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RESUMO 

 

Apesar de ser considerada há muito tempo e por inúmeras nações e organizações internaci-

onais como um valor fundamental, a liberdade de expressão é, até hoje, objeto de muitas 

incertezas e indefinições, especialmente quanto à sua aplicação prática em um cenário em 

que outros direitos e valores constitucionais estão envolvidos. O presente estudo parte da 

análise da estrutura do ato comunicativo, especificamente da análise da identidade dos su-

jeitos da comunicação, do fator temporal e do conteúdo ou mensagem, para aferir se a va-

loração jurídica da expressão do pensamento é condicionada por esses elementos. A partir 

disso, o presente trabalho propõe critérios para que a interpretação e a aplicação da liber-

dade de expressão sejam imbuídas de segurança jurídica, de modo a garantir própria efeti-

vidade dessa liberdade que se configura como um valor tão caro às sociedades democráti-

cas. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Despite being considered as a fundamental value for several centuries and by many na-

tions and international organizations, freedom of speech is, until present time, the object of 

much uncertainty, especially regarding its practical application when other rights and 

constitutional values are involved. The present study analyses the structure of the commu-

nicative act, specifically the identity of interlocutors, the time factor and the content or 

message, to assess if the legal value of the expression of thought is conditioned by these  

elements. From that, the present work proposes criteria to a rational and secure interpre-

tation and application of freedom of speech, so as to guarantee the effectiveness itself of 

this liberty, that is so dear to democratic societies. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. Tema, justificativa e metodologia 

A noção de que a liberdade de expressão é um valor essencial às sociedades de-

mocráticas não é nova. Como se sabe, diversos elementos e fundamentos do Estado Demo-

crático, tal como hoje conhecido, encontram raízes na Antiguidade Clássica, e os primór-

dios da liberdade de expressão parecem ter gênese similar. Nesse sentido, por exemplo, se-

ria possível que nos remetêssemos aos conceitos isēgoria e parrhēsia1, da democracia ate-

niense, características das quais, como aponta Fábio Konder Comparato2, os cidadãos de 

Atenas muito se orgulhavam, considerando até mesmo temerário que as decisões políticas 

fossem levadas à prática sem que fossem precedidas de amplíssimo debate, do qual poderia 

participar qualquer cidadão, do mais rico ao mais pobre. 

No entanto, mesmo nos referindo a contextos e realidades mais próximas, também 

é possível encontrar exemplos de positivação da liberdade de expressão já na Idade Mo-

derna. A liberdade de palavra no Parlamento, por exemplo, já vinha garantida expressa-

mente na Bill of Rights inglesa de 16893, e é também no contexto da Inglaterra seiscentista 

que é feita, perante o Parlamento inglês, uma das mais inovadoras e eloquentes defesas da 

liberdade de informação: o discurso Areopagitica, de John Milton, onde, entre outras pas-

                                                           
1
 Sobre o tema, v. WERHAN, Keith. “Freedom of Speech: A Reference Guide to the United States Constitu-

tion”. Praeger, 2004, pp. 28/29. In verbis: “Athenians embraced two concepts of free speech during the clas-

sical democracy: isēgoria, which meant the ‘equal freedom of speech’, and parrhēsia, which classical schol-

ars usually translate simply as ‘freedom of speech’. (…) Isēgoria gave each Athenian citizen an equal right 

to speak in the Assembly, which was the principal governing institution of the democracy. Isēgoria ensured 

that common citizens, sitting in the Assembly, could speak as well as listen, and thus could become active and 

not just passive participants in the formation of public policy. (…) Parrhēsia referred to the general freedom 

of speech that Athenians enjoyed as an aspect of their ‘liberty’ (eleutheria). Classical scholar Sara Monoson 

emphasized the more nuanced meaning of parrhēsia as ‘frank speaking’, which, she argued, captured the na-

ture of the democratic practice better than the more conventional, but bland translation, ‘freedom of 

speech’”. 

2
 COMPARATO, Fábio Konder. “A democratização dos meios de comunicação de massa”. Revista USP, n. 

48, dez./fev. 2000-2001, pp. 6-17. In verbis: “Em Atenas, a democracia fundava-se muito mais na isegoria, 

isto é, na igualdade de palavra nas assembleias públicas, do que na isonomia. As grandes decisões políticas – 

a guerra e a paz, a nomeação dos principais governantes (notadamente o estratego) e a tomada de suas contas 

após o término do mandato eletivo – ocorriam sempre na ekklésia e comportavam o mais amplo debate, do 

qual podiam participar, pessoalmente, todos os cidadãos”. 

3 
“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”.
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sagens de relevo, a liberdade de crítica é qualificada como o maior marco de liberdade civil 

que homens sábios podem almejar4. 

É na Idade Contemporânea, no entanto, que a liberdade de expressão é positivada 

com amplitude tal a ponto de se caracterizar como direito de qualquer ser humano comuni-

car suas ideias e ser ouvido. 

Na transição para a Idade Contemporânea, a liberdade de imprensa foi inscrita na 

Declaração de Direitos da Virgínia de 1776 (Virginia Bill of Rights)5. 

Em 26 de agosto de 1789, quando foi editada a Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão na França, os artigos 10 e 116 do documento qualificam a possibilidade de li-

vre comunicação de ideias como “um dos mais preciosos direitos do homem”. 

Poucos anos depois, em 15 de dezembro de 1791, a liberdade de expressão passou 

a ser consagrada na Constituição dos Estados Unidos, por meio da Primeira Emenda7, parte 

integrante da Bill of Rights americana. Com ela, consignou-se expressamente na Carta 

Maior americana que o Poder Legislativo não estaria autorizado a editar lei que restringisse 

a liberdade de expressão ou a de imprensa. 

Em 10 de dezembro de 1948, quando da aprovação e proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em Assembleia Geral das Nações Unidas, também desse 

documento constou a liberdade de expressão, que, segundo o artigo 198 da Declaração, se-

                                                           
4
 MILTON, John. “The Areopagitica. A Speech For The Liberty Of Unlicensed Printing To The Parliament 

Of England”. 1644. In verbis: “For this is not the liberty which we can hope, that no grievance ever should 

arise in the Commonwealth—that let no man in this world expect; but when complaints are freely heard, 

deeply considered and speedily reformed, then is the utmost bound of civil liberty attained that wise men look 

for”. 

5
 “Section 12. That the freedom of the press is one of the great bulwarks of liberty, and can never be re-

strained but by despotic governments”. 

6
 “Art. 10º. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua ma-

nifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Art. 11º. 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”. 

7
 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise there-

of; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and 

to petition the Government for a redress of grievances”. 

8
 “Artigo XIX - 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”. 
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ria garantida a todas as pessoas e incluiria a liberdade de ter e procurar opiniões, transmitir 

e receber informações, por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

De igual sorte, a liberdade de expressão também foi consagrada na Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, adotada pelo Conselho da Europa em 4 de novembro de 

1950 e com entrada em vigor em 1953. Do artigo 109 da Convenção consta que todos têm 

direito à liberdade de expressão, que compreende a liberdade de transmitir e receber opini-

ões, ideias e informações. O parágrafo 2º do artigo 10 chega a mencionar que o exercício 

dessa liberdade pode ser objeto de certos condicionamentos e restrições, mas tais restrições 

devem ter objetivos relevantes e devem ser efetivadas somente na medida em que se mos-

trarem necessárias em uma sociedade democrática. 

À semelhança dos já mencionados diplomas, também o Pacto de San Jose da Cos-

ta Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969) consagrou, em seu artigo 

1310, a liberdade de expressão, tecendo longas considerações sobre o tema e especificando 

que, embora o exercício da manifestação de pensamento possa ser objeto de algumas res-

trições e condicionamentos (ex: proibição da apologia ao ódio racial, conforme parágrafo 

5º), a regra geral seria o respeito a essa garantia e a possibilidade apenas de responsabiliza-

ção ulterior pelos abusos. 

                                                           
9
 “Artigo 10 – Liberdade de expressão.    1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direi-

to compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que 

possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. O presente arti-

go não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a 

um regime de autorização prévia.   2. O exercício destas liberdades, porquanto implica deveres e responsabi-

lidades, pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que 

constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a integridade 

territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a protecção da saúde ou da mo-

ral, a protecção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, 

ou para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial”. 

10
 “Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão.    1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pen-

samento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de 

qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou ar-

tística, ou por qualquer meio de sua escolha.    2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não po-

de estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas 

em lei e que se façam necessárias para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pesso-

as; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.    3. Não se po-

de restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou par-

ticulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difu-

são de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idei-

as e opiniões.    4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de 

regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 

2.    5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial 

ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência”. 
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No âmbito da doutrina e da jurisprudência, Justice Holmes, da Suprema Corte 

Americana, apontava, já em 1919, em seu célebre voto divergente no caso Abrams v. Uni-

ted States11, que o melhor teste sobre a verdade e o acerto de uma noção era a sua preva-

lência em uma competição no mercado de ideias12. 

Em 1927, quando do julgamento de Whitney v. California13, Justice Brandeis pro-

feriu voto concordante14 que, ressaltando os méritos da liberdade de expressão, também se 

tornaria célebre. O magistrado apontava que, em uma sociedade democrática, o melhor go-

                                                           
11

 Opinion 250 U.S. 616 (1919). 

12
 “But when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more 

than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached 

by free trade in ideas -- that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the com-

petition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. 

That, at any rate, is the theory of our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment. Every 

year, if not every day, we have to wager our salvation upon some prophecy based upon imperfect knowledge. 

While that experiment is part of our system, I think that we should be eternally vigilant against attempts to 

check the expression of opinions that we loathe and believe to be fraught with death, unless they so immi-

nently threaten immediate interference with the lawful and pressing purposes of the law that an immediate 

check is required to save the country”. 

13 
Opinion 274 U.S. 357 (1927).

 

14
 "Those who won our independence believed ... that public discussion is a political duty, and that this 

should be a fundamental principle of the American government. They recognized the risks to which all hu-

man institutions are subject. But they knew that order cannot be secured merely through fear of punishment 

for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and imagination; that fear breeds repres-

sion; that repression breeds hate; that hate menaces stable government; that the path of safety lies in the op-

portunity to discuss freely supposed grievances and proposed remedies, and that the fitting remedy for evil 

counsels is good ones. Believing in the power of reason as applied through public discussion, they eschewed 

silence coerced by law -- the argument of force in its worst form. Recognizing the occasional tyrannies of 

governing majorities, they amended the Constitution so that free speech and assembly should be guaranteed. 

Fear of serious injury cannot alone justify suppression of free speech and assembly. Men feared witches and 

burnt women. It is the function of speech to free men from the bondage of irrational fears. To justify suppres-

sion of free speech, there must be reasonable ground to fear that serious evil will result if free speech is prac-

ticed. There must be reasonable ground to believe that the danger apprehended is imminent. There must be 

reasonable ground to believe that the evil to be prevented is a serious one. Every denunciation of existing 

law tends in some measure to increase the probability that there will be violation of it. Condonation of a 

breach enhances the probability. Expressions of approval add to the probability. Propagation of the criminal 

state of mind by teaching syndicalism increases it. Advocacy of law-breaking heightens it still further. But 

even advocacy of violation, however reprehensible morally, is not a justification for denying free speech 

where the advocacy falls short of incitement and there is nothing to indicate that the advocacy would be im-

mediately acted on. The wide difference between advocacy and incitement, between preparation and attempt, 

between assembling and conspiracy, must be borne in mind. In order to support a finding of clear and pre-

sent danger, it must be shown either that immediate serious violence was to be expected or was advocated, or 

that the past conduct furnished reason to believe that such advocacy was then contemplated.  

Those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear political change. They 

did not exalt order at the cost of liberty. To courageous, self-reliant men, with confidence in the power of free 

and fearless reasoning applied through the processes of popular government, no danger flowing from speech 

can be deemed clear and present unless the incidence of the evil apprehended is so imminent that it may be-

fall before there is opportunity for full discussion. If there be time to expose through discussion the falsehood 

and fallacies, to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, not en-

forced silence. Only an emergency can justify repression. Such must be the rule if authority is to be recon-

ciled with freedom". 
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verno não se daria pela opressão das ideias ou pelo medo de punição pelas opiniões, mas 

sim pela discussão pública, elemento que deveria constituir um princípio fundamental da 

vida política. Sustentando que o simples temor do prejuízo que uma ideia pode causar não 

poderia justificar sua supressão, consignou que os homens temiam a bruxaria e, sob essa 

justificativa, queimavam mulheres. Apontou que, exceto em situações verdadeiramente 

emergenciais, o melhor remédio para a ignorância e para as falácias seria mais discurso, e 

não silêncio forçado. 

Também no Brasil, o reconhecimento da relevância da liberdade de expressão não 

é recente, de modo que já a Constituição do Império de 1824 consagrava esse direito em 

termos bastante claros, em seu artigo 179, inciso IV15. 

O panorama delineado, longe de se pretender exaustivo do histórico da proteção 

da liberdade de expressão, tem, não obstante, o condão de demonstrar que a importância 

dessa liberdade tem reconhecimento amplíssimo, tanto em ordenamentos internos como 

em convenções e tratados internacionais. 

No entanto, apesar de ser considerada há tanto tempo e por tantas nações e orga-

nizações internacionais como um valor fundamental, a liberdade de expressão parece, até 

hoje, ser objeto de muitas incertezas e indefinições. 

Como bem coloca Edilsom Farias16, o estudo sobre a liberdade de expressão não 

parece ter produzido bases e critérios seguros para a sua plena efetivação, mormente quan-

do, como frequentemente ocorre, as controvérsias práticas envolvem outros valores consti-

tucionalmente protegidos, como a honra, a intimidade e a segurança pública. 

                                                           
15

 “Art. 179, IV - 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”. 

16
 FARIAS, Edilsom. “Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional”. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2004. In verbis: “Vale notar que a doutrina nacional não alcançou a formulação de câ-

nones hermenêuticos seguros para guiar a interpretação e aplicação do sistema constitucional da liberdade de 

expressão e comunicação. Tal fato pode ser explicado historicamente pelo aviltamento perpetrado pelos re-

gimes autoritários contra a livre comunicação entre nós. (...) Ao revés do que sucede em outros quadrantes, 

em que Tribunais e Cortes constitucionais, por meio de suas decisões, formulam e aplicam standards opera-

cionais, concretizando na realidade social as regras e princípios constitucionais respeitantes à liberdade de 

expressão e comunicação, observa-se, entre nós, uma escassez de precedentes judiciais que devem servir de 

parâmetros para guiar a solução dos agudos conflitos, envolvendo a liberdade de expressão e comunicação no 

contexto histórico”, p. 22. 
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Verifica-se que, infelizmente, muitas das questões concretas que envolvem a li-

berdade de expressão acabam, na prática, por serem resolvidas singularmente, em um juízo 

que - não raramente - é fortemente casuísta. 

Note-se que, em contexto nacional, não nos parece cabível falar, ao menos hoje17, 

em ausência de precedentes ou casos simbólicos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 

No entanto, não raramente se verifica que a argumentação é construída somente sobre as 

seguintes bases: (i) constata-se que a liberdade de expressão é um direito fundamental mui-

to caro aos Estados democráticos, (ii) ressalta-se que, porém, ele não é um direito absoluto, 

tendo que ser sopesado em face de outros direitos constitucionalmente protegidos, como a 

honra e a intimidade, e (iii) elege-se qual direito parece mais relevante ao magistrado no 

caso concreto. 

Os exemplos são abundantes nas instâncias ordinárias. Remetendo-nos apenas a 

casos recentes, é possível citar decisão da Justiça Estadual do Ceará, de setembro de 2014, 

que havia proibido a circulação de edição da revista Istoé, na qual era relatado que Paulo 

Roberto Costa havia delatado o então governador do Ceará, Cid Gomes, no bojo da opera-

ção policial conhecida como “Lava Jato”. A decisão judicial (i) reconhece a proteção cons-

titucional da liberdade de expressão, (ii) ressalta que, por outro lado, esse direito funda-

mental não é absoluto, e (iii) decide pela proibição do periódico, em face da inviolabilidade 

da honra do autor ofendido
18

. 

Em outro exemplo, de outubro de 2014, a Juíza Coordenadora da Fiscalização da 

Propaganda Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, determinou, com base no poder de polí-

tica, a remoção, do portal Youtube, de vídeos humorísticos produzidos pelo canal Porta dos 

                                                           
17

 Edilsom Farias, (ob. cit., p.22) falava, em 2004, em “ausência [de precedentes judiciais] muito notada na 

jurisprudência da Corte Máxima encarregada de velar pelo cumprimento das normas constitucionais – o Su-

premo Tribunal Federal”, mas, como veremos no desenrolar do presente estudo, a ausência de critérios ou pa-

râmetros cristalinos não pode ser atribuída à falta de julgados envolvendo a liberdade de expressão, tendo em 

vista a fecunda produção jurisdicional nessa seara nos últimos onze anos. 

18
 Processo nº 0785847-93.2014.8.06.0001 (Cautelar inominada). Em decisão liminar de 12 de setembro de 

2014, assim consignou a Juíza de Direito Plantonista, in verbis: “É assente que o direito a imagem e a honra é 

inviolável. Nem precisaria estar escrito mas o constituinte de 1988 fez questão de trazer no inciso X do artigo 

5º da Carta da República que '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. E que não se 

queira falar em liberdade de imprensa e direito à informação. No caso, não houve nem a propositura da de-

núncia pelo Ministério Público, estando a matéria em fase de apuração, investigação, a qual deve deter a me-

lhor descrição [sic] e sigilo. Afinal, nenhum direito, mesmo que fundamental, é absoluto” (g.n.). Posterior-

mente, a decisão foi revertida por meio de decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso, relator da 

Reclamação nº 18.638 junto ao STF. 
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Fundos. Quanto a duas das esquetes produzidas (ambas críticas da probidade dos candida-

tos participantes da disputa eleitoral em curso), suscitou-se dano à honra do então governa-

dor do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Na mencionada decisão da Juíza Coordenadora, 

consigna-se, de igual sorte, (i) que a liberdade de expressão é garantida constitucionalmen-

te, (ii) que, no entanto, ela não é absoluta, e que, portanto, ela deve ser limitada a fim de 

que não haja ofensa aos outros direitos fundamentais consagrados na Constituição. Desse 

raciocínio, decidiu-se que (iii) os vídeos deveriam ser retirados do ar
19

. 

Também a título exemplificativo, é possível citar a ação promovida pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, de novembro de 2013, que buscava remover, do portal 

Youtube, vídeo produzido pelo chamado Canal do Otário. No referido vídeo, criticava-se 

de forma dura e mordaz a qualidade dos serviços prestados pelos Correios, o que, no en-

tender da empresa autora, feria sua honra objetiva. Judicialmente, foi concedida liminar à 

autora, determinando a suspensão dos trechos do vídeo em que seria veiculada indevida-

mente a marca de titularidade dos Correios. Em sede de agravo de instrumento, o TRF-3 

havia agravado a restrição, determinando a suspensão por inteiro do vídeo. Na referida de-

cisão, o Tribunal consignou (i) que a manifestação do pensamento é livre e protegida cons-

titucionalmente, (ii) que, no entanto, o ordenamento também confere proteção à marca, (iii) 

de forma que o vídeo era abusivo, devendo ter sua veiculação suspensa
20

. 

                                                           
19

 In verbis: "o acesso ao vídeo em referência poderá trazer consequências danosas ao candidato, maculando 

sua imagem junto à população, de cuja manifestação no pleito eleitoral depende a sua candidatura. Insta frisar 

que tanto a liberdade de manifestação de pensamento, quanto à (sic) livre expressão de manifestação artística, 

direitos garantidos constitucionalmente, não são direitos absolutos. Devendo ser limitados a fim de que não 

ocorram abusos e ofensas a outros direitos fundamentais garantidos na nossa carta (sic) Magna.” (g.n.) - tre-

cho da decisão da Juíza Coordenadora transcrito na decisão da Rcl 18776 / RJ, junto ao STF (não conheci-

mento). Em 15 de outubro de 2014 a decisão que suspendia a veiculação dos vídeos foi revertida pelo TRE-

RJ, no bojo do Mandado de Segurança nº 7907-04.2014.6.19.0000, impetrado pela Google Brasil Internet 

Ltda. 

20
 Agravo de Instrumento nº 0026427-58.2013.4.03.0000/SP. In verbis: "A manifestação do pensamento é li-

vre e garantida em nível constitucional, não aludindo a censura prévia em diversões e espetáculos públicos. 

Os abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exa-

me e apreciação pelo Poder Judiciário com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, de-

correntes inclusive de publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle da matéria 

que divulga. Atualmente, como ressalta Pinto Ferreira, 'o Estado democrático defende o conteúdo essencial 

da manifestação da liberdade que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção da exterioriza-

ção da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura'. Contudo, o mesmo não pode 

ser dito em relação ao uso da marca da agravante. De fato, o vídeo alvo da controvérsia possui inegável uso 

indevido da marca, apresentando evidente conotação negativa dirigida contra a marca CORREIOS, o que não 

é permitido diante da proteção que se deve atribuir às marcas, que são sinais indicadores da origem e prove-

niência dos produtos e serviços". Quando do julgamento definitivo do feito, a sentença prolatada foi favorá-

vel ao comunicador, dando a ação por improcedente e resguardando o exercício da liberdade de expressão. 
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Em agosto de 2013, duas ativistas da proteção aos animais foram condenadas ao 

pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, por 

terem, segundo a decisão, causado dano à honra objetiva da empresa Habib’s. As rés teri-

am compartilhado, na rede social Facebook, notícia do jornal da cidade de Capivari - SP, 

segundo a qual uma funcionária da rede Habib's teria expulsado violentamente um filhote 

de cachorro do estabelecimento, sendo que, por conta disso, o animal teria sido atropelado 

em seguida. Organizaram, também, um evento de protesto pela rede social e estimularam o 

boicote ao restaurante. Segundo a decisão proferida no juízo de primeiro grau, (i) a liber-

dade de expressão tem cunho constitucional, (ii) não é, porém, absoluta, devendo ser exer-

cida com responsabilidade, (iii) motivo pelo qual as rés deveriam indenizar o prejuízo cau-

sado à imagem do estabelecimento comercial
21

. 

Os exemplos, como dito, são abundantes nas instâncias ordinárias, mas a elas não 

se restringem. É possível citar tal estrutura argumentativa também em alguns julgados do 

Supremo Tribunal Federal, a exemplo do processo MS MC 2483207
22

. No referido prece-

dente, discutia-se, no STF, a concessão de liminar para que fosse proibida a transmissão te-

levisiva do depoimento de Law Kin Chong, empresário sino-brasileiro, perante a Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar assuntos relacionados à pirataria e à sonegação 

fiscal no Brasil. 

No voto do Ministro Relator Cezar Peluso, este consigna que o direito à publici-

dade e à informação não é absoluto, de modo que sua restrição não configura, necessaria-

mente, ilegalidade ou censura prévia. Tratando-se de uma colisão de direitos, o Ministro 

entende que deve ser conferido peso maior à proteção da personalidade do empresário, 

opinando pela proibição da transmissão de seu depoimento na TV Câmara
23

. 

                                                           
21

 Processo nº 4001276-52.2013.8.26.0451. In verbis: “Registro que embora a liberdade de expressão tenha 

cunho constitucional, não é absoluta e deve ser exercitada com consciência e responsabilidade, em respeito a 

outros valores igualmente importantes e protegidos pelo mesmo texto constitucional, tais como a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. Em segundo lugar, as recorrentes apenas lograram reduzir o 

montante da indenização. 

22
 STF, MC em MS nº 24.832-7 (“Caso Law Kin Chong”), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 18.03.2004, DJ 

18.08.2006. 

23 
In verbis: “Seria truísmo, Sr. Presidente, dizer que o direito à pubicidade, assim como qualquer direito, in-

clusive o direito à vida, não é absoluto. Não há direitos absolutos no ordenamento e na ordem jurídca, e sua 

restrição não pode, portanto, configurar ultraje a direito à informação, muito menos censura prévia. Estamos 

pura e simplesmente, Sr. Presidente, diante de um caso clássico de colisão aparente de direitos, que se resolve 

na delimitação dos âmbitos materiais de eficácia, diante da particularidade da hipótese".
 



 

9 
 

De igual sorte, no voto do Ministro Joaquim Barbosa, que acompanha o relator, 

aponta-se que há uma colisão entre liberdade de imprensa, de um lado, e direito de ima-

gem, de outro, para, em seguida, sustentar que há maior peso na preservação do direito à 

intimidade
24

. 

Ao final, este não é o entendimento que prevalece no Plenário da Corte. De qual-

quer maneira, os citados posicionamentos bem demonstram a utilização de uma estrutura 

de argumentação que, ao fim e ao cabo, pouco contribui para a efetiva resolução do confli-

to entre valores protegidos constitucionalmente. 

Em outras palavras, é deveras comum que, no caso concreto submetido a juízo, 

simplesmente seja atribuído peso maior à liberdade de expressão ou a outro valor com o 

qual se vislumbra um conflito, sem reflexões muito alongadas sobre critérios objetivos pa-

ra a solução do conflito ou sobre a própria razão de ser da liberdade de expressão. 

Há de se ponderar, nesse ponto, que, sem critérios e parâmetros seguros para a in-

terpretação constitucional do direito à liberdade de expressão, sua própria efetivação pode 

ser considerada prejudicada, uma vez que a pura positivação no ordenamento jurídico, sin-

gularmente considerada, pouco significa em termos de real garantia de um direito funda-

mental. 

Nesse sentido, como bem observado pela Ministra Carmen Lúcia25, quando de seu 

voto na relatoria da ADI 4815/DF, pode existir um abismo entre a letra da lei – ou até 

mesmo da Constituição – e sua efetividade jurídico-social. 

Sem a internalização social e política da liberdade de expressão, objetivo que pas-

sa, por certo, pela real compreensão desse direito, a positivação em um texto constitucional 

pode, por vezes, ser pouco mais do que um adorno normativo. Basta observar que a Carta 

Constitucional de 1937 previa claramente, em seu artigo 122, inciso 15, um direito funda-

                                                           
24

 In verbis: “(...) há de fato, no caso, uma aparente colisão entre direitos fundamentais. De um lado, estaria a 

liberdade de imprensa e, do outro, o direito de imagem. Contraponto estes dois valores, não vejo neles o 

mesmo peso, porque, no que diz respeito à suposta liberdade fundamental concernente à liberdade de impren-

sa, não tenho como algo indissociável ao exercício do Poder Legislativo a divulgação por mídia eletrônica 

dos seus trabalhos. Nesse caso, não teria a menor dúvida em, realizando a ponderação entre esses interesses 

supostamente em conflito, pender em favor da preservação do direito à intimidade”. 

25
STF, ADI n 4815 / DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 10.06.2015. In verbis: “25. Como anotado antes, entre a 

letra da norma constitucional e a sua efetividade jurídico-social a distância pode ser grande se não se DF con-

solida o sentimento coletivo da Constituição, quer dizer, o espírito que a anima não é apoderada pelo corpo 

sócio-político como elos da mesma experiência democrática” 
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mental à manifestação do pensamento26. De igual sorte, é possível encontrar na Constitui-

ção brasileira de 1967, editada em plena ditadura militar, um dispositivo27 que consagra a 

liberdade de expressão com redação que, singularmente considerada, basicamente não 

guardaria contradição com a atual Constituição Cidadã. 

Ressalte-se que mesmo em um cenário efetivamente democrático e republicano 

como o que se verifica atualmente no Brasil, com uma Constituição que prevê direitos fun-

damentais que realmente aspiram se concretizar plenamente, a reflexão assistemática e 

pouco criteriosa sobre a liberdade de expressão impede que diversos e relevantíssimos 

questionamentos encontrem resposta satisfatória e imbuída de segurança jurídica. 

Existe um direito ao esquecimento, de modo que uma manifestação que é lícita na 

origem pode se tornar ilícita unicamente por conta do decorrer do tempo, devendo haver 

supressão de uma informação relacionada a um evento que se deseja ver esquecido? Uma 

manifestação desabonadora pode receber valoração jurídica diferente se feita a uma autori-

dade pública ou a um cidadão particular? Uma manifestação igualmente desabonadora po-

de ser considerada ilícita em período eleitoral e lícita em outro período qualquer? Compete 

ao Estado valorar o conteúdo da manifestação para lhe determinar a licitude e, se sim, com 

base em que valores e com quais critérios, de modo a não incorrer em censura (prévia ou 

posterior)? 

Como se vê, até hoje é possível suscitar questionamentos e cenários que não en-

contram resposta taxativa e unânime na doutrina e na jurisprudência. 

Dessa forma, a fim de construir um contributo à interpretação do alcance da liber-

dade de expressão e, possivelmente, à solução de questões como as mencionadas, partimos 

de uma abordagem que considera, primeiramente, que as hipóteses normativas relativas à 

liberdade de expressão têm, todas, um elemento em comum: a comunicação. 

                                                           
26 

O referido dispositivo previa que “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”, passando, 

então, a descrever as diversas limitações que a legislação infraconstitucional poderia fixar ao exercício da-

quele direito.
 

27 
“Art. 150, § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de 

informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas,respondendo cada um, 

nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jor-

nais e periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de 

subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe”.
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Em regra28, as hipóteses normativas dizem respeito à comunicação autêntica, na 

qual, segundo a semiótica, um indivíduo (emissor) transmite uma mensagem (ou texto) a 

outro (destinatário), que por sua vez interpreta a mensagem e a ela reage. Considerando 

ainda outros elementos fundamentais da comunicação, como o contato (ou canal entre o 

emissor e destinatário), o código (a linguagem ou codificação utilizada para transmitir a 

mensagem) e o contexto (sobre o que a mensagem se refere, ou seu conteúdo), alcança-se o 

esquema geralmente atribuído ao linguista russo Roman Jakobson29, conforme representa-

ção abaixo: 

 

Considerando a estrutura básica da comunicação, que, por sua vez, é elemento 

fundamental da hipótese normativa das regras relativas à liberdade de expressão, elegemos, 

como objeto de estudo, três critérios ou “variáveis” que podem influenciar a valoração ju-

rídica da comunicação. 

                                                           
28

 Embora compreendamos que a normas relativas à liberdade de expressão se refiram, em regra, à comuni-

cação autêntica, não descartamos por completo que possam se aplicar, em determinadas hipóteses, à signifi-

cação, onde a conclusão é alcançada antes por um trabalho de observação e inferência por parte do destinatá-

rio. Nesse ponto, utilizamos a observação de Ugo Volli sobre o tema: “(...) é com frequência fácil, e em geral 

bastante comum, trabalhar no aspecto de uma coisa ou de uma pessoa, manipular, em suma, a sua significa-

ção, de modo a alcançar determinados efeitos comunicativos. Assim, podemos produzir comunicação modi-

ficando a significação de um objeto. Práticas como o packaging e o design dos objetos, a decoração e o trato 

com a casa, as roupas e o cuidado com o rosto e os cabelos são meios muito comuns para alterar e geralmente 

melhorar a percepção de um objeto social, de um modo tal que permita obter uma certa imagem. Desse mo-

do, geralmente a significação esconde uma autêntica comunicação: o destinatário acredita descobrir o sentido 

de alguma coisa, mas na realidade recebe uma comunicação cuidadosamente elaborada por um emissor. (...) 

Os fenômenos semióticos da comunicação e da significação, em suma, se cruzam densamente, e geralmente 

se contêm um ao outro em diferentes níveis”. VOLLI, Ugo. “Manual de Semiótica”. Loyolla, São Paulo, 

2008, p. 20. 

29
 V. VOLLI, Ugo, ob. cit., p.27. 

6. Destinatário 

2. Contato (canal) 
3. Mensagem 

4. Código 
5. Contexto (conteúdo) 

1. Emissor 
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Nesse sentido, relacionando-se ao elemento contato, analisaremos, de início, o fa-

tor temporal (momento do contato) na avaliação da licitude de uma ação comunicativa. Pa-

ra fins de simplificação, passaremos a nos referir ao “quando” da comunicação. 

Em seguida, relacionando-se primariamente30 aos elementos emissor e destinatá-

rio, analisaremos se e como a identidade dos sujeitos da comunicação pode influenciar a 

valoração jurídica de uma manifestação. Com o objetivo de simplificação em mente, passa-

remos a nos referir ao “quem” da comunicação. 

Por fim, relacionando-se aos elementos mensagem e contexto, estudaremos como 

o conteúdo da fala ou expressão pode condicionar sua avaliação jurídica. Por simplifica-

ção, passaremos a nos referir ao “o quê” da comunicação. 

Dessa forma, a dissertação contará com três grandes “blocos”, destinados a cada 

um dos mencionados fatores. Dentro desses blocos, serão abordadas questões mais especí-

ficas, que, com certa clareza, já são sintetizadas nos títulos dos respectivos capítulos. 

Como adiantado anteriormente, no “bloco” destinado ao “quando” da manifesta-

ção do pensamento, abordaremos, como temática principal, a seguinte questão: “o tempo 

pode influenciar o âmbito de proteção da liberdade de expressão, de modo que uma mesma 

manifestação pode ser lícita em um determinado momento e ilícita em outro?”. 

Dentro desse bloco destinado à influência do fator temporal na compreensão do 

alcance da liberdade de expressão, também serão abordadas questões mais específicas, 

como: 

(i) Existe um “direito ao esquecimento”, de modo que uma manifestação pode 

deixar de ser lícita com o decurso do tempo? 

(ii) Inversamente, seria possível sustentar que o curto intervalo de tempo entre um 

fato e sua divulgação seria um fator limitador da liberdade de expressão? 

(iii) A instabilidade política e os estados de emergência podem caracterizar perío-

dos que ensejam a restrição à liberdade de manifestação? Se sim, em que medida? 

                                                           
30

 Como se verá, algumas das questões relacionadas à identidade dos sujeitos da comunicação dizem respeito, 

mais fortemente, à mensagem, e não ao emissor ou ao destinatário. É o caso, por exemplo, das passagens que 

abordam as críticas a autoridades públicas ou às chamadas “celebridades”. No entanto, optamos por abordá-

las nesse capítulo por dizerem respeito à qualidade ou identificação de um indivíduo, também dizendo respei-

to, nesse sentido, ao “quem” da comunicação. 
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(iv) O período de eleições pode ensejar restrições à manifestação do pensamento? 

Se sim, em que medida? 

No “bloco” destinado ao “quem” da manifestação do pensamento, abordaremos, 

como temática principal, as seguintes questões: “a identificação dos sujeitos envolvidos na 

comunicação pode influenciar o âmbito de proteção da liberdade de expressão? Uma men-

sagem emitida ou recebida por um indivíduo pode ser lícita e, por outro, não?”. 

Dentro desse bloco destinado à influência da identidade dos sujeitos de uma co-

municação na interpretação do alcance da liberdade de expressão, também serão abordadas 

questões mais específicas, como: 

(i) O ordenamento jurídico confere tratamento específico à hipótese em que o 

“ofendido” com a manifestação do pensamento é uma autoridade pública? Se sim, 

em que medida? 

(ii) O ordenamento jurídico confere tratamento especial ao cenário em que o 

“ofendido” com a manifestação é uma “celebridade”? Se sim, em que medida? 

(iii) A figura do desacato – hipótese específica na qual a manifestação tida como 

ofensiva é dirigida diretamente a uma autoridade pública – é compatível com a li-

berdade de expressão? 

(iv) A identificação de um público-alvo infantil limita o alcance da liberdade de 

expressão? 

(v) A qualificação do emissor da mensagem, a exemplo do parlamentar e do emis-

sor anônimo, influencia o âmbito de proteção da garantia constitucional da liber-

dade de expressão? 

No “bloco” destinado ao “o quê” da manifestação do pensamento, abordaremos, 

como temática principal, a seguinte questão: “o conteúdo da comunicação pode influenciar 

a compreensão do alcance da liberdade de expressão?”. 

Dentro desse bloco destinado à influência do conteúdo da mensagem na compre-

ensão do alcance da liberdade de expressão, também serão abordadas questões mais espe-

cíficas, como: 

(i) Determinados discursos podem ser mais ou menos protegidos pelo ordenamen-

to jurídico? 
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(ii) Há valoração jurídica diversa das restrições estatais impostas à manifestação 

do pensamento, dependendo se elas levam em consideração ou não o conteúdo da 

mensagem? 

(iii) A identificação de um conteúdo sigiloso ou sensível à segurança nacional po-

de influenciar a interpretação do alcance da garantia constitucional da liberdade de 

expressão? 

Não se olvida que seria possível vislumbrar outros fatores que condicionam a in-

terpretação do alcance da liberdade de expressão, como, por exemplo o “onde”31 (fator es-

pacial) e o “como” 32 (fator do veículo da informação ou qualidade do canal). No entanto, 

estes elementos não estão no escopo do estudo proposto, pois suscitariam debates que de 

certa forma se distanciam dos três fatores considerados centrais e acabariam por ampliar 

demasiadamente o tema da dissertação. 

Pois bem. Em termos de metodologia, com poucas exceções33, cada uma das ques-

tões mencionadas será ilustrada com casos da jurisprudência selecionada, extraídos da pro-

dução de Tribunais Internacionais americanos e europeus, pátrios (STF e STJ) e da Supre-

ma Corte Americana. Os critérios que orientaram a seleção dos casos, as cautelas técnicas 

que pautarão sua análise e a valia do estudo comparado serão melhor detalhados no capítu-

lo 1.3. No entanto, é possível adiantar, desde já, que tal jurisprudência formará um pano de 

fundo para que, então, paralelamente à análise das normas do ordenamento jurídico nacio-

nal, alcancemos conclusões e tracemos critérios aplicáveis à realidade brasileira. 

Em outras palavras, será utilizado um método em regra indutivo, porém balizado 

pelas normas em vigor no ordenamento pátrio, em um ir e vir do olhar entre os casos con-

                                                           
31

 Em relação ao “onde”, vislumbra-se, por exemplo, o debate acerca dos limites e condicionamentos da li-

berdade de reunião. 

32
 Em relação ao “como”, vislumbra-se, por exemplo, o debate acerca da influência dos diferentes tipos de 

veículo de comunicação na valoração jurídica da manifestação do pensamento. Esse é um ponto suscitado, 

entre outros, na ADI 4451 MC-Ref, quando os Ministros debatem se, em relação à comunicação via rádio e 

televisão, os limites da liberdade de expressão seriam mais estreitos do que em relação à mídia escrita. De 

igual sorte, o “como” da expressão poderia suscitar debates acerca do uso da internet como meio de comuni-

cação em massa e as dificuldades e desafios a ela inerentes. 

33
 As exceções são os Capítulos 3.6, 4.2 e 4.3. O Capítulo 3.6 se dedica a duas questões particulares ao orde-

namento brasileiro. Os Capítulos 4.2 e 4.3, por sua vez, se dedicam à exposição de classificações específicas 

da doutrina e jurisprudência norte-americana, que podem ser úteis, posteriormente, ao alcance de conclusões 

sobre a influência do conteúdo da manifestação na sua valoração jurídica. Nesse sentido, vide resumo no Ca-

pítulo VI – Resumo dos Capítulos. 
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cretos e a norma em abstrato. Nesse sentido, busca-se adotar um método que, em diversos 

aspectos, é similar ao reflective equilibrium, tal como consagrado por John Rawls34.  

                                                           
34

 RAWLS, John. “A Theory of Justice”. Harvard University Press, 2009. V. capítulo 1.3. 
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<texto suprimido na versão simplificada, conforme Resolução CoPGr nº 

5.401/2007> 

  



 

17 
 

5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

Como já apontado anteriormente, o conflito da liberdade de expressão com valo-

res como a honra, privacidade e segurança nacional é uma das questões mais debatidas no 

estudo dos direitos fundamentais. Conforme apontado especificamente no capítulo 4.6, é 

até razoável ter por impossível a formulação de um esquema lógico e matemático apto a 

resolver todos os conflitos envolvendo a liberdade de expressão. 

No entanto, a presente dissertação se apresenta como uma proposta de contribui-

ção a esse debate, de modo a que, na medida do possível, a interpretação e a aplicação prá-

tica da liberdade de expressão possam ser racionais e pautadas em critérios que prestigiem 

a segurança jurídica e garantam a própria efetividade dessa liberdade que se configura co-

mo um valor tão caro às sociedades democráticas. 

Abaixo, são relacionadas as conclusões e propostas delineadas no decorrer do es-

tudo. 

1. O tempo, na comunicação, pode influenciar o âmbito de proteção da liberdade 

de expressão, de modo que uma mesma manifestação pode ser lícita em um determinado 

momento e ilícita em outro. 

2. O ordenamento jurídico brasileiro traz regras expressas e específicas para a va-

loração jurídica da liberdade de expressão em determinados períodos, como os estados de 

emergência. Para lidar com períodos de conturbação social e política, a Constituição Fede-

ral Brasileira – diferentemente de outras constituições - hoje só prevê os estados de defesa 

e de sítio como mecanismos que, em face desses cenários, permitem que o Estado imple-

mente um condicionamento amplo e geral de direitos fundamentais como a liberdade de 

comunicação. 

3. Quanto ao período eleitoral, também é possível identificar regras específicas re-

lacionadas à liberdade de comunicação. Nesse sentido, é possível verificar tanto um condi-

cionamento da liberdade de expressão voltado aos partidos políticos e seus candidatos, 

quanto um condicionamento amplo, com regras extensíveis a quaisquer cidadãos. Como 

estudado nos precedentes, no entanto, tais restrições devem, como condição de constituci-

onalidade, atender às finalidades da garantia (i) da isonomia entre os participantes e (ii) do 

acesso à informação não distorcida por parte do público eleitor. 
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4. A tutela da honra, da privacidade e da intimidade não encontra melhor solução 

na adoção de um “direito ao esquecimento” geral, mas sim na avaliação se a determinada 

publicação tem o efetivo condão de causar dano grave ao indivíduo, considerando, entre 

outros, as particularidades do caso concreto, as provas apresentadas pelo demandante e a 

forma e contexto em que a publicação se dá. 

Quanto ao valor a ser atribuído ao decurso do tempo, inclinamo-nos à corrente 

exposta no item 2.3, segundo a qual, se uma valoração jurídica preponderante deve ser 

atribuída ao passar dos anos, ela corresponde à compreensão de que a menção a episódios 

sensíveis não tem mais o mesmo condão de causar dor ou trauma com a intensidade que 

poderia fazer no passado, a exemplo do apontado nos casos Lebach 2, Aida Curi e Plon v. 

France. 

5. A identificação dos sujeitos envolvidos na comunicação pode influenciar o âm-

bito de proteção da liberdade de expressão, de modo que uma mesma mensagem emitida 

ou recebida por um indivíduo pode ser lícita e, por outro, não. Em outras, palavras, o orde-

namento realmente comporta condicionamentos da liberdade de expressão baseados na 

qualificação dos interlocutores ou do sujeito a quem diz respeito a informação. 

6. No caso das crianças e adolescentes como destinatários da comunicação, a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem regras que indubita-

velmente restringem as publicações e espetáculos destinados a esse público-alvo específi-

co. Não obstante, o uso de conceitos jurídicos indefinidos, como “valores éticos e sociais 

da pessoa e da família”, contribui para que tais restrições tenham parâmetros imprecisos, 

de modo que a solução do conflito desses valores – proteção à infância e juventude e liber-

dade de expressão – invariavelmente passará pela análise das particularidades do caso con-

creto. 

7. No caso dos parlamentares como emissores da comunicação, a Constituição é 

clara ao conferir a esses sujeitos imunidade material quanto às palavras e opiniões emitidas 

no exercício do mandato (prática in officio) ou em razão dele (prática propter officium). 

Tal imunidade tem o potencial de excluir a ilicitude de um ato comunicativo que, fosse 

proferido por um cidadão comum, poderia ser configurado como crime contra a honra ou 

ensejado reparações civis, o que reforça a conclusão de que a identificação dos sujeitos da 

comunicação efetivamente influencia a valoração jurídica do ato comunicativo. 
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8. Quanto às autoridades públicas e as chamadas “celebridades” como sujeitos a 

quem diz respeito a comunicação, o ordenamento interno pátrio não conta com normas ex-

pressas sobre o tema. No entanto, como exposto nos capítulos 3.2, 3.3 e 3.7, tais hipóteses 

ensejam um tratamento diferenciado da liberdade de expressão. 

Como apontado no capítulo 3.7, não se pode pretender atribuir o mesmo grau de 

privacidade do indivíduo “comum” ao indivíduo que desempenha atividades profissionais 

em público e para o público, lançando-se voluntariamente sob o holofote. Com mais razão 

ainda há de se sustentar a maior amplitude da comunicação relacionada a agentes públicos 

que não só se inserem voluntariamente na vida pública como desempenham um múnus pú-

blico sujeito ao mais amplo escrutínio, motivo pelo qual a Declaração de Princípios Sobre 

a Liberdade de Expessão da CIDH expressamente consigna, em seu artigo 13, que “os fun-

cionários públicos estão sujeitos a maior escrutínio da sociedade”. 

9. A tipificação penal específica da ofensa a agentes públicos – crime previsto no 

artigo 331 do Código Penal brasileiro – não guarda compatibilidade com os contornos am-

plos a que a liberdade de expressão está sujeita quando relativa a funcionários e agentes es-

tatais, o que justifica o fato da CIDH ter, em mais de uma ocasião, criticado e condenado 

as chamadas “leis de desacato”. 

10. O conteúdo da comunicação pode influenciar sua valoração jurídica. No en-

tanto, há de se proceder com cautela quando, a fim de restringir ou considerar lícito deter-

minado discurso, o Estado se imiscui no conteúdo da comunicação, especialmente quando 

se considera que, historicamente, nefastos episódios de censura e repressão à liberdade de 

pensamento foram baseados em um sentimento genuíno de que direitos e valores funda-

mentais estavam sendo protegidos. 

11. A fim de pautar a interpretação da liberdade de expressão, é relevante ter em 

mente a razão de ser desse direito, que pode ser compreendida sob duas óticas distintas e 

complementares: as justificações constitutiva e instrumental. 

Pela justificação constitutiva, a liberdade de expressão deve ser garantida porque 

os cidadãos capazes são agentes morais responsáveis cuja dignidade individual demanda 

que possam opinar e ouvir quaisquer opiniões, delas fazendo juízo próprio. Por essa ótica, 

a liberdade de expressão é um direito em si. Pela justificação instrumental, a liberdade de 
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expressão deve ser protegida porque traz benefícios à sociedade, decorrentes da livre troca 

de ideias. Por essa ótica, a liberdade de expressão é um meio para o aperfeiçoamento da 

democracia, devendo ser protegida por razões funcionais e sociais. Adotamos o entendi-

mento de que a conjunção das duas justificativas é a melhor forma de compreender o direi-

to em análise. 

12. O ordenamento brasileiro comporta uma classificação do discurso em alta pro-

teção (high-value speech, tutelado por ambas as justificações), e um discurso de baixa pro-

teção (low-value speech, tutelado somente pela ótica constitutiva da liberdade de expres-

são). De igual sorte, como exposto no capítulo 4.4, é possível sustentar a existência de um 

discurso não alcançado pelo âmbito de proteção da liberdade de expressão, categoria na 

qual se inseriria o discurso de ódio. 

13.  Também pode ser útil em contexto nacional a categorização exposta no item 

4.3, segundo a qual as restrições estatais à livre comunicação podem ser divididas em neu-

tras quanto ao conteúdo (content-neutral), neutras no posicionamento (viewpoint-neutral) e 

baseadas em um posicionamento (viewpoint-based), atribuindo ao Estado ônus argumenta-

tivo e probatório progressivamente maior.  
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