, por algum 

modo, concorrer para que circule qualquer livro, folheto, periodico, ou jornal, gravura, desenho, 

estampa, pintura ou impresso de qualquer natureza desde que contenha offensa á moral publica ou aos 

bons costumes”. O Decreto n.º 4.743, de 31 de outubro de 1923, encontra-se disponível em 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-

publicacaooriginal-91090-pl.html acesso em 28 de dezembro de 2011. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=29074&norma=44625
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4743-31-outubro-1923-567758-publicacaooriginal-91090-pl.html
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de imprensa. Nesse momento, a atividade da rádio, como instrumento de 

comunicação pública, iniciava suas atividades no Brasil. A primeira transmissão de 

rádio no país foi realizada em 1922, em comemoração ao centenário da 

independência do Brasil, marcando o início da “era do rádio”.  

A partir da década de 30, o rádio revolucionou a comunicação, difundindo, 

em grande escala, não só informação, mas entretenimento e cultura à população não 

alfabetizada. Ao contrário das formas impressas de comunicação, que serviam, em 

regra, à classe letrada e à elite intelectual, a linguagem falada, eivada de emoção e 

persuasão, atingiu os mais diversos segmentos da sociedade, transformando e 

influenciando a cultura, a política e, inclusive, as relações de consumo, devido às 

propagandas comerciais. 

 

 

3.1.4.  Liberdade versus censura a partir do governo getulista 

 

 

A migração de estrangeiros ao Brasil, devido à Primeira Guerra Mundial, 

contribuiu para que, no início da década de 20, o país aumentasse consideravelmente 

o número de habitantes. Não obstante, a constatação da diversidade de culturas e 

costumes não impediu a busca comum de uma identidade nacional relacionada à 

classe operária. A insatisfação de militares e a divergência política desencadeou a 

construção de uma frente oposicionista denominada “Aliança Liberal”, que, por meio 

de um golpe, tomou o poder e instaurou um regime de exceção a partir de outubro de 

1930.  

Declarado presidente, Getúlio Vargas ampliou as restrições à imprensa 

devido uma série de conflitos sociais que se formaram. A publicação do Decreto n.º 

24.776, de 14 de julho de 1934
123

, considerado a segunda norma republicana sobre a 

liberdade de imprensa, introduziu novamente na legislação nacional a 

                                            
123

 “Art. 1 Em todos os assuntos é livre a manifestação do pensamento pela imprensa, sem 

dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que 

êste decreto prescreve. Parágrafo único. A censura, entretanto, será permitida, na vigência do estado 

de sítio, nos limites e pela forma que o Govêrno determinar”. O Decreto n.º 24.776, de 14 de julho de 

1934, encontra-se disponível em http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

24776-14-julho-1934-498265-publicacaooriginal-1-pe.html acesso em 27 de dezembro de 2011. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24776-14-julho-1934-498265-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24776-14-julho-1934-498265-publicacaooriginal-1-pe.html
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obrigatoriedade de os crimes de imprensa serem julgados por um tribunal especial. O 

Decreto previu critérios objetivos para que um fato fosse considerado abusivo ao 

exercício da liberdade de expressão, como, por exemplo, a incitação à prática de 

infração penal, a publicação de segredo do Estado, a ofensa à moral pública e aos 

bons costumes, a publicação de notícias falsas, as publicações injuriosas, caluniosas 

e difamatórias, e, inclusive, a prática de suborno com a finalidade de publicar ou não 

uma notícia. Nesse período, iniciou-se uma nova fase da comunicação social e do 

ensino do jornalismo no país com o surgimento da primeira Cátedra de Jornalismo, 

em 1935, na Universidade do Distrito Federal
124

, na cidade do Rio de Janeiro, 

fechada logo após sua inauguração por razões políticas
125

.  

Influenciado pelos movimentos fascistas ocorridos na Europa, que 

defendiam o nacionalismo apoiado num Estado autoritário, Getúlio Vargas outorgou 

a nova Constituição dos Estados Unidos do Brazil126, de 1937, inaugurando o período 

                                            
124

 “No âmbito do ensino, o jornalismo experimenta as suas primeiras iniciativas. Em 1935, 

é criada a primeira Cátedra de Jornalismo, integrando-se à Universidade do Distrito Federal, tendo o 

jornalista Costa Rego como seu titular. Pouco tempo depois, contudo, a Universidade veio a ser 

fechada, em decorrência da deposição do prefeito Pedro Ernesto. Entre 1942 e 1943, são abertos 

cursos de Jornalismo no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente”. Cf. Antonio HOHLFELDT 

- Conceito e história do Jornalismo brasileiro na “Revista de Comunicação”, Porto Alegre, 

EDIPUCRS, 2008, p. 16.  
125

 “A intenção predominante nesses cursos residia no caráter profissionalizante, ou seja, 

havia a preocupação em formar mão de obra e não especialistas na construção de um saber específico 

relacionado aos meios de comunicação. Contudo, na medida em que se abriam as possibilidades de 

ampliar os estudos e de ter contato com obras e autores reconhecidos como especialistas, a situação se 

alterou”. Cf. Maximiliano Martin VICENTE - História e comunicação na ordem internacional, São 

Paulo, Cultura Acadêmica, 2009, p. 29. 
126

 Conforme o item 15, do artigo 122, “Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu 

pensamento, oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites 

prescritos em lei. A lei pode prescrever: a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, 

a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade 

competente proibir a circulação, a difusão ou a representação; b) medidas para impedir as 

manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como as especialmente 

destinadas à proteção da infância e da juventude; c) providências destinadas à proteção do interesse 

público, bem-estar do povo e segurança do Estado. A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo 

com os seguintes princípios: a) a imprensa exerce uma função de caráter público; b) nenhum jornal 

pode recusar a inserção de comunicados do Governo, nas dimensões taxadas em lei; c) é assegurado a 

todo cidadão o direito de fazer inserir gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, 

resposta, defesa ou retificação; d) é proibido o anonimato; e) a responsabilidade se tornará efetiva por 

pena de prisão contra o diretor responsável e pena pecuniária aplicada à empresa; f) as máquinas, 

caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na impressão do jornal constituem garantia do 

pagamento da multa, reparação ou indenização, e das despesas com o processo nas condenações 

pronunciadas por delito de imprensa, excluídos os privilégios eventuais derivados do contrato de 
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denominado “Estado Novo”
127

. Conforme o artigo 122.º, nº. 15, da Constituição, foi 

garantido aos indivíduos o direito de manifestarem seus pensamento, mas nos limites 

previstos no texto constitucional. Obstando o texto do Decreto n.º 24.776, 

estabeleceram-se medidas paliativas, como a censura prévia, para impedir 

manifestações contrárias à ordem pública e os bons costumes. Além da imprensa, 

também foram alvo dessas medidas as atividades teatrais, cinematográficas e dos 

meios de radiodifusão. Esse mesmo artigo dispôs que, em relação às empresas de 

comunicação, deveriam ser respeitados os seguintes princípios: função de caráter 

público; inserção de comunicados do governo; direito de resposta do cidadão 

injuriado por jornais; proibição do anonimato; e disponibilidade do patrimônio 

privado como garantia de juízo em processos por delito de imprensa. 

A Constituição de 1937 inovou ao impor novas formas de controle ao 

exercício da liberdade de expressão. Segundo Araújo Castro, o sistema preventivo, 

que condicionava a imprensa a normas que tratam, até mesmo, da constituição da 

sociedade econômica, bem com do controle prévio das publicações pela autoridade 

pública, substituiu o sistema repressivo, onde o infrator respondia apenas pelos 

abusos cometidos no exercício dessa liberdade
128

. Contudo, com o declínio do Estado 

Novo, em 1945, motivado pela incoerente decisão do governo em defender potências 

liberais durante a Segunda Guerra Mundial
129

, um novo Decreto, n.º 8.356 de 12 de 

                                                                                                                            
trabalho da empresa jornalística com os seus empregados. A garantia poderá ser substituída por uma 

caução depositada no principio de cada ano e arbitrada pela autoridade competente, de acordo com a 

natureza, a importância e a circulação do jornal; g) não podem ser proprietários de empresas 

jornalisticas as sociedades por ações ao portador e os estrangeiros, vedado tanto a estes como às 

pessoas jurídicas participar de tais empresas como acionistas. A direção dos jornais, bem como a sua 

orientação intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida por brasileiros natos”. A 

Constituição dos Estados Unidos do Brazil, de 10 de novembro de 1937, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm acesso em 27 de 

dezembro de 2011. 
127

 “Com o Estado Novo iniciou-se a chamada República Nova ou Segunda [República]. 

Transformando os golpes em revolução, as elites mascaravam sua permanência no poder através da 

repressão e do controle social, fazendo ainda do espaço público o espaço privado de seus interesses. O 

autoritarismo consagrou-se na Constituição de 1937; inspirada no modelo fascista italiano, dava ao 

Executivo poderes quase absolutos”. Cf. Antônio Paulo REZENDE e Maria Thereza DIDIER - Rumos 

da História: A Construção da modernidade, São Paulo, Atual, 1996, p.322. 
128

 Cf. Araújo CASTRO - A Constituição de 1937, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1938, p. 

297. 
129

 “A partir de 1942, quando a posição do Brasil na II Guerra Mundial se definiu em favor 

das potências liberais, o que acabou por fazer com que o país engajasse no conflito contra os regimes 

totalitários, as contradições nascidas com essa tomada de posição repercutiram no cenário político 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm
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dezembro de 1945
130

, introduzindo novamente conceitos liberais e aboliu a censura 

prévia, reestabelecendo a vigência ao antigo Decreto n.º 24.776, de 1934. Ainda, 

estabeleceu critérios objetivos para novas outorgas de contrato de exploração dos 

serviços de radiodifusão.  

O conturbado período político vivido no Brasil na primeira metade do 

século XX justifica a inconstância do ordenamento jurídico nacional. Em setembro 

de 1946, foi promulgada a nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 

prevendo, como esperado, proposições acerca da liberdade de expressão dos 

indivíduos e da imprensa. Os 38 parágrafos do artigo 141.º, inserido no capítulo “Dos 

direitos e das garantias individuais”, dispõe sobre a inviolabilidade dos direitos 

referentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Em especial, o 

parágrafo 5.º, que exclui a censura prévia e o anonimato, afirma que: 

 

É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de 

censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 

respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei 

preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o 

anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação 

de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder 

Público. Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de 

processos violentos para subverter a ordem política e social, 

ou de preconceitos de raça ou de classe.
131

 

 

 

Conforme já analisado no segundo capítulo, o fim da Segunda Guerra 

Mundial, ocorrido nesse período, provocou uma transformação política mundial. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garantiu a liberdade de expressão, 

                                                                                                                            
interno”. Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 503. 
130

 “Art. 1 Não depende de censura prévia a manifestação do pensamento por meio do 

rádio, respondendo, entretanto, cada um pelos abusos que cometer. § 1º As peças teatrais, novelas e 

congêneres, porém, emitidos por meio do rádio, estão sujeito à fiscalização já imposta por lei às 

representações teatrais. § 2º Essa, fiscalização será exercida, no Distrito Federal e nos Estados, pelos 

órgãos incumbidos da censura teatral e suas infrações serão punidas na forma, da legislação vigente”. 

O Decreto n.º 8.356, de 12 de dezembro de 1945, encontra-se disponível em 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8356-12-dezembro-1945-458235-

publicacaooriginal-1-pe.html acesso em 30 de dezembro de 2011. 
131

 Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm acesso em 30 de dezembro de 

2011. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8356-12-dezembro-1945-458235-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8356-12-dezembro-1945-458235-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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antecedeu um dos momentos mais importantes da comunicação no século XX, a 

transmissão de imagens por meio da televisão, que, no Brasil, ocorreu em 1948. 

Segundo Maximilano Vicente, o rádio e a televisão facilmente manipulavam a 

população analfabeta pelo fascínio da comunicação sonora e visual
132

. Apesar de, 

entre os anos 1945 a 1964, o país vivenciar um período democrático e aberto ao 

desenvolvimento e industrialização, os setores da comunicação de massa serviram à 

militância e à propaganda políticas, fato também verificado em grande parte da 

América Latina. 

Em 12 de novembro de 1953, foi adotada uma lei específica à atividade da 

imprensa, Lei n.º 2.083
133

, que revogou o Decreto n.º 24.776. A nova lei, em seu 

artigo 9º, conceituou como atividade da imprensa aquela desempenhada por jornais e 

periódicos, não incluindo as atividades de radiodifusão. Ainda, considerou 

criminosas algumas práticas por excederem o exercício da liberdade de expressão, 

como fazer propaganda de guerra, publicar notícias falsas, incitar a prática de 

qualquer crime, publicar segredos de Estado, ofender a moral pública e os bons 

costumes, e caluniar, injuriar ou difamar alguém. Segundo Serrano Neves, um caso 

de homicídio por adultério, divulgado nos noticiários televisivos em 1954, 

desencadeou sucessivos crimes dessa natureza, o que tornou a informação um 

autêntico mandatário da sensação coletiva
134

. A divulgação, por exemplo, do 

consumo de determinada droga e o nome do estabelecimento em que foi adquirida, 

foi suficiente para o aumento de casos de consumo de drogas ilícitas nos anos 50 no 

Brasil. 

 

 

 

                                            
132

 Cf. Maximiliano Martin VICENTE - História e comunicação na ordem internacional, 

São Paulo, Cultura Acadêmica, 2009, p. 31. 
133

 “Art. 1º É livre a publicação e a circulação no território nacional de jornais e outros 

periódicos. § 1º Só é proibida a publicação e circulação de jornais e outros periódicos quando 

clandestinos, isto é, sem editôres, diretores ou redatores conhecidos, ou quando atentarem contra a 

moral e os bons costumes. § 2º Durante o estado de sítio, os jornais ou periódicos ficarão sujeitos à 

censura nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos 

executores daquela medida“. A Lei n.º 2.083, de 12 de novembro de 1953, encontra-se disponível em 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2083-12-novembro-1953-366187-

publicacaooriginal-1-pl.html acesso em 30 de dezembro de 2011. 
134

 Cf. Serrano NEVES - Direito de Imprensa, São Paulo, Bushatsky, 1977, p. 95. 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2083-12-novembro-1953-366187-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-2083-12-novembro-1953-366187-publicacaooriginal-1-pl.html
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3.1.5.  O paradoxo entre a liberdade de expressão e a Ditadura Militar 

 

 

A constante ameaça de revolucionários comunistas, no início dos anos 60, 

encorajou os governantes a restringirem o direito à liberdade de expressão dos 

indivíduos e a livre publicação da imprensa, a fim de conter a influência política 

estrangeira. Um novo regime de exceção, denominado de “Ditadura Militar”, se 

estendeu desde o início da década de 60 até meados da década de 80. O governo 

militar, considerado por alguns como o último guardião da soberania nacional
135

, 

originou-se da deposição, em março de 1964, do presidente João Goulart, permitindo 

o início de um novo governo, no mês subsequente, através dos chamados Atos 

Institucionais e Complementares, que suspendiam a vigência de artigos 

constitucionais e de algumas leis.  

Contudo, em meio a perseguições políticas, censuras à imprensa, cassações 

políticas e alguns movimentos reacionários estudantis, a Lei n.º 2.803 manteve-se 

vigente até 1967, quando foi aprovada a Lei n.º 5.250, de 9 de fevereiro de 1967
136

, 

promulgada pelo Marechal Castello Branco, última legislação específica no Brasil. 

Como tece Serrano Neves, enquanto a censura impedia os indivíduos e os meios de 

comunicação de divulgarem livremente suas ideias e opiniões, por via oblíqua, 

instalava-se um “mercado negro” de informações mais prejudicial ao governo
137

.  

Em relação à Lei n.º 5.250, o artigo 12.º ampliou o conceito de imprensa, 

atribuindo a jornais e outras publicações periódicas, bem como aos serviços de 

radiodifusão e serviços noticiosos como meios de informação e divulgação
138

. O seu 

                                            
135

 “No período pós Segunda Guerra, uma aversão aos direitos políticos e a eleições justas e 

livres foi justificada (por alguns governos) pela ameaça comunista. Também continuou-se a usar o 

argumento de que os direitos humanos deveriam ficar suspensos até que chegasse o desenvolvimento. 

[A] cultura política latino-americana tornou-se tão caótica no pós-guerra que às vezes a intervenção 

militar foi legitimada, porque os militares eram vistos pelos cidadãos como os últimos guardiães da 

soberania popular”. Cf. Carol DEVINE et. al. - Direitos Humanos: Referências Essenciais, org. 

Hilary Poole, trad. port. Fabio Larsson, São Paulo, EdUSP, 2007, p. 173, (interpolação nossa). 
136

 A Lei n.º 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, encontra-se disponível em 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5250-9-fevereiro-1967-359026-

normaatualizada-pl.html acesso em 30 de dezembro de 2011. 
137

 Cf. Serrano NEVES - Direito de Imprensa, São Paulo, Bushatsky, 1977, p. 47. 
138

 “Art. 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos 

no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação ficarão sujeitos às penas desta 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5250-9-fevereiro-1967-359026-normaatualizada-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5250-9-fevereiro-1967-359026-normaatualizada-pl.html
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terceiro capítulo prevê, nos artigos 12.º a 28.º, os abusos no exercício da liberdade da 

imprensa e a responsabilidade civil e penal derivada de determinados 

comportamentos cometidos através dos meios de comunicação
139

.  

O primeiro ato criminoso previsto na lei tem relação direta com o período 

político vivido no país. Seu artigo 14.º assevera que “fazer propaganda de guerra, de 

processos para subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou 

classe”, culmina em pena de um a quatro anos de detenção. De acordo com João 

Féder, a partir da Segunda Guerra, a vinculação entre propaganda, publicidade e 

guerra tornou-se mais próxima devido à facilidade de manipulação e convencimento 

da população em relação aos argumentos políticos divulgados nos meios de 

comunicação
140

. Dessa forma, no Brasil, a finalidade do artigo 14.º era impossibilitar 

a atuação comunista e revolucionária que pudesse influenciar a população através 

dos meios de informação e divulgação.  

Entretanto, quaisquer notícias que conflitassem ou questionassem os 

interesses militares, eram, em momentos de intensa repressão, consideradas abusivas 

e incitadoras da subversão da ordem pública, por serem supostamente contrárias à 

manutenção da ordem, da segurança política e da paz. Ressalte-se a que o conceito 

de “subversão da ordem pública e social” permitia várias interpretações e 

enquadramentos fáticos, principalmente em um ambiente de conflito. Outra prática 

prevista no artigo 14.º era a relacionada às propagandas de preconceito raça ou classe 

social. A parte final do artigo 14.º foi alterada pela Lei n.º 9.459, de 1997, que define 

como conduta criminosa praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, por meio de publicação de 

                                                                                                                            
Lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único. São meios de informação e 

divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os serviços de 

radiodifusão e os serviços noticiosos”. 
139

 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 4, 6.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, 

p. 480. 
140

 Conforme entende João Féder, Adolf Hitler, que na juventude foi desenhista de 

publicidade, percebeu que ao aliar os conceitos de propaganda e publicidade nas mensagens do seu 

partido, obteria como resultado uma eficaz influência na formação da opinião pública. Cf. João 

FÉDER - Crimes da Comunicação Social, São Paulo, RT, 1987, p. 124. 
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qualquer natureza. Fernando Capez observa que a lei de 1997 pune com mais rigor 

que a lei de 1967
141

. 

Ainda, a Lei de Imprensa definiu como crimes de imprensa: a publicação ou 

divulgação de informações secretas relativas à preparação da defesa interna ou 

externa do País (artigo 15.º); notícias falsas ou fatos verdadeiros deturpados que 

causem perturbação à ordem pública ou prejuízos à economia nacional (artigo 16.º); 

a ofensa à moral pública e aos bons costumes (artigo 17.º); obter ou procurar obter 

favorecimento econômico na divulgação, ou não, de informação (artigo 18.º), casos 

de corrupção praticados no meio das empresas de comunicação, ainda que não 

consumados; o discurso de incitamento a qualquer crime (artigo 19.º); caluniar 

alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime (artigo 20.º); difamar 

alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (artigo 21.º); injuriar alguém, 

ofendendo a sua dignidade ou decoro (artigo 22.º).  

O artigo 49.º previa a responsabilização civil decorrente do excesso do 

exercício da liberdade de expressão na imprensa. Nesse sentido, verificada a 

existência da culpa, o agente deveria reparar o dano moral ou material causado pelo 

seu discurso nos casos em que gerassem desconfiança no sistema bancário ou 

abalassem o crédito de instituição financeira, empresa ou pessoa física ou jurídica, 

bem como acarretassem sensível perturbação na cotação de mercadorias e títulos 

imobiliários no mercado financeiro.  

Os crimes de calúnia, difamação e injúria também foram considerados atos 

passíveis de reparação moral e material. No entanto, os demais tipos previstos na lei 

apenas poderiam ser objeto de indenização por danos materiais, não configurando 

ofensa moral. Cumpre ressaltar que a Lei de Imprensa também elencou os atos não 

considerados abusivos ao exercício da liberdade de expressão. Conforme o artigo 

27.º, a opinião desfavorável à crítica, à literatura, às artes, à ciência ou ao desporto 

não poderia ser considerada como ilícita
142

. No mesmo entendimento, noticiar, 

                                            
141

 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 4, 6.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011, 

p. 488. 
142

 “Art. 27. Não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação: I - a opinião desfavorável da crítica, literária, artística, científica ou 

desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; Il - a reprodução, integral ou 

resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou 

atos proferidos pelos órgãos competentes das Casas legislativas; III - noticiar ou comentar, resumida 
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comentar ou criticar projetos e atos do Poder Legislativo ou Executivo e as decisões 

de autoridades judiciais também não poderiam ser proibidas. 

Segundo José Cretela Neto, a Lei de Imprensa foi minuciosa ao abordar a 

responsabilidade do jornalista, regulamentando o direito de resposta, 

individualizando os crimes de imprensa e estabelecendo as penalidades e 

indenizações admissíveis
143

.  

Nesse período, outras mediadas foram adotadas para coibirem 

manifestações reacionárias, como a exigência de registro profissional e de diploma 

de curso superior específico para o exercício da profissão de jornalista, dispostos no 

Decreto-Lei n.º 972, de 17 de outubro de 1969, auge do regime de exceção no 

Brasil
144

. Com o passar dos anos, a desordem social causada pelas inúmeras 

manifestações contrárias ao regime ditatorial, em especial as causadas por artistas, 

intelectuais e estudantes, forçou o governo a adotar medias mais severas, 

denominadas de “Atos Institucionais”, que pudessem dar uma sobrevida ao governo 

militar - medida criticada, até mesmo, entre os militares, devido o caráter opressor e 

arbitrário
145

.  

Entretanto, sobre os conteúdos difundidos pelos meios de comunicação 

social, um estudo realizado, em 1979, pela Universidade Católica de Pernambuco, 

observou criteriosamente 264 horas de programação televisiva durante três 

                                                                                                                            
ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito; IV - 

a reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou resenha dos debates escritos ou orais, 

perante juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos e sentenças e de tudo quanto fôr 

ordenado ou comunicado por autoridades judiciais; V - a divulgação de articulados, quotas ou 

alegações produzidas em juízo pelas partes ou seus procuradores; VI - a divulgação, a discussão e a 

crítica de atos e decisões do Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de 

natureza reservada ou sigilosa; VII - a crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou 

inoportunidade; VIII - a crítica inspirada pelo interêsse público; IX - a exposição de doutrina ou 

idéia”. 
143

 Cf. José Cretela NETO - Comentários à Lei de Imprensa, 2.ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 2008, p.12. 
144

 Segundo o artigo 4.º, “o exercício da profissão de jornalista requer prévio registro no 

órgão regional competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social que se fará mediante a 

apresentação de: [V]- diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido registrado no 

Ministério da Educação e Cultura ou em instituição por este [credenciada]”. O Decreto-Lei n.º 972, de 

17 de outubro de 1969, encontra-se disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del0972.htm acesso em 17 de janeiro de 2012, (interpolação nossa). 
145

 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 548 ss. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0972.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0972.htm


71 

semanas
146

. O resultado demonstrou que, nesse período, foram ao ar 3.484 cenas de 

agressão; somente nas telenovelas, ocorreram 543 cenas de desajuste familiar e 874 

cenas de erotismo. Em 95 programas destinados ao público infantil, apenas 3 não 

continham episódios violentos. Esses dados revelam que, de forma incoerente, os 

meios de comunicação social, ainda que reprimidos pelas autoridades públicas, não 

estavam totalmente fadados à censura, esta limitada ao conteúdo de informação 

políticas e crítica ao regime militar. 

Com o fim da vigência do último ato Ato Institucional, n.º 5, que vigorou de 

1968 a 1978, surgiram movimentos populares a favor da redemocratização do país. 

Intensificou-se, em 1983, a campanha nacional pelo voto, intitulada “Diretas Já!”. 

Em resposta às manifestações incessantes de parte da população, que reivindicava o 

retorno pleno das liberdades civis, em 1987 foi convocada uma Assembleia Nacional 

Constituinte.  

 

 

3.2.  A liberdade de expressão no atual sistema jurídico brasileiro  

 

 

3.2.1.  O novo paradigma do Estado Democrático de Direito advindo com a 

Constituição Federal de 1988 

 

 

Como analisado, desde a independência do Brasil, em 1822, a censura e a 

repressão à liberdade de expressão dos indivíduos e dos profissionais da imprensa 

foram constantes. Inclusive em períodos ditos democráticos, essas medidas não 

foram olvidadas, pois, ainda que houvesse norma que garantisse ao cidadão a 

faculdade de expressar suas ideias de forma livre, leis limitavam o exercício dessa 

liberdade. Contudo, a luta pela garantia da liberdade de expressão foi, ao longo das 

                                            
146

 O estudo, parcialmente transcrito no artigo de Sálvio de Figueiredo Teixeira, observou 

cerca de 264 horas da programação televisiva, no ano de 1979, sob a responsabilidade da 

Universidade Católica de Pernambuco. Cf. Sálvio de Figueiredo TEIXEIRA – “As relações do Poder 

Judiciário com a Imprensa” in Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, vol. 12, 

Brasília, 1997, p. 103. 
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décadas, fortalecida pelo encorajamento de pessoas e grupos que, arriscando suas 

próprias vidas, manifestavam-se publicamente contra a autoridade política e o regime 

repressivo, exemplo do que ocorreu no período da ditadura militar, a partir de 1964. 

A democracia, no Brasil, foi consolidada, em grande parte, pela atuação 

direta dos cidadãos através dessas manifestações públicas que reivindicavam o 

estabelecimento de um governo democraticamente constituído e a adoção de uma 

nova Constituição. Conforme Ingo Sarlet, a norma constitucional de um país, na 

medida em que implica uma atuação juridicamente programada e controlada dos 

órgãos estatais, estabelece condição de garantia das liberdades fundamentais de 

modo a condicionar a eficácia dos direitos no âmbito do Estado Constitucional
147

. Os 

direitos fundamentais, nesse entendimento, são conditio sine qua non do Estado 

Constitucional Democrático. A positivação dos direitos humanos e fundamentais no 

texto constitucional, além de indispensável à justificação do Estado Democrático de 

Direito, possibilita a construção de um sistema axiológico que atua como fonte 

basilar do ordenamento jurídico nacional. Assim, a observância de um ordenamento 

jurídico fundado em direitos fundamentais, segundo Savonitti Miranda, representa a 

distinção categórica entre esses direitos e os demais elencados no ordenamento 

infraconstitucional
148

.  

Com a formação da Assembleia Constituinte, em 1987, iniciaram-se 

discussões acerca da necessidade de transformar o sistema político brasileiro e de 

adotar valores e princípios constitucionais que privilegiassem a justiça social e os 

direitos individuais. O resultado da constituinte foi a promulgação, em 5 de outubro 

de 1988, da Constituição da República Federativa do Brasil
149

. Denominada 

“Constituição cidadã”, o vasto texto adotado foi uma resposta à reivindicação da 

democracia e dos direitos fundamentais, antes obstados em função do regime 

                                            
147

 Isso porque a proteção jurídica da liberdade dá-se por meio dos direitos. Cf. Ingo 

Wolfgang SARLET - A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 9.ª ed., Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 2008, p. 68 ss. 
148

 Cf. Henrique Savonitti MIRANDA - Curso de Direitos Constitucional, 3.ª ed., Brasília, 

Senado Federal, 2005, p. 189. 
149

 A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, encontra-se 

disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm acesso em 30 

de dezembro de 2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm
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militar
150

. Segundo Alexandre de Moraes, a concretização do Estado Democrático de 

Direito, ocorre quando as autoridades públicas respeitam as normas 

democraticamente instituídas e os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição Federal
151

. A adoção de um sistema baseado nesse novo paradigma de 

Estado formalizou-se no artigo 1.º, que declara ser a República Federativa do Brasil 

constituída em Estado Democrático de Direito com fundamento na soberania, 

cidadania, dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e na livre 

iniciativa e do pluralismo político
152

.  

Conforme Freitas Nobre, dispositivos constitucionais que elencam 

liberdades devem, além de declarar direitos, assegurá-las eficácia, observando seu 

beneficio à coletividade
153

. Isso, porque esses dispositivos devem considerar o 

indivíduo como fim e não como meio, resguardando proteção à dignidade humana. 

Compartilha desse entendimento César Fiuza, ao considerar que a propriedade e a 

autonomia da vontade deixaram de ser o epicentro das relações jurídicas privadas 

dando lugar à dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos humanos
154

. 

A compreensão de que a liberdade de expressão constitui um dos 

fundamentos centrais de uma sociedade democrática, significa garantir não apenas a 

liberdade que prima por ações inofensivas, favoráveis e indiferentes, como tece 

Alexandre de Moraes, mas, igualmente, garantir aquela que possa causar transtornos, 

resistência e inquietar pessoas
155

. Nesse entendimento, a proteção constitucional 

                                            
150

 Cf. Flávia Lages de CASTRO - História do Direito, 8.ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2011, p. 562. 
151

 Cf. Alexandre de MORAES - Direito Constitucional, 23.ª ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 

5. 
152

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. 
153

 Nobre ressalta a importância de leis específicas que resguardem o exercício das 

liberdades, mas, principalmente, da adequada redação constitucional, que deve cuidar de tratar o tema 

com as devidas contextualizações sociais e econômicas. Cf. Freitas NOBRE - Imprensa e Liberdade: 

Os Princípios Constitucionais e a Nova Legislação, São Paulo, Summus, 1988, p. 30. 
154

 Cf. César FIUZA - Direito Civil: Curso completo, 10.ª ed., Belo Horizonte, Del Rey, 

2007, p. 77. 
155

 Cf. Alexandre de MORAIS - Constituição do Brasil Interpretada, 6.ª ed., São Paulo, 

Atlas, 2006, p. 207. 
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também engloba o direito de expressão oral ou escrita e o direito de ouvir, assistir e 

adquirir jornais, livros ou periódicos, consagrando o pluralismo de ideias e 

pensamentos, a tolerância de opiniões divergentes e o espírito aberto ao diálogo.  

O novo texto constitucional, em seu artigo 5.º, IV e IX, consagrou a 

liberdade de manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e a livre expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de 

censura ou licença. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura 

ou licença; 

 

 

Segundo Maria Helena Diniz, são direitos com eficácia absoluta de 

incidência imediata, pois contém uma força normativa que impede qualquer 

legislação de contrariá-los, nem mesmo emendas constitucionais
156

. Reiterando esses 

direitos, o artigo 220.º prevê que a manifestação do pensamento e a sua criação, 

expressão e informação não podem sofrer qualquer restrição, além de vedar 

expressamente a censura de natureza política, ideológica e artística,  

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 

embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social, observado o 

disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística. 

(...) 
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 Cf. Maria Helena DINIZ – Norma Constitucional e seus efeitos, 3.ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 1997, p. 108. 
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Alexandre de Moraes define que os meios de comunicação são “toda e 

qualquer forma de desenvolvimento de uma informação, seja por meio de sons, 

imagens, impressos, gestos”
157

. É compreensível que, no momento de elaboração do 

texto constitucional, não tenha sido previsto o quanto a evolução tecnológica 

revolucionaria as formas dos indivíduos se comunicarem, fato que ocorreu 

imediatamente à sua publicação, a partir da década de 90 com a popularização dos 

meios de comunicação rápidos, como a internet. Ressalte-se, contudo, que, enquanto 

exercida através desses meios, novos ou já conhecidos, a manifestação dos 

indivíduos pode sofrer limitações em relação à forma de divulgação e ao perfil do 

público destinatário, como faixa etária adequada, local e horário de exibição e 

proteção à moral e aos bons costumes. Entretanto, como tece Savonitti Miranda, não 

se deve confundir censura com regulamentação
158

, não sendo inconstitucionais as 

medidas restritivas que empresas do ramo da comunicação social devam observar. O 

artigo 221.º, por exemplo, obriga as emissoras de rádio e televisão a respeitarem 

princípios de interesse público, como a finalidade educativa, artística e cultural, a 

promoção e a regionalização de programas que versem sobre a cultura nacional e 

regional, bem como o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família
159

. 

Quanto à intervenção do Estado na vida privada do indivíduo e na sua 

comunicação com os demais, só é possível quando justificada na defesa e proteção 

de direitos e interesses de terceiros, desde que resguardados constitucionalmente
160

 e 

proporcionais. Conforme Alexandre de Morais, a manifestação do pensamento não 
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 Cf. Alexandre de MORAES - Constituição do Brasil Interpretada, 6.ª ed., São Paulo, 

Atlas, 2006, p. 2.181. 
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 Cf. Henrique Savonitti MIRANDA - Curso de Direito Constitucional, 3.ª ed., Brasília, 

Senado Federal, 2005, p. 207. 
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 “Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 

seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II - 

promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação; III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 

estabelecidos em lei; IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”. 

160 “No âmbito problemático em que nos situamos, o princípio da proibição do excesso 

significa que as liberdades de comunicação só podem ser restringidas na estrita medida em que isso 

seja necessário para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, de natureza 

individual ou colectiva, subjectiva ou objectiva”. Cf. Jónatas E. M. MACHAD - Liberdade de 

Expressão: Dimensões constitucionais da esfera pública do sistema social, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2002, p. 728. 
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alude a censura prévia em diversões e espetáculos públicos, contudo, se abusiva, é 

passível de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com a consequente 

responsabilização nas esferas cível e penal. Nas palavras de Moraes, “proibir a livre 

manifestação do pensamento é pretender alcançar proibição ao pensamento e, 

consequentemente, obter a unanimidade autoritária, arbitrária e irreal”
161

. 

 

 

3.2.2.  A não recepção da Lei de Imprensa, de 1967, e do Decreto-Lei n.º 

972, de 1969, pela nova Constituição Federal, segundo o Supremo 

Tribunal Federal 

 

 

A nova gama de direitos proclamados na Constituição de 1988 obrigou o 

Poder Judiciário a apreciar a receptividade, ou não, das leis adotadas anteriormente; 

atuação esta que, segundo Manoel Gonçalves, é intrínseca à democracia de opção 

liberal e essencial a todo regime cioso das liberdades fundamentais
162

. Ainda que a 

Constituição tenha proibido expressamente a censura prévia e a repressão à liberdade 

de expressão do cidadão, a Lei de Imprensa, n.º 5.259, adotada em 1967, permaneceu 

vigente até 2009, quando foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 130
163

.  

No dia 30 de abril de 2009, em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu pela “incompatibilidade material insuperável entre a Lei 5.250/67 e a 
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 Cf. Alexandre de MORAES - Constituição do Brasil Interpretada, 6.ª ed., São Paulo, 

Atlas, 2006, p. 207. 
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 Cf. Manoel Gonçalves Ferreira FILHO - Curso de Direito Constitucional, 30.ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2003, p. 281. 
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 Segundo o Glossário Jurídico do Supremo Federal, a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) “é um tipo de ação, ajuizada exclusivamente no STF, que tem por 

objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Neste caso, 

diz-se que a ADPF é uma ação autônoma. Entretanto, esse tipo de ação também pode ter natureza 

equivalente às ADIs, podendo questionar a constitucionalidade de uma norma perante a Constituição 

Federal, mas tal norma deve ser municipal ou anterior à Constituição vigente (no caso, anterior à de 

1988). A ADPF é disciplinada pela Lei Federal 9.882/99. Os legitimados para ajuizá-la são os 

mesmos da ADI. Não é cabível ADPF quando existir outro tipo de ação que possa ser proposto”. A 

ADPF n.º 130, digitalizada, encontra-se disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411 acesso em 03 de 

dezembro de 2012. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411
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Constituição de 1988”, sendo esses textos inconciliáveis. Segundo o entendimento 

dos ministros, a criação da lei em curto prazo e o momento de exceção 

governamental, devido o regime de ditadura militar instaurado desde 1964, não 

esconderam a natureza repressora e autoritária da lei, tornando-a antagônica aos 

novos preceitos constitucionais que resguardam a liberdade de imprensa, de 

manifestação do pensamento, de informação e de expressão. 

O tribunal assinalou que a imprensa deve ser protegida em relação à sua 

premissa de pluralizar as informações, de forma a apresentar à sociedade alternativas 

de conteúdo e crítica, desde que comprometida com a veracidade e essência dos 

acontecimentos. Ainda, alertou para a premissa de que a atividade da comunicação 

tem a finalidade de emancipar as mentes e espíritos, porquanto a liberdade de 

informação jornalística, tratada na Constituição como sinônima da liberdade de 

imprensa, é abordada no texto constitucional tanto no artigo 5.º, quanto nas 

disposições relativas à comunicação social, a partir do artigo 220.º, como já 

ressaltado. Indo mais além, minimizando os efeitos da inconstitucionalidade da lei no 

ordenamento jurídico, o tribunal assegurou que os novos dispositivos constitucionais 

são plenamente capazes de suprir a ausência de lei específica. 

Entre as disposições constitucionais que regem a comunicação, observadas 

pelo Supremo Tribunal Federal, destacam-se: a vedação ao anonimato, o direito de 

resposta, o direito à indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida 

privada, à honra e à imagem das pessoas, o livre exercício de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão e o direito ao sigilo da fonte de informação. No que se refere à 

atividade de informar, o Supremo Tribunal Federal ponderou que a liberdade de 

imprensa é um patrimônio revestido de imaterialidade que satisfaz a evolução 

político-cultural de um povo, pois mantém, como a democracia, “a mais entranhada 

relação de mútua dependência ou retroalimentação”. Excetuando-se em caso de 

Estado de Sítio, o Tribunal afirmou que deve ser respeitada a “ideia-força de que 

quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja”. Essa assertiva 

axiomática aponta para o entendimento que a Corte pode adotar em casos análogos, 

em que a liberdade de expressão supostamente colide com outros direitos, 

alimentando a expectativa da sociedade em relação ao posicionamento do tribunal 

em questões polêmicas que envolvam esse debate, assunto tratado mais adiante. 
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No âmbito da atividade profissional de jornalista, que possui relação direta 

com o exercício da liberdade de expressão nos meios de comunicação social, a 

suprema Corte brasileira obstou a obrigatoriedade de diploma de curso superior de 

jornalismo para o desempenho dessa atividade. A decisão observou uma 

manifestação, em caráter consultivo, do Tribunal Interamericano de Direito 

Humanos. Através da Opinião Consultiva n.º 5
164

, proposta pela Costa Rica, que 

requereu a interpretação dos artigos 13
165

 e 29
166

 da Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos, em relação à obrigatoriedade de associação de jornalistas para o 

desempenho das suas atividades, o Tribunal Interamericano reconheceu que a 

garantia da liberdade de expressão e do pensamento não é apenas um direito 

individual, mas também um direito de toda a sociedade, que é o de receber 

informações
167

. Dessa forma, configura-se indivisível a liberdade de expressão e a 

                                            
164

 Segundo o Tribunal,“[si] en principio la libertad de expresión requiere que los medios de 

comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que 

no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente 

ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de 

esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven 

para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de 

funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter 

alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la 

forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 

periodistas”. A OC-5/85, encontra-se disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf acesso em 25 de julho de 2012. 
165

 O artigo 13 encontra-se transcrito no item 2.2.2., intitulado de “Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos de 1969”. 
166

 “Artigo 29. Normas de interpretação: Nenhuma disposição desta Convenção pode ser 

interpretada no sentido de: 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; 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; excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser 

humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e excluir ou limitar o 

efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos 

internacionais da mesma natureza”. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos encontra-se 

disponível em http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm acesso em 27 de 

julho de 2012. 
167

 Em Opinião Consultiva n.º 5, de 13 de novembro de 1985, o Tribunal Interamericano 

reconheceu a existência de “[limites] à liberdade, para evitar abusos, mas as restrições à comunicação 

contrárias à democracia, à liberdade individual e à justiça social deveriam ser consideradas como 

incompatíveis com a Convenção Americana. Todavia, no caso concreto, analisando os fatos – os 

argumentos a favor da filiação obrigatória dos jornalistas ao Conselho Profissional, e ainda o requisito 

de que tivessem concluído o curso específico de jornalismo –, a Corte entendeu que as restrições 

impostas pela Costa Rica eram incompatíveis com a proteção da Convenção Americana a ambas as 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf
http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm
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liberdade de informação, sendo ilícita toda e qualquer medida que impeça ou 

prejudique o seu exercício. 

No Brasil, a discussão foi levantada pelo Ministério Público Federal, 

quando propôs uma Ação Civil Pública que pugnou pela declaração de 

inconstitucionalidade da exigência do diploma de jornalista, conforme apregoado 

pelo Decreto-Lei n.º 972, de 1969. O Ministério Público considerou que é uma 

afronta direta à liberdade de expressão, ao acesso à informação e ao livre exercício 

da profissão, a limitação da atividade de informar pela exigência de curso superior 

correlato ao jornalismo. Seguindo esse entendimento, dois meses após a sessão 

plenária que pronunciou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, de 1967, o 

Supremo Tribunal Federal relevou a importante função social declarando que o 

exercício da atividade de jornalista independe de diploma de curso superior da área e 

que sua limitação somente pode ocorrer em casos excepcionais que visem a defesa de 

direitos e valores constitucionais igualmente relevantes. Por ser essa atividade 

indissociável ao exercício da liberdade de expressão, a Corte considerou que é 

inconstitucional o impedimento, supressão ou restrição do efetivo exercício da 

atividade jornalística168.  

                                                                                                                            
questões”. Cf. Nadia de ARAÚJO – “A influência das opiniões consultivas da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos no ordenamento jurídico brasileiro” in Revista da Faculdade de Direito de 

Campos, ano VI, vol. 6, junho de 2005, p. 227, (interpolação nossa). 
168

 “[6]. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR COMO EXIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO 

DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. RESTRIÇÃO INCONSTITUCIONAL ÀS LIBERDADES DE 

EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. As liberdades de expressão e de informação e, especificamente, 

a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre 

em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os 

direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Precedente do STF: ADPF n° 

130, Rel. Min. Carlos Britto. A ordem constitucional apenas admite a definição legal das qualificações 

profissionais na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger, efetivar e reforçar o exercício 

profissional das liberdades de expressão e de informação por parte dos jornalistas. Fora desse quadro, 

há patente inconstitucionalidade da lei. A exigência de diploma de curso superior para a prática do 

jornalismo - o qual, em sua essência, é o desenvolvimento profissional das liberdades de expressão e 

de informação - não está autorizada pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, um 

impedimento, uma verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade 

jornalística, expressamente proibido pelo art. 220, § 1º, da [Constituição]“. O Recurso Extraordinário 

n.º 511961/SP, julgado em 17 de junho de 2009, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, encontra-se 

disponível virtualmente em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codi

goClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M acesso em 25 de julho de 2012, 

(interpolação nossa]. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
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Restou inconteste que a diferenciada atividade jornalística está ancorada no 

gozo da liberdade de expressão, sendo essa vinculação determinante para a não 

interferência estatal no acesso e no exercício profissional dessa categoria, o que 

poderia ser considerado uma vertente da censura prévia, vedada pela Constituição. 

Segundo o Relator do processo, ministro Gilmar Mendes, “o jornalismo é a própria 

manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, 

profissional e remunerada”, sendo, estes, consideradas aquelas pessoas que se 

dedicam ao exercício pleno da liberdade de expressão. Por outra via, o ministro 

Marco Aurélio teceu, em seu voto, que por 40 anos a norma vigorou e a sociedade 

moldou-se à exigência, tanto em questões educativas de formação, quanto de 

agrupamento profissional. Para o divergente ministro, a exigência de diploma 

especifico não limita a atividade de jornalista, que, como outra qualquer, exige 

qualificação para o seu desenvolvimento, pois, ao contrário disso, tal exigência 

enfatiza a busca pela melhoria da prestação de serviços de informação no país, 

contribuindo para uma imprensa cada vez mais preparada e técnica.  

Ressalte-se que não parece crível a afirmação de que a exigência do diploma 

de ensino superior específico para o desempenho da profissão de jornalista restrinja o 

exercício do direito à liberdade de expressão. Qualquer indivíduo tem o direito 

garantido constitucionalmente de expressar-se livremente, inclusive através dos 

meios de comunicação social. A exigência de qualificação profissional não obsta 

esse direito, ao contrário, devido a sua relevância social, contribui para a melhoria 

dos serviços e qualidade da informação divulgada. Essa busca do melhor conteúdo 

informativo, que tem grande influência na formação da opinião pública, reflete na 

qualidade do que é publicado e divulgado pela imprensa.  
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4. DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL E SUAS LIMITAÇÕES LEGAIS 

 

 

4.1. O livre exercício da manifestação do pensamento e sua contribuição 

social 

 

 

Em seguida à análise histórica e jurídica da liberdade de expressão dos 

indivíduos, é salutar ampliar a discussão acerca da liberdade de expressão no âmbito 

da comunicação social e sua importância enquanto instrumento de informação e 

influência cultural na sociedade. A relevância atribuída a essa liberdade, quando 

exercida através dos meios de comunicação social, facilitadores da divulgação de 

ideias, privilegia a existência e a manutenção de uma sociedade plural, ainda que 

esses instrumentos possam difundir, igualmente, mensagens preconceituosas e 

discriminatórias. Essa análise reflete sobre os possíveis limites à plena expressão do 

indivíduo e a compreensão do modo como sua divulgação influencia a vida coletiva.  

A liberdade de expressão como manifestação do pensamento, é 

exteriorizada não apenas para exprimir convicção ou crença, mas também para um 

indivíduo dirigir-se a outro, comunicando-se intencionalmente. Essa manifestação 

dá-se de forma sigilosa ou pública e é na palavra falada a materialização notória da 

manifestação do pensamento. A liberdade de expressão, portanto, está inserida na 

liberdade de pensamento, fazendo par à liberdade de consciência. Conforme Manoel 

Gonçalves, a liberdade de consciência, de foro íntimo, é inviolável e ninguém pode 

obrigar o outro a pensar deste ou daquele modo, sendo pacífico na doutrina jurídico-

filosófica que a liberdade de expressão é “uma das mais principais de todas as 

liberdades humanas por ser a palavra uma das características fundamentais do 

homem, o meio que ele transmite e recebe as lições da civilização”
169

. Como define 

Philip Pettit, a pessoa, que comanda racionalmente suas ações, tem o absoluto 

controle sobre o seu próprio comportamento e é exatamente isso que significa ser 

                                            
169

 Cf. Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO - Curso de Direito Constitucional, 30.ª ed., 

São Paulo, Saraiva, 2003, p. 295. 
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livre, no entanto, é possível encontrar ações livres oriundas de atitudes não racionais, 

como aquelas eivadas de patologia, compulsão, obsessão, paranoia, entre outras
170

. 

Cabe ressaltar que a abordagem dada a este trabalho trata da teoria da liberdade 

condicionada ao ser livre capaz de controlar racionalmente seus atos. 

Esse entendimento encontra sentido quando pensado na liberdade de ação 

baseada num ser livre – self livre
171

 – racional. Uma sociedade livre que dispõe de 

um ambiente aberto à discussão fortalece o chamado marketplace of ideas, ou livre 

mercado de ideias, favorável ao refute e contestação da verdade. Até mesmo os 

discursos minoritários e eivados de falsos argumentos devem ter veiculação livre, 

pois somente através da contraposição de argumentações chega-se à construção da 

verdade e à estabilidade política de um regime democrático, que sujeita ao debate 

público os questionamentos, insatisfações e críticas dos cidadãos.  

Quando a liberdade de consciência, que se relaciona com crer, ter convicção 

filosófica ou moral, conceber ideias, pensamentos ou opiniões, se manifesta através 

de atitudes, gestos ou outros meios de afirmação, nem sempre intencionais, ocorre 

uma exposição de valores e conceitos à sociedade. A palavra escrita e oral é a forma 

habitual de manifestar ideias a alguém específico ou a pessoas indeterminadas, 

podendo se realizar por meio da divulgação da informação através dos meios de 

comunicação social - rádios, jornais, revistas e internet. Devido a sua importância 

para a manutenção da sociedade, esse tipo de manifestação deve ser protegido; 

porém, também pode ser impedido, caso tenha poder de destruir ou prejudicar o meio 

coletivo
172

. Ainda que existam limitações, como afirma Freitas Nobre, a sociedade 

atual não pode sobreviver sem o exercício da liberdade de expressão, motivo pelo 

qual deve ser resguardada não somente no âmbito constitucional, mas também pela 
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 Cf. Philip PETTIT - Teoria da Liberdade, trad. port. Renato Sérgio Pubo Maciel, Belo 

Horizonte, Del Rey, 2007, p. 59. 
171

 Self livre está relacionado à pessoa livre capaz de agir livremente. Pettit aborda essa 

questão fazendo uma crítica quanto ao fato de existir a possibilidade de um self livre não ter 

capacidade racional de agir livremente, logo, quando age, não o faz de maneira racional. Essa crítica 

quanto ao uso da razão não é relevante para o trabalho, que visa tão somente uma abordagem da ação 

racional do self livre. Cf. Philip PETTIT - Teoria da Liberdade, trad. port. Renato Sérgio Pubo 

Maciel, Belo Horizonte, Del Rey, 2007, p. 61. 
172

 As limitações jurídicas do exercício da liberdade de expressão serão tratadas no segundo 

e terceiro capítulos deste trabalho. 
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legislação ordinária
173

. Contudo, ainda que não seja garantida legalmente, os homens 

devem exercê-la, a exemplo das revoluções do século XVIII ocorridas na Europa e 

América no Norte. 

Niklas Luhmann, ao dispor sobre a importância da comunicação entre os 

indivíduos, entende que o sistema social é autônomo, pois é operacionalmente 

fechado, ou seja, mutável pelos seus próprios elementos e mecanismos, fenômeno 

denominado de autopoiesis. Considerando que esse sistema social autônomo 

proposto por Luhmann está inserido em um outro, ainda maior, o que abarca todo o 

mundo, percebe-se a existência de uma matriz sistêmica mais complexa
174

. Essa 

complexidade do mundo, de toda a humanidade, carece de medidas de enfrentamento 

a fim de amortizá-la, o que é possível através da livre manifestação dos indivíduos, 

pois demonstra as diversas alternativas de atuação relacionadas às expectativas dos 

mesmos. 

O que Luhmann propõe é que as inúmeras possibilidades e alternativas de 

experimentação, ação e representação apresentadas ao indivíduo corroboram para o 

avanço da complexidade do sistema em que este está inserido. Aproveitando-se de 

uma sensibilidade momentânea, de um impulso, excitação, ou não, esse indivíduo 

escolhe a forma de atuação e desempenho na sociedade conforme as oportunidades 

apresentam-se a ele. A tese de Luhmann afirma que a liberdade de comportamento 

de um indivíduo pode levá-lo a consequências não programadas, ocasionando um 

maior risco e complexidade no âmbito das expectativas. No entanto, se ocorrer 

frequentes expectativas de expectativas
175

, estas poderão amortecer a complexidade e 

a contingência do sistema, pois aquele que tem expectativa em relação à expectativa 

do outro pode antever e avaliar situações, livrando-se de decepções dispensáveis.  

                                            
173

 Cf. Freitas NOBRE - Imprensa e Liberdade: Os Princípios Constitucionais e a Nova 

Legislação, São Paulo, Summus, 1988, p. 31. 
174

 “Como complexidade queremos dizer que sempre existem mais possibilidades do que se 

pode realizar”. É igualmente entendida como o conjunto dos possíveis estados e acontecimentos de 

um sistema. Cf. Niklas LUHMANN - Sociologia do Direito I, trad. port. Gustavo Bayer, Rio de 

Janeiro, Tempo Brasileiro, 1983, p. 45. 
175

 Por expectativas de expectativas entende que “sob as condições da dupla contingência, 

portanto, todo experimentar e todo agir social possui uma dupla relevância: uma ao nível das 

expectativas imediatas de comportamento, na satisfação ou no desapontamento daquilo que se espera 

do outro; a outra em termos de avaliação do significado do comportamento próprio em relação à 

expectativa do outro”. Cf. Niklas LUHMANN - Sociologia do Direito I, trad. port. Gustavo Bayer, 

Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1983, p. 48. 
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Mas em que ponto essa teoria encontra sentido na liberdade de expressão 

nos meios de comunicação social? É fundamental para o entendimento da teria de 

Luhmann a compreensão da importância da liberdade de expressão, pois a livre e 

diversificada comunicação de ideias e pensamentos proporciona o desenvolvimento 

de expectativas e de ações a serem observados pelos indivíduos, resultando no 

progresso da sociedade e na racional tomada de decisão dos seus integrantes. Num 

sistema onde as pessoas têm diversas possibilidades de atuação, a livre crítica e a 

capacidade de intercâmbio social justifica o exercício irrestrito das mais diversas 

formas de expressão, incluindo-se, com relevante importância, os meios de 

comunicação social, fundamental para a evolução da sociedade. 

Em contrapartida à tese de Luhmann, que confere importância à diversidade 

de comunicação na sociedade, a teoria de Michel Wieviorka atribui à livre 

comunicação o desencadeamento de problemas sociais relacionados à discriminação 

e ao estabelecimento de critérios diferenciadores entre indivíduos e grupos sociais. 

Para Wieviorka, a sobrevalorização de um segmento social ou cultural, em relação a 

outro, que os meios de comunicação podem proporcionar, aliada à falta de 

divulgação e conscientização da pluralidade da raça humana, são erros que podem 

gerar uma desordem social e uma crise estrutural coletiva
176

. A liberdade de 

expressão nos meios de comunicação, nessa abordagem, deve ser exercida apenas 

quando contribuir para a harmonização da sociedade, seja no aspecto coletivo ou 

individual. O fracasso do indivíduo, quando relacionado à impossibilidade de exercer 

sua autonomia devido à opressão externa que ataca o seu direito subjetivo de agir 

conforme suas escolhas pessoais, pode, nesse sentido, proporcionar uma 

desestruturação complexa da sociedade, atingindo, até mesmo, a identidade coletiva. 

Wieviorka ilustra essa diferenciação causada pela intolerância e 

discriminação analisando três vértices: a “identidade coletiva”, como um sistema de 

valores que define a unidade, o “indivíduo moderno”, que está sujeito às influências 

da modernidade, mas que compreende a existência dos direitos à liberdade e à 

igualdade, e o “sujeito”, que busca encontrar o seu próprio lugar dentro da 

coletividade. Cada uma dessas pontas, ou vértices, enfatiza Wieviorka, possuem 
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 Cf. Michel WIEVIORKA - O Racismo, trad. port. Miguel Serras Pereira, Lisboa, 

Fendas, 2002, p. 73. 
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fraquezas, dificuldades e ameaças externas e internas. Situações de conflito ocorrem 

quando um desses grupos sofre um ataque externo, incluindo aquele proveniente dos 

meios de comunicação, que agride o emocional ou o moral de alguém, 

discriminando-o ou contribuindo para uma autocrítica ancorada nos padrões dos 

grupos opressores. 

Segundo a tese de Wieviorka, deve-se impor ao exercício da liberdade de 

expressão restrições de ordem moral a fim de evadir práticas preconceituosas e 

discriminatórias que acarretem nesse desequilíbrio coletivo. Entretanto, é salutar 

destacar que a proteção dos valores de uma determinada sociedade, ou de um grupo 

de indivíduos dentro de uma sociedade, pode ser ameaçada, tanto pelos pacotes 

culturais imperialistas importados indiscriminadamente, quanto pela plena liberdade 

de expressão através dos meios de comunicação social. No entendimento de 

Maximiliano Vicente, é possível considerar que os meios de comunicação interferem 

diretamente na formação do pensamento e na transformação cultural da sociedade, 

inclusive pelo fato de que as classes sociais formam suas identidades pelas suas 

experiências comuns e pelos mecanismos de percepção e comunicação
177

. Por essa 

razão, Maximiliano Vicente corrobora a tese de que os mais diversos meios de 

comunicação são importantes instrumentos de manipulação quando são utilizados 

por grupos detentores do poder como forma de legitimar posicionamento e pontos de 

vista
178

.  

Conforme Friedrich Hayek, é possível considerar a não existência efetiva da 

liberdade de expressão quando as opiniões e os gostos são moldados pela 

propaganda, pela influência de classes e por fatores ambientais que condicionam o 

pensamento das massas ao conformismo de padrões estabelecidos e à absorção de 

valores gerais e ideias populistas
179

. Essas informações podem exercer, de certa 

forma, influências negativas numa sociedade despreparada para receber informações 

sensacionalistas. Entretanto, Hayek salienta que não se pode menosprezar a liberdade 

intelectual dos homens, que varia de acordo com a sua capacidade de compreensão 
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dos fatos, pois, assim, os motivos que conferem a essa liberdade o seu valor seriam 

menosprezados. Nesse sentido, a liberdade de expressão deve possibilitar a ampla 

difusão da informação e do conhecimento, independente do grau de absorção de cada 

indivíduo, que, em regra, é díspar. 

A rádio e televisão, produtos do século XXI, revolucionaram o fluxo de 

informações à sociedade possibilitando uma difusão não apenas de noticias, mas de 

entretenimento. Conforme Jacques Robert, essa transformação justifica-se, 

principalmente, porque a televisão, eficiente meio de transmissão de pensamento e de 

formação de opinião em massa, “n'exigent aucun effort particulier de l'auditeur ou 

du spectateur, parce que, du moins pour la télévision, joue l'indiscutable séduction 

de l'image”
180

. Nesses termos, a sedução da imagem por parte do telespectador 

cativa-o naturalmente à assiduidade da audiência e à consequente influência 

proveniente do conteúdo difundido, materializando ideologias e crenças através das 

suas mensagens e informações transmitidas.  

Ressalte-se que a faculdade dos indivíduos em se comunicarem livremente 

não significa o acolhimento irrestrito de valores importados, mas sim o direito à 

liberdade de expor ideias e pensamentos, levando em consideração, inclusive, a 

necessidade de proteção contra os valores externos que podem colocar em risco a 

própria cultura local. Deve-se observar que o indivíduo está conexo e sujeito à 

sociedade moderna e à vida pública por meio da necessidade de relação interpessoal 

com os diversos segmentos da coletividade. A liberdade de expressão provocou 

conflitos jurídicos e sociológicos ao longo do século passado. Assegurada, os 

interesses econômicos dos grandes empreendedores da comunicação, em especial os 

grupos monopolizadores da imprensa, foram resguardados com a continuidade da 

atividade comercial. Limitada, enfraqueceu o regime democrático e de livre acesso às 

informações. Sálvio de Figueiredo Teixeira, indagado sobre as relações do poder 

judiciário e a imprensa, afirmou que há um grande poder de influência dos meios de 

comunicação na cultura, na ciência, na arte e na educação. Teixeira considera que 

tanto o poder judiciário quanto os meios de comunicação social são representativos 
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da democracia
181

, contudo, há um problema de natureza política, que sobrepuja o 

interesse econômico, o grande poder de influência e manipulação das massas. 

Sobre essa discussão, acerca dos variados efeitos da comunicação, a 

ausência da livre expressão desencadeia na população um coletivismo intransigente à 

diversidade cultural, religiosa e étnica, inatas à pluralidade da humanidade. Em 

contrapartida ao modelo uniformizador, o individualismo e a diversidade pode 

proporcionar a desenvolvimento da tolerância entre as pessoas, resguardando a 

pluralidade da sociedade, o que, para o Hayek, é uma “postura humilde” diante do 

processo social
182

. O direito de comunicar, portanto, parece ser mais filosófico e 

ético que jurídico, pois tem como gênese a inata necessidade humana de se expressar. 

Freitas Nobre considera que é dever dos meios de comunicação defender a 

sociedade e a estabilidade das instituições dentro do sistema político adotado 

democraticamente pela população
183

. O Estado, por sua vez, deve se responsabilizar 

em adotar limites éticos e legais às atividades dos meios de comunicação, como sua 

forma de constituição e responsabilidade perante a sociedade e aos diretamente 

atingidos pela divulgação do seu conteúdo. Considerando o interesse público como 

um reflexo do interesse individual, cabe, segundo Nobre, regulação legal direcionada 

aos meios de comunicação a fim de definir normas socialmente úteis. 

Conforme Desmond Fischer, os debates e definições sobre a liberdade de 

comunicação, expressão e de imprensa, ainda que incorporados a normas 

internacionais, não são suficientes
184

. O debate jurídico que busca conceituar os 

limites desse direito leva em consideração pelo menos cinco fatores. Em primeiro, o 

resultado da importância fundamental que a comunicação tem na vida 

contemporânea, tanto para o desenvolvimento, quanto para a o bem estar da 

sociedade; em segundo, a aceitação maior de que a filosofia, as políticas e as práticas 

de comunicação estão abertas ao pluralismo cultural e à diversidade da sociedade; 
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em terceiro, Fischer considera que a crescente percepção de independência de 

indivíduos, comunidades e, até mesmo, nações, cria uma necessidade maior de 

comunicação global e de profusão de direitos e deveres; em quarto, a abundância de 

comunicação, mesmo que desigualmente distribuída, vai de encontro à escassez de 

possibilidade de comunicação do passado; e, por último, o reconhecimento da 

necessidade de uma nova ordem econômica e de informação mundial enseja a 

expansão das formulações existentes dos direitos de comunicação em prol do avanço 

tecnológico e econômico global. Sobre esse último ponto, percebe-se que desde a 

década de 90 do século passado, surgiram, como analisado, documentos 

internacionais que garantiram a liberdade de expressão nos meios de comunicação 

social. 

O desenvolvimento da democracia trouxe consigo a ampliação dos modos 

de comunicação e, consequentemente, o aperfeiçoamento da liberdade de expressão 

pela disseminação do processo de comunicação. Segundo Fischer, esse paralelo 

ascendente entre democracia e comunicação pode ser resultado do crescimento da 

ciência e tecnologia, da descentralização do processo de comunicação - o que torna o 

poder de informar acessível -, e da percepção da interdependência dos indivíduos e 

culturas no mundo globalizado
185

. Nas palavras de Sidney Guerra, insere-se neste 

contexto a televisão, o rádio, a informática, as revistas, os jornais e todos os meios 

possíveis de permitir a difusão da informação
186

.  

Novos mecanismos de divulgação de pensamentos e ideias são responsáveis 

pela transformação do modo como as pessoas pensam e se relacionam umas com as 

outras, garantindo ao cidadão comum não ser apenas o sujeito receptor da 

informação, mas, também, sujeito emissor de ideias e opiniões próprias. Certamente 

o mais acessível e universal meio de comunicação, a internet possibilitou ao homem 

comum a faculdade de se expressar livremente através de sites pessoais, blogues, 

redes de contatos, chats e alguns sites específicos de divulgação de imagens e vídeos 

de forma anônima, possibilita a propagação conteúdos diversos lançados a um 

número incontável de usuários sem qualquer controle ou apreciação fiscalizadora. 
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Esses fatos dão ao tema uma relevância inquestionável e obriga os estudiosos a uma 

crítica urgente e cada vez mais acentuada, visto a celeridade e a contínua atualização 

desses meios de comunicação.  

O adequado exercício da comunicação, nesse sentido, favorece a 

multiplicidade de informações, característica da atual sociedade ocidental, que 

valoriza as diferenças culturais mantendo o primado do individualismo liberal. 

Contudo, percebe-se que os atuais problemas que envolvem a liberdade de expressão 

relacionam-se à ameaça da privacidade dos indivíduos. Recursos tecnológicos que 

permitem essa rápida e fácil divulgação de ideias e pensamentos, no entanto, 

conforme Daniele Bourcier, ameaçam a sociedade e os indivíduos pelas formas com 

que são utilizadas e pela vulgarização das ferramentas de comunicação que causam 

conflitos
187

.  

 

 

4.2.  Colisão de direitos entre a liberdade de expressão e a honra 

 

 

Nota-se que o direito à liberdade de expressão, formalmente 

constitucionalizado, figura como uma das importantes essências nucleares dos 

direitos fundamentais no Brasil. Segundo Gomes Canotilho, a primeira função de um 

direito fundamental é a defesa da pessoa humana e da sua dignidade perante o 

Estado, que tem o dever de adotar medidas positivas destinadas a proteger o seu 

exercício perante atividades perturbadoras ou lesivas dos mesmos praticados por 

terceiros
188

. Outra função dos direitos fundamentais reside na não discriminação, que 

pressupõe, pelo princípio da igualdade, que o Estado trate todos os seus cidadãos 

como fundamentalmente iguais, como, por exemplo, a não discriminação em virtude 

de religião, de pensamento ou ideias.  
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A atuação do Estado, ainda que a favor do indivíduo, deve ser limitada à 

estrita necessidade de garantir ao cidadão o gozo dos seus direitos. Essa limitação 

resguarda a liberdade, que, conforme Jorge Miranda, consiste na possibilidade de ter 

tantas mais ou melhores condições de exercício quanto menos intervier o poder 

político
189

. Contudo, é dever do Estado intervir quando for necessário prevenir ou 

reprimir violações, ou ameaças de violação, por parte do individuo ou, até mesmo, do 

próprio Estado. Deste modo, o ordenamento jurídico deve garantir o livre exercício 

da liberdade de expressão, mas também prever limitações quando este livre exercício 

afetar o direito de um terceiro. A compreensão de que esse direito, à livre expressão, 

é inerente ao ser humano e garantido a todos, resulta na aceitação de legítimas 

limitações de natureza normativa, que são adotadas quando o Estado impede o seu 

exercício quando este suprimir ou agredir o direito de outro.  

A vida em sociedade, entendida já em um novo modelo político “pós 

ultraliberalíssimo”, segundo Savonitti Miranda, carece de normas que regulem as 

ações dos indivíduos por meio de mandamentos direcionados à restrição das 

liberdades humanas em prol da coletividade
190

. Caso contrário, estabelecer-se-ia uma 

situação de caos social pela ausência de restrições pré-estabelecidas que direcionem 

os comportamentos dos indivíduos na sociedade. Conforme Jean Morange, nas 

relações entre indivíduos e Estado e nas relações entre as pessoas,
 
um único limite 

deve ser aplicado a essa manifestação, que ela não prejudique a ordem pública 

estabelecida pela lei, como ocorre nos discursos de incitamento à violência e à 

desordem coletiva
191

. Desse modo, o exercício dessa liberdade não é isento de regras 

limitadoras e de responsabilização pelos abusos cometidos, sendo, portanto, 

necessária a existência de algumas formas de controle e orientação dos atos 

autônomos dos cidadãos por parte do Estado, que cria mecanismos de promoção e 

manutenção da segurança, da ordem pública e constitucional e da legalidade 

democrática, pressupostos do Estado Democrático de Direito. Há que ser considerada 

a validade dessas limitações, pois a concessão de liberdade absoluta aos indivíduos, 
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como afirma Fernando de Almeida, prejudica o direito à liberdade dos demais 

indivíduos
192

 e o desenvolvimento das instituições democráticas. 

No entendimento de Arael da Costa, o sentido da “liberdade de expressão” 

incorre em três atividades que estão relacionadas ao jornalismo: buscar, receber e 

difundir a informação, desde que sem o cometimento de abusos ou danos morais ou 

materiais a quem quer que seja
193

. Costa descreve duas maneiras para enfrentar os 

problemas decorrentes do abuso ou dano causados no estágio fim da expressão, que é 

sua divulgação. O primeiro é a censura prévia e a segunda é a responsabilização 

penal do agente. Essas medidas buscam controlar a atuação dos indivíduos na 

sociedade, de modo a coibir possíveis excessos contra os direitos de terceiros ou da 

própria sociedade como um todo. A primeira solução proposta por Costa é 

inconciliável com o atual ordenamento nacional, que veda expressamente a censura 

prévia. A segunda medida, responsabilização penal do agente, é a que mais se 

enquadra no sistema brasileiro, que prevê o controle repressivo da ofenda e não 

preventivo.  

Conforme Pinto Ferreira, citado por Alexandre de Moraes, o Estado 

Democrático tem o dever de proteger a substância essencial do exercício da 

liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, que protege a manifestação 

da opinião e do pensamento, quanto sob o aspecto negativo, referente à proibição de 

censura e de obstáculos que impeçam a livre expressão do cidadão
194

. Por isso, 

segundo Alexandre de Moraes, os abusos e danos cometidos no exercício dessa 

liberdade devem ser criteriosamente analisados pelo poder judiciário com a adequada 

responsabilização dos seus agentes. Contudo, a responsabilização penal pode, às 

vezes, ser demasiadamente desproporcional à gravidade do ato cometido. No caso de 

dano cometido sob a prerrogativa de livre expressão, parece ser mais plausível a 

responsabilização civil do infrator, analisada sob o aspecto subjetivo da sua culpa, ao 

invés de uma responsabilização penal. 
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A atuação legislativa, quando dispõe acerca da liberdade de expressão, deve 

observar a proporcionalidade e a razoabilidade da norma entre a gravidade do ato 

ilícito e o bem que se pretende tutelar, a fim de que o direito à liberdade de expressão 

não seja mitigado. O artigo 5.º da Constituição, ressaltando a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, define os limites à 

livre manifestação dos indivíduos ao assegurar ao ofendido o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, e a indenização por danos materiais, morais ou à imagem da 

vítima quando ofendida. 

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação; 

 

 

Essas disposições asseguram que a liberdade de expressão não é revestida 

de um “manto de absolutismo”, tese compartilhada por Marco Aurélio Mello, 

ministro do Supremo Tribunal Federal, que, questionado sobre a liberdade de 

expressão e as manifestações odiosas contra grupos minoritários, afirmou não haver 

direitos absolutos na Constituição e que "a liberdade de expressão não pode chegar 

ao ponto de menosprezar a dignidade, gerando cidadãos de segunda classe"
195

. Essa 

proteção constitucional à dignidade condicionou o Código Civil, adotado em 2002, a 

manter a posição que considera os direitos da personalidade intransmissíveis e 

irrenunciáveis, sendo legalmente possível a exigência para que “cesse a ameaça, ou a 

lesão, a direito de personalidade”, bem como a indenização de perdas e danos
196

. A 

                                            
195

 O texto de Uirá MACHADO - “Ato em São Paulo defende lei contra homofobia” in 

UOL, de 22 de dezembro de 2010, encontra-se disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/849458-ato-em-sao-paulo-defende-lei-contra-

homofobia.shtml acesso em 12 de janeiro de 2012. 
196

 “Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Art. 12. 

Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. O Código Civil, Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm acesso em 16 de julho de 2012. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/849458-ato-em-sao-paulo-defende-lei-contra-homofobia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/849458-ato-em-sao-paulo-defende-lei-contra-homofobia.shtml
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm


93 

proteção contra o desprezo público e a mácula da honra, da boa fama e da 

respeitabilidade, é igualmente prevista pelo Código Civil, que prevê o impedimento, 

se requerido, da divulgação de escritos e discursos abusivos
197

.  

No plano constitucional, os inúmeros direitos fundamentais previstos estão 

susceptíveis a conflitarem entre si. Segundo José Canotilho, existe uma colisão de 

direitos fundamentais “quando o exercício de um direito fundamental por parte do 

seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro 

titular”
198

. Não há nessa colisão uma cumulação de direitos, mas sim um choque em 

que um deles será elevado a um patamar superior de proteção. Para Canotilho trata-

se de um autêntico conflito de direitos. Em relação ao exercício da liberdade de 

expressão, se um individuo expõe sua opinião em relação a outra pessoa, mas ofende 

a reputação desta, ocorre uma colisão de direitos, o de expressar livremente e o de ter 

a sua honra protegida. 

É interessante destacar que na ementa da ADPF nº. 130, já citada, o STF 

observou a calibração de princípios esclarecendo que a Constituição assegura “o 

gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ 

manifestação do pensamento, da criação e da informação”, sendo que, somente 

depois do exercício da manifestação sobrevém a responsabilização por eventuais 

desrespeitos a direitos alheios, como a proteção da honra. Essa linha de entendimento 

aponta sobre a impossibilidade de haver qualquer tipo de censura prévia e restrição à 

liberdade de expressão.  

A preeminência dos direitos fundamentais em relação às demais disposições 

normativas é clara num sistema normativo hierárquico, mas entre os direitos 

fundamentais há uma análise ponderada a ser feita. Segundo Simone Schreiber, 

nesses casos constata-se a observância da teoria da posição preferencial da liberdade 
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de expressão em justificativa à imposição de rígidos limites restritivos
199

. Essa 

análise originou-se por debates levantados por juízes norte americanos desde o início 

do século passado, quando manifestações polêmicas, envolvendo a participação dos 

Estados Unidos da América na Primeira Guerra Mundial, tornaram-se frequentes
200

. 

Nesse contexto, juízes liberais e conservadores debatiam sobre a posição preferencial 

ou não da liberdade de expressão levando em conta o livre mercado de ideias e se 

deveriam estabelecer critérios rígidos na limitação do teor da manifestação dos 

indivíduos. Por outro lado, também se considerava a existência de diferentes 

possibilidades de manifestação em relação à natureza do conteúdo do discurso.  

Ao analisar o conteúdo divulgado, nos casos que versem sobre assuntos 

públicos ou de interesse público, deve ser reconhecida a posição preferencial, 

abordagem que também justifica a prevalência da liberdade de expressão em casos 

que envolvam direitos de personalidade de figuras públicas e que influenciam 

diretamente a formação a opinião pública pluralista, por serem relevantes ao 

interesse popular. Entretanto, Simone Schreiber ressalta que essa perspectiva de 

controle favorece a solução discricionária de conflitos caso a caso, sem explicitar 

objetivamente os critérios gerais que poderiam ser utilizados em julgados futuros
201

. 

Nota-se que em nenhuma das hipóteses de justificação da teoria da posição 

preferencial existe prevalência absoluta da liberdade de expressão sobre outros 

direitos fundamentais.  

Edilsom de Farias afirma que essa colisão pode ocorrer de duas formas. A 

primeira ocorre quando direitos fundamentais colidem entre si, a segunda quando o 

exercício de um direito fundamental colide com a necessidade de preservação de um 
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200

 Alguns casos clássicos julgados pela Suprema Corte Americana em que se debatia a 

liberdade de expressão em discursos contrários às decisões políticas do governo foram determinantes 

para o debate acerca da liberdade de expressão no século XX. O Caso Abrams v. Unite States (250 U 

S. 616 – 1919), trata da condenação de alguns manifestantes socialistas que distribuíram 5 mil 

panfletos em Nova York discordando da participação bélica de tropas norte americanas na Rússia. A 

Corte manteve a condenação, ainda que tenha havido voto dissidente sustentando que a ideia 

divergente e a divulgação daqueles folhetos não traziam qualquer risco à segurança nacional. Cf. 

Martin SHAPIRO - Freedom of speech: the Supreme Court and judicial review, New Jersey, Prentice-

Hall, 1966, p. 48. 
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 Cf. Simone SHREIBER - A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil, 

org. Luis Roberto Barroso, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 244. 



95 

bem coletivo ou do Estado
202

. Quando ocorre a colisão entre os próprios direitos 

fundamentais, idênticos ou não, o pressuposto fático de um direito intercepta o 

pressuposto de fato de outro. A liberdade de expressão, dessa forma, exercida pela 

imprensa ou pelo cidadão comum, pode conflitar com a intimidade, a vida privada, a 

honra ou a imagem de uma pessoa. A solução para esse conflito parte da constatação 

da existência do conflito entre duas normas, que pode ser resolvido analisando alguns 

critérios básicos, como sua cronologia, seu nível hierárquico e especialidade.  

Entretanto, ressalte-se que a emblemática colisão ocorre na esfera de 

direitos fundamentais, onde, em regra, há uma visível horizontalidade temporal, 

hierárquica e de valor jurídico. Assim, é necessário debruçar sobre o fato que aponta 

para um possível conflito, a fim de, numa análise criteriosa, seja verificada a 

intensidade da afronta e a proporcionalidade da validade da supremacia de um direito 

em detrimento de outro. Há, portanto, além da adequação do fato à norma, o 

balanceamento da prevalência de um direito em relação a outro pela sua 

proporcionalidade. Esse balanceamento, conforme Ioannis Dimitrakopoulos, deve ser 

executado levando em consideração que quanto maior o nível de insatisfação de um 

princípio, maior será a aplicação de outro
203

. Conforme tece Davor Susnjar, a decisão 

de um conflito entre direitos e direitos fundamentais pressupõe a prevalência e não a 

invalidade de um em relação ao outro, como pode ocorrer em conflitos de normas
204

. 

Dessa forma, não há prejuízo à validade e ao conteúdo do direito fundamental 

preterido, pois a preferência, declarada em casos específicos, não é absoluta, mas 

condicional.  
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 Cf. Edilsom Pereira de FARIAS - Colisão de Direitos: A honra, a intimidade, a vida 

privada e a imagem versus a liberdade de expressão e informação, Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1996, p. 93. 
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 “This mode of justification is described by the Law of Balancing, which runs as follows: 

The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must be the 

importance of satisfying the other”. Cf. Ioannis G. DIMITRAKOPOULOS - Individual Rights and 

Liberties Under the U.S. Constitution: the case law of the U.S. Supreme Court, Leiden, Boston, 2007, 

p. 526. 
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 “Rather, the weight of a principle and the concrete circumstances of a case together 

determine that one principle shall take precedence over another without impairing its validity or 

content (by adding an exception clause). Because the preference that is described by these conditions 

is not absolute, the preference relation is called [conditional]”. Cf. Davor SUSNJAR - Proportionality, 

Fundamental Rights, and Balance of Power, Leiden, Boston, 2010, p. 71, (interpolação nossa). 
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O Supremo Tribunal Federal, no caso Siegfried Ellwanger contra Werner 

Cantalício João Becker, de 2004
205

, aponta para a tese de proteção absoluta contra o 

discurso ofensivo que, inclusive, propaga o incitamento ao ódio. O caso ganhou 

repercussão nacional, pois foram debatidos os limites constitucionais da liberdade de 

expressão quando o seu exercício acarreta em ofensa a grupos minoritários. Os 

ministros analisaram a publicação de um livro com alegado conteúdo antissemita 

ponderando que a Constituição, mesmo declarando ser a liberdade de expressão um 

direito basilar do Estado Democrático de Direito, permite a restrição de direitos 

quando estes se mostram díspares à sua base principiológica e normativa
206

. Nesse 

interim, a Ementa do Acórdão dispõe que:  

 

Escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo 

apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias" contra 

a comunidade judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação 

dada pela Lei 8081/90) constitui crime de racismo sujeito às 

cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, 

artigo 5º, XLII) (...) O direito à livre expressão não pode 

abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo 

imoral que implicam ilicitude penal. As liberdades públicas 

não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de 

maneira harmônica, observados os limites definidos na 

própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira 

parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão 

não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que 

um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda 
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 O processo digitalizado encontra-se disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2882424%2ENUME%2E+O

U+82424%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos acesso em 11 de julho de 2012. 
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 Um caso envolvendo a mesma temática, ocorrido na Alemanha na década de 50, teve 

como decisão o entendimento aparentemente contrário à corte brasileira. O caso Lüth, julgado em 

1958 pelo Tribunal Constitucional Alemão tratou de uma publicação, cujo remetente era o então 

presidente do Clube de Imprensa de Hamburgo, que incitava a população a boicotar um filme que 

teria ligação com o regime nazista. Inicialmente, o judiciário proibiu o referido boicote, decisão 

reformada pelo Tribunal Constitucional sob o argumento de que a liberdade de expressão, 

principalmente quando envolve questões de interesse público, deve prevalecer sobre eventuais 

interesses privados. Em relação ao caso brasileiro, houve a clara e objetiva restrição à manifestação do 

pensamento por meio da publicação do livro. Para o judiciário, a liberdade de expressão deveria ser 

limitada por configurar um atentado à sensível história de um grupo, os judeus. Ainda que as partes 

estejam invertidas, pois no caso alemão a liberdade de expressão foi resguardada para o discurso que 

privilegia o boicote ao conteúdo antissemita, percebe-se que o tribunal brasileiro adota uma postura de 

clara relativização desse direito, ainda que envolva questões de interesse e opinião pública. Cf. 

Simone SHREIBER - A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil, org. Luis Roberto 

Barroso, Rio de Janeiro, Renovar, 2007, p. 252. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(82424.NUME.+OU+82424.ACMS.)&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(82424.NUME.+OU+82424.ACMS.)&base=baseAcordaos
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de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a 

honra. 

 

 

Contudo, por ser um assunto de inegável relevância e importância histórica, 

é necessário considerar que a limitação à liberdade de expressão, nesse caso, pode 

desencadear uma notória insegurança jurídica em relação à garantia das liberdades 

constitucionais. Assuntos de natureza política e histórica não devem ter seu conteúdo 

rechaçado ou exacerbadamente protegido pelo poder público, muito ao contrário, 

esses temas devem ser amplamente discutidos para que não se tornem eivados 

preconceitos partidários e interpretações restritivas. As sociedades democráticas 

necessitam de debates púbicos abertos e livres sobre as mais variadas questões e 

pensamentos, ainda que repreensíveis por alguns ou inaplicáveis. 

Apesar de anteriormente garantida, a atenção legal à honra ficou em 

evidência após a nova consciência jurídica advinda com a Constituição, de 1988. 

Integrante do rol dos direitos fundamentais constitucionais, a proteção à honra é um 

direito da personalidade, essencial e inerente à pessoa humana. Conforme Sônia 

Vieira, os mecanismos de proteção à honra devem reprimir as falsas imputações no 

campo pessoal, no caráter ou na vida profissional de alguém, pois, ainda que 

autônomos, a honra relaciona-se estreitamente com o direito à intimidade e ao 

interesse à não exposição pública ao desprestígio social
207

.  

A honra é qualificada em espécies, como a honra objetiva e subjetiva, além 

da dignidade, decoro, honra comum e profissional. Como colaciona José Cretela 

Neto, o direito à honra não engloba somente o sentimento pessoal de autoestima do 

indivíduo, o que define a honra subjetiva, mas também engloba, de forma objetiva, a 

reputação e o conceito que a pessoa tem perante a sociedade
208

. Fernando Capez 

conceitua a honra subjetiva com a que se refere aos atributos físicos, intelectuais e 

morais que o indivíduo tem de si mesmo em decorrência de uma ofensa, como ocorre 

no criem de injúria. Por outro lado, a honra objetiva é aquela que “diz respeito à 

opinião de terceiros no tocante aos atributos físicos, intelectuais, morais de 
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 Cf. Sônia Aguiar do Amaral VIEIRA - Inviolabilidade da vida privada e da intimidade 

pelos meios eletrônicos, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2002, p. 61. 
208

 Cf. José Cretela NETO - Comentários à Lei de Imprensa, 2.ª ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 2008, p. 247. 
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alguém”
209

, ou seja, tem relação direta com a reputação de uma pessoa perante a 

sociedade e é maculada quando do acometimento dos crimes de calúnia a difamação, 

que atingem o valor social do indivíduo. 

Segundo os artigos 186.º, 187.º e 927.º do Código Civil, a teoria da 

responsabilidade civil indica que o indivíduo que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, causar dano a outro individuo ou violar o seu direito, 

ou, ainda, quando exceder o exercício de um direito em relação aos “limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”
210

, comete 

ato ilícito e é obrigado a reparar o dano causado
211

. Contudo, mesmo sendo propensa 

a estabelecer a paz e harmonia sociais, a norma ordinária, hierarquicamente inferior 

aos mandamentos constitucionais, deve observar os preceitos fundamentais, não 

podendo restringir direitos e garantias protegidos pela Constituição Federal, como a 

liberdade de expressão.  

Conforme salienta Jorge Miranda, a reação legal deve ser proporcional à 

ação das pessoas, observando para isso o princípio da proporcionalidade, que se 

decompõem em três subprincípios, quais sejam: da adequação, da necessidade e da 

racionalidade
212

. O primeiro diz respeito à intervenção adequada e idônea de uma 

medida perante um bem juridicamente protegido, ou seja, trata da finalidade da 

norma. O subprincípio da necessidade é aquele que satisfaz a realização desse fim, 

constituindo-se do meio, da providência adotada concretamente para a consecução do 

direito. Por último, segundo Miranda, o subprincípio da racionalidade tem em conta a 

justa medida aplicada para a correta providência “de tal forma que ela não fique além 

ou aquém do que importa para se alcançar o resultado devido”
213

.Dessa forma, as 

normas penais e cíveis brasileiras que imputam ilicitude às práticas que supostamente 
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 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 2, 11.ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2011, p. 272. 
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 “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. 

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
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 “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. 
212

 Cf. Jorge MIRANDA – Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 4.ª ed., Coimbra, 

Coimbra Editora, 2008, p. 284. 
213

 Cf. Jorge MIRANDA – Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, 4.ª ed., Coimbra, 

Coimbra Editora, 2008, p. 285. 
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violem a honra devem ser analisadas rigorosamente a fim de que possam ser 

legitimadas por sua proporcionalidade e funcionalidade teleológica em relação ao 

bem jurídico tutelado e às normas constitucionais. 

 

 

4.3.  Previsões legais contra abusos no exercício da liberdade de 

expressão 

 

 

O cometimento de atos ilícitos que agridam a honra não são punidos apenas 

na esfera civil, mas igualmente no âmbito criminal. Sendo praticados no gozo da 

liberdade de expressão através dos meios de comunicação social, ficam submetidos 

ao crivo da legislação penal comum e não mais da Lei de Imprensa, que, após ser 

revogada pelo Supremo Tribunal Federal, devido a sua não receptividade pela 

Constituição Federal, conforme analisado, não mais é aplicada
214

. Como entende 

Michel Wieviorka, quando um fato atinge a integridade moral de uma pessoa ou a 

despreza de forma preconceituosa, ainda que pela simples expressão de um discurso, 

que não gera consequências prejudiciais à integridade física da vítima, pode 

desencadear atos de violência e, consequentemente, de ilicitude penal
215

. Nesse 

sentido, há um prejuízo de ordem imaterial, que se relaciona diretamente à honra, à 

estima e ao patrimônio moral do ofendido.  
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 Como já analisado, o STF decidiu pela não receptividade da Lei de Imprensa de 1967 

pela Constituição de 1988. Os crimes de imprensa, antes previstos na Lei n.º 5.250, não mais são 

puníveis, ficando à cargo da lei penal comum enquadrá-los, se possível, conforme decisão do STF 

publicada em 8 de novembro de 2011: “[Reclamação]. 2. Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967). 3. Crimes 

contra a honra. Prazo prescricional. Não se aplicam os prazos previstos na Lei de Imprensa, porquanto 

esta não foi recepcionada, in totum, pela Constituição de 1988. Adotam-se as normas da legislação 

comum, na espécie, o Código Penal, aos casos decorrentes das relações de [imprensa].” Cf. 

Reclamação n.º 11305, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, 

(interpolação nossa). 
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 Cf. Michel WIEVIORKA - O Racismo, trad. port. Miguel Serras Pereira, Lisboa, 

Fendas, 2002, p. 73. 
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A reponsabilidade penal, segundo o Código Penal Brasileiro
216

, de 1940, 

recai sobre aquele que caluniosamente imputa falsamente fato definido como crime a 

outra pessoa, conforme artigo 138.º
217

. O diploma penal igualmente considera 

criminosa a pessoa que, sapiente da falsidade da imputação, divulga a declaração 

falsa, recaindo sobre si as penalidades previstas, pois, sendo o objeto jurídico do 

crime de calúnia a tutela da honra subjetiva da pessoa, independe ser o autor da 

imputação ou aquele que a dissipa. Sua ação nuclear, o verbo caluniar, traduz-se na 

imputação falsa de uma prática criminosa a alguém que não a cometeu ou que na 

verdade sequer ocorreu.  

Segundo Fernando Capez, o crime de calúnia, cuja prática é plenamente 

possível ser instrumentalizada através dos meios de comunicação, pode ocorrer de 

variadas maneiras, como de forma explícita, quando o agente afirma categoricamente 

a falsa imputação; implícita, quando a ofensa não é direta; e a reflexa, em que o 

agente impute o crime a uma pessoa acusando outra
218

. É interessante destacar que, 

para a caracterização do crime, é imprescindível a vontade consciente do agente, ou 

seja, o dolo. Contudo, é possível considerar a inexistência do ilícito quando alguns 

elementos subjetivos forem verificados, como o animus jocandi, que figura o ânimo 

do agente em fazer gracejo, sem a intensão maculosa de ofender a vítima, desde que 

em limites toleráveis; o animus narrandi, quando uma testemunha ou vítima, na 

intensão de relatar um fato ou no exercício de um dever legal, atribui a prática de um 

crime a outrem, a não ser que seja constatada a intenção de caluniar; e quando o 

pronunciamento do discurso é motivado por uma justa indignação em um momento 

de exaltação emocional, conforme já observado pelo Supremo Tribunal Federal: 

 
Nos delitos de calunia, difamação e injúria, não se pode 

prescindir, para efeito de seu formal reconhecimento, da 

vontade deliberada e positiva do agente de vulnerar a honra 

alheia. Doutrina e jurisprudência. - não há crime contra a 
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 Código Penal Brasileiro, Decreto n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940, encontra-se 

disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm acesso em 6 

de janeiro de 2012.  
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 “Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, e multa. § 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a 

imputação, a propala ou divulga”. 
218

 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 2, 11.ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2011, p. 280. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm
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honra, se o discurso contumelioso do agente, motivado por 

um estado de justa indignação, traduz-se em expressões, 

ainda que veementes, pronunciadas em momento de 

exaltação emocional ou proferidas no calor de uma 

discussão.
219

 

 

 

Outra modalidade de crime contra a honra é o ato de difamar, considerado o 

discurso que imputa fato ofensivo à reputação de alguém. Assim como no crime de 

calúnia, o tipo penal de difamação, previsto no artigo 139.º do Código Penal
220

, visa 

a proteção da honra objetiva da vítima, ou seja, resguarda a honra do indivíduo 

perante a sociedade. A ação nuclear desse tipo penal é o verbo difamar, que consiste 

na imputação ofensiva à reputação de alguém, seja pelos seus aspectos físicos, 

intelectuais ou morais, por meios gestuais, orais ou escritos, não importando a 

veracidade do discurso. Como ocorre com o crime de calúnia, segundo Fernando 

Capez, o crime de difamação não pode ser caracterizado sem a ocorrência do animus 

diffamandi, pois não basta apenas o dolo, mas a finalidade da ação, que consiste “na 

vontade de ofender, denegrir a reputação do ofendido”
221

. O ato ilícito, 

necessariamente difundido a terceiros, deve ser, ainda, concreto e determinado, caso 

contrário, sendo impreciso, não pode ser enquadrado como crime de difamação. 

Por outra via, o artigo 140.ª do Código Penal prevê o crime de injúria, que 

visa tutelar a honra subjetiva da vítima, aquela que diz respeito ao sentimento próprio 

do individuo e é constatado quando alguém ofender a dignidade e o decoro de outra 

pessoa
222

. A injúria ultraja o sentimento do ofendido e pode ser praticada por 
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 O Habeas Corpus n.º 71466/DF, Relator: Min. Celso de Mello (julgamento: 

16/08/1994), encontra-se disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22nao+ha+crime+contra
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 “Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - 

detenção, de três meses a um ano, e multa”. 
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 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 2, 11.ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2011, p. 302. 
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 “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de 

um a seis meses, ou multa. § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - quando o ofendido, de forma 

reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra 

injúria. § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio 

empregado, se considerem aviltantes: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 

correspondente à violência. § 3
o
 Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena - reclusão de 

um a três anos e multa”. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22nao+ha+crime+contra+a+honra%22%29&base=baseAcordaos
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%22nao+ha+crime+contra+a+honra%22%29&base=baseAcordaos
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qualquer indivíduo e por qualquer meio de manifestação e, ainda que o discurso 

injurioso seja revestido de verdade, sua prática não é admissível. Para sua 

configuração, exige-se igualmente o cometimento de prática dolosa, além da vontade 

livre e consciente de ofender a honra da vítima. Como nos casos acima, 

caracterizando-se a atuação do agente pelo animus jocandi o ato não é considerado 

injurioso. Essa possibilidade de manifestação jocosa privilegia a liberdade de 

expressão em detrimento da dignidade e decoro do ofendido, mas é considerada 

possível apenas em casos específicos em que não se constata a intenção maculada do 

discurso. Conforme o Supremo Tribunal Federal, desde os tempos de vigência da Lei 

de Imprensa, é pacífico o entendimento de que para ser considerado crime “se o 

escrito foi elaborado ‘animus jocandi’, necessária é a demonstração de que a 

jocosidade ou gracejo não passa de pretexto para ofender a honra da pessoa 

alvejada”
223

. 

Quanto à forma da manifestação injuriosa, Fernando Capez entende que a 

injúria pode se classificar em injúria imediata, quando é proferida pelo próprio 

agente, ou mediata, quando o agente utiliza outro meio para manifestá-la. Ainda, o 

autor do discurso injurioso pode agir de forma direta, se se dirige ao próprio 

ofendido, oblíqua, quando atinge alguém por meio do ofendido, ou reflexa, se no 

momento da ofensa um terceiro também tem a honra ofendida
224

.  

O artigo 141.º do Código Penal especifica que as penas cominadas nesses 

crimes, calúnia, difamação e injúria, se praticadas na presença de várias pessoas, ou 

por meio de facilite sua divulgação, são aumentadas em um terço, valoração que se 

aplica quando o discurso é cometido por meio da televisão, rádio, internet, revistas 

ou outras formas de divulgação ao público
225

. Essa disposição tornou-se aplicável a 

todos os casos de crimes contra a honra cometidos após a revogação da Lei de 

Imprensa. Igualmente, é admissível que, nos tipos penais citados, caso o suposto ato 

                                            
223 

O Recurso Criminal n.º 1117/PR, Relator: Min. Antonio Neder (julgamento em 

17/03/1972), encontra-se disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=262890 acesso em 16 de maio 

de 2012. 
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 Cf. Fernando CAPEZ - Curso de Direito Penal, vol. 2, 11.ª ed., São Paulo, Saraiva, 
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dos crimes é cometido: [III] - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da 

calúnia, da difamação ou da [injúria]”. (interpolação nossa). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=262890
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ilícito seja cometido por uma crítica ou opinião desfavorável a um texto literário, 

artístico ou científico, este não se configure como crime, salvo se inequívoca a 

intenção injuriosa e difamatória, de modo a resguardar os profissionais da imprensa e 

da crítica, garantindo-lhes uma atuação profissional mais livre e franca. 

A observação do ordenamento jurídico nacional demonstra que a atual 

atividade legislativa disciplina atos que manifestamente extrapolem o exercício da 

liberdade de expressão, como aqueles cometidos injuriosamente contra grupos 

específicos. Além das previsões tratadas no Código Penal, tem destaque algumas 

normas específicas que tratam das limitações ao exercício dessa liberdade. É certo 

que a livre expressão dos indivíduos, sem limitações e regramentos, pode 

desencadear conflitos de natureza social e sentimentos negativo trazidos pelos 

discursos desrespeitosos e que incitariam o ódio, denominados de hate speech - 

literalmente entendidos como “discurso do ódio”. Esse discurso ocorre em situações 

que versam negativamente sobre raça, gênero, etnia, religião, orientação sexual, 

idade ou qualquer outra característica de um ou grupo de indivíduos. Nesse ponto, o 

legislador brasileiro preocupa-se em defender grupos minoritários, ou em situação de 

desvantagem e vulnerabilidade, para proporcioná-los igualdade diante dos demais. 

São perceptíveis, no Brasil, diversas manifestações ideológicas e de autoafirmação 

cultural devido a variedade de povos e culturas que formaram a nação brasileira, 

mas, também, pela grande exportação de conceitos, crenças e costumes devido a 

intensa atividade dos meios de comunicação nas últimas décadas. Por isso, a vasta 

produção legal que intenta erradicar manifestações odiosas, a fim de estabelecer a 

paz e harmonia social, como especificamente tratado adiante. 

 

a) Gênero 

 

O gênero feminino, alvo de discriminação história baseada na fragilidade e 

subordinação da mulher ao homem, ganhou proteção legal por meio da denominada 

Lei Maria da Penha
226

. Considerada pelo Fundo nas Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM) como umas das legislações mais avançadas do mundo para o 

                                            
226

 A Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm acesso em 24 de fevereiro 

de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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enfrentamento da violência contra a mulher
227

, a lei dispõe sobre o combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. O seu artigo 5.º prevê que a violência 

contra a mulher também pode ser caracterizada pelo dano moral ou psicológico 

causado pelo agressor. Para tanto, o artigo 7.º da lei garante à mulher proteção legal 

contra atos, no âmbito familiar, de violência psicológica, nominalmente atos que 

visem controlá-la mediante humilhação, insulto, ridicularização, ou qualquer outro 

meio que possa causar prejuízo à sua saúde psicológica, mesmo se cometidos sob a 

falaciosa argumentação da garantia à livre manifestação do agente.  

 

Art. 7
o
  São formas de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, entre outras: 
[II] - a violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-

estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 

prejuízo à saúde psicológica e à [autodeterminação]. 

(interpolação nossa) 

 

 

Segundo o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o artigo 7.º inovou 

em considerar legalmente a violência psicológica como forma de violência 

doméstica, o que se justifica pela real agressão à saúde da mulher, ainda que não 

visível, pois essa violência atinge a autoestima e a identidade moral da vítima
228

. A 

impossibilidade de acesso aos processos judiciais que tratam desses casos, 

resguardados por sigilo legal, não impossibilita a divulgação de notícias e matérias 

que expõem essa prática, que diariamente torna-se comum na sociedade brasileira. 

Segundo Carlo Eduardo Amaral, surgem cada vez mais casos nos Juizados de 

                                            
227

 “A Lei Maria da Penha, que cria múltiplos mecanismos, incluindo tribunais 

especializados e assistência psicossocial para as vítimas, foi posteriormente adoptada, em 2006, 

representando um dos exemplos mais avançados de legislação sobre violência doméstica”. O 

Relatório “Progresso das Mulheres do Mundo 2008/2009”, Fundo nas Nações Unidas para a Mulher – 

UNIFEM, encontra-se disponível em http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00000395.pdf acesso 

em 15 de junho de 2012. 
228

 Cf. Lei Maria da Penha: do papel para a vida, Brasília, CFEMEA, 2009, p. 25. 

http://www.unifem.org.br/sites/700/710/00000395.pdf
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Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que envolvam publicações 

ofensivas de homens que intentam denegrir a imagem e a honra de suas ex-

companheiras, incluindo-se divulgação de imagens e vídeos íntimos que, 

consequentemente, acarreta em prejuízo à saúde mental e física das vítimas
229

. 

Nesses casos, a agressão à saúde psicológica da mulher pode coloca-se em patamar 

superior à ofensa da honra, culminando na tipificação especial disposta no crime de 

lesão corporal, previsto no artigo 129.º, parágrafo 9º do Código Penal Brasileiro
230

. 

 

b) Raça, etnia e religião 

 

A livre expressão do homem moderno e cosmopolita, que utiliza meios 

rápidos para a comunicação e divulgação de informação, desencadeia a prática de 

ilícitos equivocadamente justificados na liberdade de expressão do indivíduo. Porém, 

não pode a liberdade de expressão ser justificativa para a disseminação de atos 

discriminatórios baseados no preconceito. 

Do ponto de vista cultural, a identidade é produzida a partir de diferenças 

que possuem significados. É a discriminação que atribui um significado negativo e 

que institui a diferença, ou seja, a discriminação não é produzida pela diferença, mas 

a diferença pela discriminação. Estaríamos, nesse caso, perante uma situação de 

racismo, culturalmente definido, que assenta fortemente na diferença cultural e 

étnica, e não na superioridade entre indivíduos
231

. Sapiente da constante ocorrência 

                                            
229

 Em relação ao danos causado à saúde da mulher, o defensor público Carlos doAmaral 

salienta que “[o] crime de lesões corporais não se resume a ofensa à integridade corporal, temos outra 

elementar normativa do tipo: a saúde de outrem [atingida], pois, a saúde de outrem, o crime é de lesão 

corporal, jamais de injúria. A aplicação do Princípio da Consunção, conhecido também como 

Princípio da Absorção, é eloquente. O crime mais grave absorve o crime menos grave”. O texto de 

Carlos Eduardo Rios do AMARAL, “Lei Maria da Penha e a questão de vídeos íntimos postados na 

internet”, in JurisWay (online), encontra-se disponível em 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7603 acesso em 11 de junho de 2012. 
230

 “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três 

meses a um ano. § 9
o
 Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 

companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos”.  
231

 Segundo Wieviorka, ainda que hajam problemas teóricos quanto ao racismo cultural, 

quanto a essa nova ideia de racismo “requer-se, nomeadamente, a ideia de que se nasce numa cultura, 

em vez da que se pode adquiri-la; é preciso que a cultura seja concebida como um atributo relevando 

de um passado comum ao qual alguns pertencem e outros não, sem que seja possível haver realmente 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=7603


106 

de crimes racistas no Brasil, o legislador adotou a Lei n.º 7.716/89232 descrevendo a  

punição de crimes motivados por critérios de discriminação ou preconceito
233

 de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O artigo 20.º dispõe que a prática 

ou o induzimento de atos discriminatórios ou preconceituosos baseados em raça, cor, 

etnia, religião ou procedência nacional são crimes apenados de um a três anos de 

reclusão e multa. Destaca-se que, surpreendentemente, o legislador, em 1989, 

estabeleceu que a divulgação do nazismo pela cruz suástica ou gamada é crime 

apenado de dois a cinco anos de reclusão e multa. Essa previsão é descabida e 

desproporcional, vez que pune de forma mais branda alguém que discrimina outro 

com base na procedência nacional ou pela cor do que aquele que meramente divulga 

a cruz suástica em remissão ao movimento nazista. 

 

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.  

Pena: reclusão de um a três anos e multa. 

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, 

emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que 

utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação 

do nazismo.  

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

 

 

O parágrafo segundo do artigo, transcrito abaixo, explicita de forma direta a 

utilização dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza 

que favoreça a prática de ato preconceituoso ou discriminatório, apenando-o com 

dois a cinco anos. É interessante que, caso seja necessário, de acordo com a análise 

do magistrado, os exemplares utilizados para a divulgação podem ser recolhidos, as 

transmissões radiofônicas ou televisivas podem ser interrompidas ou as páginas ou 

                                                                                                                            
passagem ou inclusão”. Cf. Michel WIEVIORKA - O Racismo, trad. port. Miguel Serras Pereira, 

Lisboa, Fendas, 2002, p. 38. 
232

 A Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm acesso em 24 de fevereiro de 2012. 
233

 Por preconceito, segundo Roger Raupp Rios, entende-se a percepção mental negativa 

em face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados e as representações sociais relacionadas 

a tais percepções. Numa abordagem psicológica, pode, inclusive, estar relacionado com ações 

irracionais, autoritárias, ignorantes e com a falta de um convívio social amplo por parte do indivíduo 

preconceituoso. Cf. Roger Raupp RIOS - O Direito da Antidiscriminação, Porto Alegre, Livraria do 

Advogado, 2008, p.15. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm
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mensagens na rede mundial de computadores podem ser interditadas a fim de que o 

dano ocorra em maior escala. 

 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido 

por intermédio dos meios de comunicação social ou 

publicação de qualquer natureza:  

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, 

ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes 

do inquérito policial, sob pena de desobediência: 

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos 

exemplares do material respectivo; 

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou 

televisivas. 

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de 

informação na rede mundial de computadores.  

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, 

após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do 

material apreendido.
 

 

 

Em relação à ofensa relacionada à religião, o Código Penal Brasileiro, ao 

tutelar a liberdade individual de ter uma crença, descreve no seu artigo 208.º que 

“escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; 

impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar 

publicamente ato ou objeto de culto religioso”, é crime punível com detenção e 

havendo emprego de violência a pena é aumentada em um terço. Segundo Fernando 

Capez, o escárnio, que deve ser público, chama para si a especificidade da norma, 

não se aplicando nesses casos a classificação de injúria, e é, inclusive, possível a sua 

modalidade tentada. Nesse interim, o Supremo Tribunal Federal já confirmou a 

aplicação da lei especial que trata de crime de racismo em detrimento da lei penal 

comum, devendo ser observada a previsão penal que define crime mais grave, 

conforme instituto da absorção
234

. 

 

                                            
234

 “Queixa-Crime - Injúria Qualificada Versus Crime de Racismo - Artigos 140, § 3º, Do 

Código Penal e 20 Da Lei Nº 7.716/89 – [Se] a um só tempo o fato consubstancia, de início, a injúria 

qualificada e o crime de racismo, há a ocorrência de progressão do que assacado contra a vítima, 

ganhando relevo o crime de maior gravidade, observado o instituto da absorção”. O Inquérito n.º 

1458/Rio de Janeiro, Relator:  Min. Marco Aurélio (julgamento: 15/10/2003), encontra-se disponível 

em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80623 Acesso em 13 de 

junho de 2012 (interpolação nossa). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=80623
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c) Idade 

 

O Estatuto do Idoso, Lei n.º 10741
235

, publicado em 2003, também protege 

as pessoas idosas contra manifestações que as discriminem de forma desdenhosa e 

humilhante. Se o discurso for depreciativo ou injurioso e cometido através de 

qualquer meio de comunicação a pena é maior pela sua natureza pública e 

manifestamente ilícita. 

 

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou 

dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de 

transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro 

meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, 

por motivo de idade: 

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 

§ 1
o
 Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, 

menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer 

[motivo]. 

[Art.] 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de 

comunicação, informações ou imagens depreciativas ou 

injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
 
 

 

 

É notória a preocupação do legislador em preceituar a utilização dos meios 

de comunicação como instrumento de potencializar o dano causado à vítima. A 

liberdade de expressão nos meios de comunicação tem sido largamente debatida e 

prevista em novas legislações nacionais, sempre limitando o exercício da liberdade 

de expressão em detrimento do resguardo à honra. 

Em que pese a proteção de pessoas menores de dezoito anos, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei n.º 8069
236

, de 1990, estipula como ilícitos penais as 

pessoas que manifestem de forma vexatórias ou que exponham a constrangimento os 

menores que estejam sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Ainda, a lei prevê que 

a menção ao nome, ato ou documento, sem autorização, relativo à prática infracional 

cometida por menor não pode ser divulgada por meios de comunicação, in verbis: 

                                            
235

 Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm acesso em 24 de fevereiro de 2012. 
236

 A lei n.º 8069, de 13 de julho de 1990, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm acesso em 02 de agosto de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua 

autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 

constrangimento: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

(...) 

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização 

devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou 

documento de procedimento policial, administrativo ou 

judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato 

infracional: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-

se o dobro em caso de reincidência. 

 

 

Mais uma vez, a legislação nacional faz menção à ilícita utilização dos 

meios de comunicação para a manifestação que extrapola os limites do exercício da 

liberdade de expressão. A proteção ao nome e à intimidade é, via de regra, enaltecida 

sob a justificativa de manutenção da integridade moral e física da pessoa civilmente 

incapaz por motivo de idade. 

 

d) Silvícolas  

 

Habitantes primários do continente americano, os índios sofreram, ao longo 

dos últimos séculos, forte atentado à sua cultura e liberdade, revelando-se uma 

notória agressão às terras e à identidade nacional desses indivíduos - uma injustiça 

histórica que frequentemente retorna aos debates públicos e políticos no Brasil. A 

polêmica indigenista na América Latina remonta o início do século XVI, em especial 

pelo trabalho do frei Bartolomé de Las Casas, que esforçou-se para construir uma 

teoria pacifista e de reconhecimento da diversidade cultural e de direitos naturais dos 

silvícolas. Entretanto, ainda que o governo imperial adotasse medidas favoráveis aos 

índios, sob forte influência jesuíta, não havia, para a efetividade de medidas 

protetivas, a devida conscientização por parte dos demais segmentos da sociedade, 

em especial dos grandes produtores agrícolas.  

Para Marcos Terena, índio fundador da União das Nações Indígenas, o 

objetivo em divulgar os direitos humanos indígenas no Brasil é estabelecer um 

processo educacional de conscientização não dos índios, mas dos demais brasileiros 



110 

que ainda discriminam e marginalizam esse grupo
237

. Com o desenvolvimento desse 

entendimento humanitário, foi adotada uma norma específica à comunidade 

indígena, o Estatuto do Índio, Lei n.º 6001
238

, de 1973. Segundo a lei, o índio, ou 

silvícola, antes tido como “relativamente incapaz”, é todo indivíduo de origem e 

ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um 

grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Pode 

ser considerado isolado, quando vive em grupos desconhecidos ou possuem contatos 

eventuais com a comunhão nacional; em vias de integração, quando, em contato 

permanente com grupos estranhos, conserva menor ou maior parte das condições de 

sua vida nativa; ou integrado, quando é incorporado à comunhão nacional e 

reconhecido no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conserve usos, costumes 

e tradições característicos da sua cultura.  

Com o objetivo de preservar a cultura indígena, a lei considera crime 

zombar de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição indígena; utilizar o índio ou sua 

comunidade como objeto de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos; 

propiciar a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos 

tribais ou entre índios não integrados. No caso de crime em que o ofendido seja índio 

não integrado ou comunidade indígena, a pena é agravada em um terço. Ademais, 

atos que perturbem a integridade moral do silvícola são severamente punidos, 

conforme seu artigo 58.º, prevendo que “escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume 

ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua 

prática”, constitui crime punível com detenção de um a três meses. 

 

e) Orientação sexual 

 

A proteção contra ato ofensivo às lésbicas, gays, bissexuais e trans. – 

LGBT, passa por trâmites legislativos e tem sido tema de grande controvérsia 

política nos últimos anos. Esse embate político tem, inclusive, gerado reiteradas 

                                            
237

 Cf. Marcos TERENA – “Promoção dos Direitos Indígenas: Brasil – 500 anos” in 

Direitos Humanos no Século XXI, org. Paulo Sérgio Pinheiro e Samuel Pinheiro Guimarães, Brasília, 

Senado Federal, 2002, p. 877. 
238

 A Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973, encontra-se disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm acesso em 24 de fevereiro de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6001.htm
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manifestações odiosas devido às exaltadas declarações públicas de políticos, 

religiosos e cidadãos comuns. É o Projeto de Lei n.º 122/2006 que trata 

especificamente do tema. O relatório da Comissão de Direitos Humanos do 

Congresso Nacional, em novembro de 2009, alertou para a necessidade de 

convivência harmoniosa e respeitosa entre os mais diversos grupos e culturas que 

formam a sociedade brasileira, a fim de que se garanta a proteção à honra e a 

manutenção dos fundamentos da República, como a dignidade humana e o 

pluralismo político. Inibir a ocorrência de práticas e atos dolosos que vitimam a 

comunidade LGBT é o objetivo da lei, contudo, ainda rechaçada e vilipendiada por 

alguns.  

 

Importa, nesse momento, reconhecer que o projeto se 

referencia na Dignidade Humana e no Pluralismo Político, 

como conceitos básicos, e em dois princípios que lhe são 

elementares: a liberdade e a igualdade. A igualdade não 

implica negação de diferenças, mas pressupõe a garantia da 

não-discriminação. Da mesma forma, a Dignidade Humana e 

o Pluralismo Político, como princípios fundamentais da 

República, obrigam o Estado a coibir a discriminação e a 

garantir tolerância, civilidade e imparcialidade de 

tratamento. Nesse contexto, o projeto propõe uma regulação 

de convivência que contempla duas máximas milenares: a 

liberdade de arbítrio e o respeito ao próximo. (...) Quanto ao 

mérito específico da proposta, cabe ressaltar que todas as 

condutas descritas no PLC nº 122, de 2006, se referem a 

comportamentos dolosos, que têm a intenção explícita de 

vitimar o outro, motivados por preconceito contra indivíduos 

ou grupos.
 239 

 

 

Devido os impasses políticos travados no Congresso Nacional para a 

aprovação de uma lei federal, em algumas unidades da federação, como o estado de 

São Paulo
240

, são adotadas legislações próprias frequentemente denominadas “leis 

contra homofobia”.  

 

                                            
239

 O relatório de 2009 da Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa, 

Senadora Fátima Cleide, encontra-se disponível em http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/69548.pdf 

acesso em 24 de fevereiro de 2012. 
240

 A Lei do estado de São Pauloa n.º 10.948, de 5 de novembro de 2001, encontra-se 

disponível em http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=306 acesso em 24 de fevereiro de 

2012. 

http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/69548.pdf
http://www.justica.sp.gov.br/Modulo.asp?Modulo=306
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou retratar a liberdade de expressão ao longo da 

história da civilização ocidental e, em especial atenção, no contexto jurídico 

brasileiro. Conforme inicialmente abordado, percebe-se a existência de registros, 

ainda na Grécia antiga, que indicam a possibilidade da livre manifestação do 

pensamento através do discurso público dos homens livres. Sócrates, considerado um 

mártir da liberdade de expressão, conforme Castro Fariñas, apregoava a supremacia 

do discurso e do diálogo que buscasse a verdade, até mesmo quando contrário ao 

veredicto dos jurados, devido à sua importância à coletividade
241

. Perpetuou-se em 

Roma o legado da oratória grega, principalmente durante a democracia republicana, e 

também da difusão do conhecimento e dos atos políticos de interesse público, como 

aqueles publicados no fórum para conhecimento geral
242

. No período imperial, ainda 

que politicamente absolutista, a sociedade mostrava-se tolerante às opiniões 

divergentes, o que não ocorreu em favor de cristãos e judeus que consideravam 

possível o culto ao imperador
243

. 

A prevalência do domínio eclesiástico na Europa medieval impossibilitou a 

livre divulgação de ideias. O fortalecimento do regime político-jurídico canônico e 

do feudalismo absolutista balizaram as relações interpessoais entre indivíduos e seus 

senhores, inibindo a livre expressão pública de pensamentos e crenças. A partir do 

contexto revolucionário inglês do século XIII, a liberdade dos súditos, apregoada 

pela Carta Magna, iniciou o processo de reconhecimento de direitos individuais dos 

homens, embora ainda se encontrassem em estado de servidão. Contudo, a 

conscientização humanista e política advinda com o desenvolvimento do pensamento 

iluminista, esculpido no ideal libertário do indivíduo, encorajou a luta pela 

autodeterminação dos homens através do reconhecimento de direitos naturais como a 

vida, liberdade, bens materiais e autodefesa
244

.  
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A busca pela felicidade, no contexto ocidental, desígnio primário dos 

pensadores iluministas, consagrou a liberdade de expressão e de imprensa a um 

patamar de direito básico a todos. Conforme Isaiah Berlin, como consequência do 

pensamento iluminista, a liberdade foi garantida pela vontade legisladora do próprio 

indivíduo
245

, conforme é observado em instrumentos jurídicos adotados no final do 

século XVIII em território norte americano, artigo 14.º da Declaração de Virgínia e 

artigo 1.º da Carta de Direitos emendada à Constituição Americana em 1789, e 

França, artigo 11.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

Motivados pelo ativismo social decorrente das inúmeras manifestações 

revolucionárias, até mesmo violentas, esses documentos resguardaram a liberdade de 

expressão por considerá-la instrumento de combate a regimes opressores e 

autoritários.  

Em consequência a essas manifestações, a ruptura da ordem social e política 

vigente na Europa e nos Estados Unidos da América, fundamentada na dominação 

absolutista da monarquia, influenciou o processo de autonomia política do Brasil, 

que se declarou independente da Coroa portuguesa em 1822. Contudo, o rompimento 

político com o império português não se mostrou capaz de promover a liberdade 

efetiva do súdito brasileiro em relação ao poder absoluto do rei, tampouco 

possibilitou a sua plena liberdade de expressão perante a sociedade, ficando à mercê 

da censura prévia e da forte repressão às manifestações político-partidárias. A 

carência do direito ao exercício à liberdade de expressão no regime monárquico, 

inclusive, contribuiu, através de intensas manifestações públicas, para o 

acometimento de transformações significativas na forma e sistema do governo 

brasileiro, ao adotar-se, respectivamente, o regime republicano e presidencialista, em 

1889.  

Percebe-se que a atividade da imprensa no período republicano buscou 

conscientizar a sociedade brasileira de que, para o exercício da democracia moderna, 

são indispensáveis a pluralidade de ideias e a livre troca de informações, seja através 

da fala, de gestos, da escrita, ou qualquer outro meio capaz de difundir pensamentos 

e ideias. Porém, a constante alteração normativa que regulou o exercício da liberdade 
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de expressão dos indivíduos no Brasil evidencia que essa liberdade foi debatida em 

vários momentos da história brasileira. Os regimes ditatoriais no país, em regra, ao 

adotar um sistema preventivo de regulação do direito à liberdade de expressão, 

estabeleceram formas de censura às manifestações de indivíduos e da imprensa nos 

meios de comunicação social, obrigando os envolvidos no processo de publicação de 

conteúdos informativos a observarem limites legais severos e a disponibilizarem 

antecipadamente as matérias a serem divulgadas. 

Como afirmado, ao longo da história revoluções sociais lograram êxito por 

terem enfrentado regimes políticos despóticos não só pelo uso da violência física, 

mas igualmente pelo uso da argumentação e da disseminação de ideias. 

Revolucionários foram capazes de convencer outras pessoas a lutarem por melhores 

condições de trabalho, saúde, segurança e liberdade política. Não fosse a liberdade de 

expressão, ainda que reprimida, não teriam alcançado as mudanças pretendidas. 

Como bem entende Nigel Warburton que a ausência de liberdade em criticar e 

desafiar aqueles que agem em nome da coletividade favorece a construção de um 

governo tirânico
246

. Quer-se dizer com isto que, contra qualquer regime político 

autoritário e ilegítimo, o exercício da liberdade de expressão é um remédio social 

capaz de transformar a realidade. Diante desses fatos, a liberdade de expressão 

através de meios de comunicação social deve ser garantida em sua plenitude, sendo 

ilegítimos e abusivos os limites impostos à manifestação do pensamento dos 

indivíduos.  

O surgimento de instrumentos tecnológicos que permitiram a instantânea 

disseminação da informação com o uso de transmissão de informação por ondas de 

rádio fortaleceu os debates políticos acerca dessa liberdade individual, já questionada 

quando exercida pela imprensa escrita. Os meios de radiodifusão da informação 

revolucionaram a vida social do homem ao permitir a propagação de mensagens de 

diversas fontes e temas, influenciando diretamente a população e contribuindo, bem 

ou mal, para a formação de uma opinião geral acerca de um fato ou assunto. 

Certamente, a liberdade de expressão nos meios de comunicação social não 

é absoluta, porém, deve ser amplamente garantida. Seus limites devem ser mais 
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infrequentes que a sua garantia. Conforme Niklas Luhmann, em um sistema social 

onde os indivíduos têm diversas possibilidades de atuação no meio em que estão 

inseridos, resultado das inúmeras manifestações que promovem a troca de ideias e 

informações, existe maior chance dos homens viverem em harmonia. Assim, o gozo 

do exercício da liberdade de expressão evoca a pluralidade e a diversidade social, 

características marcantes da humanidade. Por outro lado, Michel Wieviorka condena 

a plenitude dessa liberdade por esta ser responsável pela desordem social e pela crise 

estrutural desencadeada pela discriminação e segregação de indivíduos e grupos 

minoritários
247

. Nesse entendimento, a liberdade de expressão nos meios de 

comunicação, deve ser exercida somente quando contribui para a harmonização da 

sociedade, seja no aspecto coletivo ou individual, tese que não merece prosperar. 

Ainda que seja constatado o real poder de interferência dos meios de 

comunicação social na cultura e nas crenças em uma determinada sociedade, não é 

cabível a privação desse direito básico ao ser humano, consagrado em instrumentos 

internacionais de proteção de direitos, como forma de prevenção aos males prováveis 

causados a indivíduos e grupos que formam suas identidades pelos mecanismos de 

percepção e comunicação
248

. Ao contrário do que as medidas restritivas podem 

representar, a limitação à livre comunicação priva a sociedade da pluralidade de 

informações e pensamentos, sendo o excesso da restrição capaz de, até mesmo, 

aliená-la. Conforme Friedrich Hayek, ainda que se considere a não existência efetiva 

da liberdade de expressão quando as opiniões e os hábitos são moldados pela 

propaganda, pela influência de classes e por fatores ambientais, que condicionam o 

pensamento das massas ao conformismo de padrões estabelecidos, a limitação dessa 

livre expressão desencadeia a intransigência à diversidade cultural, religiosa e étnica, 

inatas à pluralidade da humanidade
249

.  

A diversidade de ideias, pensamentos, de manifestações culturais e, até 

mesmo, religiosas, portanto, é capaz de proporcionar o aumento da tolerância entre 

as pessoas, resguardando o primado da convivência harmônica da humanidade. O 

                                            
247

 Cf. Michel WIEVIORKA - O Racismo, trad. port. Miguel Serras Pereira, Lisboa, 

Fendas, 2002, p. 73. 
248

 Cf. Maximiliano Martin VICENTE - História e Comunicação na Nova Ordem 

Internacional, São Paulo, Cultura Acadêmica, 2009, p. 28. 
249

 Cf. Friedrich August von HAYEK - O caminho da servidão, trad. port. Anna Maria 

Capovilla, 5.º ed., Rio de Janeiro, Instituto Liberal, 1990, p. 155. 



116 

direito à liberdade de expressão nos meios de comunicação, nesse entendimento, tem 

como gênese a inata necessidade humana de se expressar, cabendo ao Estado, por sua 

vez, adotar limitações éticas e legais mínimas, como as responsabilidades legais 

perante a sociedade e aos diretamente atingidos pela divulgação do seu conteúdo. 

Segundo Desmond Fischer, é imprescindível considerar um paralelo 

ascendente entre democracia e comunicação, que tem como resultado o crescimento 

da ciência e tecnologia, da descentralização do processo de comunicação e da 

percepção da interdependência dos indivíduos e culturas no mundo globalizado
250

. O 

acesso aos novos meios tecnológicos que permitem a instantânea divulgação de 

ideias e pensamentos é responsável pela transformação do modo como as pessoas 

pensam e se relacionam em coletividade, o que garante ao cidadão comum não 

apenas ser o sujeito receptor da informação, mas, também, sujeito emissor de ideias e 

opiniões próprias. Ideia adotada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU que, 

em 2012, por meio de uma resolução, afirmou a natureza universal e aberta da 

internet, garantindo a todos o direito de se expressarem independente de fronteiras e 

por qualquer meio. 

Contudo, os atuais problemas que envolvem a liberdade de expressão 

relacionam-se à ameaça da privacidade dos indivíduos. É o que defende Daniele 

Bourcier ao afirmar que essas novas formas de comunicação rápida ameaçam a 

sociedade e os indivíduos pelo modo com que são utilizadas e pela vulgarização das 

ferramentas de comunicação que causam conflitos
251

. Porém, não parece razoável 

inibir a liberdade dos homens por esta ser capaz de causar males, pois a compreensão 

de que a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos básicos de uma 

sociedade democrática, significa resguardar não apenas ações inofensivas, favoráveis 

e indiferentes, como tece Alexandre de Moraes, mas também garantir aquelas 

manifestações que possam causar transtornos, resistência e inquietar pessoas
252

. 

Como afirmado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, por meio do General 

Comment n.º 34, a liberdade de expressão é um direito que não deve sofrer qualquer 
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restrição, principalmente nas áreas política, científica, histórica, moral ou religiosa, e 

tampouco pode ser qualificada como crime, constituindo-se ilegais os meios de 

punição e intimidação instituídos pelos Estados contra o livre discurso
253

. Nesse 

sentido, a livre expressão dos indivíduos, quando desencadeia conflitos de natureza 

social e sentimentos negativo trazidos pelos discursos desrespeitosos e que incitam o 

ódio, hate speech, ainda que versem negativamente quanto à raça, gênero, etnia, 

religião, orientação sexual, idade ou qualquer outra característica de um ou grupo de 

indivíduos, deve ser responsabilizado, de forma subjetiva, na esfera civil e não penal.  

Sergio Ramírez e Alejandra Gonza dispõem que em uma ordem 

democrática a medida penal deve constituir-se como último recurso de controle por 

parte do Estado, principalmente quando vinculada à difusão de pensamentos e 

ideias
254

. Em se tratando de punição relativa ao exercício dessa liberdade, intrínseca 

à manutenção da ordem democrática, é necessário que seja considerado o interesse 

público da manifestação de ideias e pensamentos dos indivíduos. Tese compartilhada 

por Freitas Nobre ao afirmar que dispositivos constitucionais que elencam liberdades 

devem, além de declarar direitos, assegurá-los eficácia, observando o beneficio à 

coletividade
255

.  

Segundo Maria Helena Diniz, ao consagrar a liberdade de manifestação do 

pensamento como direito humano fundamental, a Constituição Federal de 1988 

impossibilitou qualquer legislação de contrariá-la
256

. Em que pese a liberdade de 

expressão nos meios de comunicação social, o artigo 220.º prevê que a manifestação 

do pensamento e a sua criação, expressão e informação não podem sofrer qualquer 

restrição, além de vedar expressamente a censura de natureza política, ideológica e 

artística. A manifestação dos indivíduos nos meios de comunicação social pode, 

segundo a Constituição, ser limitada em relação à forma de divulgação e ao perfil do 

público destinatário, como faixa etária adequada, local e horário de exibição e 

proteção à moral e aos bons costumes. Contudo, tal como preceitua Savonitti 
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Miranda, deve-se compreender que essa regulamentação não pode ser confundida 

com censura
257

. 

Ressalte-se que para Jorge Miranda, o Estado deve intervir minimamente na 

vida dos indivíduos a fim de que estes possam ter tantas mais ou melhores condições 

de exercício da liberdade
258

. Reconhecendo o dever de preservar a ordem pública e o 

respeito aos direitos dos indivíduos, o Estado, através do seu ordenamento jurídico, 

deve estipular punições, porém mínimas, quando o exercício dessa liberdade afetar o 

direito de um terceiro. É a própria restrição legítima da liberdade em prol da 

coletividade, pois o direito individual se encerra quando atinge o direito alheio, caso 

contrário, estabelecer-se-ia o caos social decorrente da ausência de restrições pré-

estabelecidas que direcionem os comportamentos dos indivíduos na sociedade. 

Conforme Jean Morange, um único limite deve ser sobreposto a essa livre 

manifestação, que ela não prejudique a ordem pública estabelecida pela lei, como 

ocorre nos discursos de incitamento ao ódio e à violência ou à desordem coletiva
259

. 

Assim, o exercício da liberdade de expressão nos meios de comunicação social não é 

isento de regras limitadoras e de responsabilização pelos abusos cometidos.  

Temos, portanto, a liberdade de expressão como direito de transmitir ideias 

e pensamentos e igualmente o direito de receber informações de toda natureza. Essa 

liberdade é a mais pura síntese da condição racional e social do homem, que é se 

comunicar. A liberdade de expressão, contudo, não é absoluta, pois se limita 

naturalmente quando atenta contra direito de terceiro. Essa limitação, entretanto, 

somente pode ocorrer se violar direito alheio. Nos casos em que a manifestação do 

indivíduo aponte para um discurso político, científico e, até mesmo, religioso, desde 

que não perturbe gravemente a honra de terceiro, é inviável qualquer tipo de 

restrição, pois essa manifestação contribui para o desenvolvimento da democracia e 

da livre troca de ideias e pensamentos. Assim, quanto menor for a interferência do 

Estado na vida do cidadão, maior a possibilidade de realização e concretização das 

suas liberdades. 
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