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Resumo 
 

Trata-se de um dos resultados de pesquisa que considera que a partir dos anos 90 o STF 
passou a exercer papel central na política brasileira e que algumas de suas decisões 
impactaram os meios e as atividades da comunicação social, o exercício da liberdade de 
expressão, da democracia e da cidadania, bem como estabeleceram critérios que 
balizam a formulação e implementação de políticas públicas de comunicação. Nesse 
sentido, a pesquisa analisa decisões proferidas pelo STF, no intuito de investigar o 
modus operandi do STF nos julgamentos acerca da temática. O presente trabalho visa, 
especificamente, apresentar e debater os achados da pesquisa relativos à limitabilidade 
da liberdade de expressão do pensamento, assunto recorrente nas decisões do STF sobre 
as políticas públicas de comunicação, e que possui diferentes perspectivas históricas, 
culturais, sociais e, em consequência, normativas. 
Palavras-chave: liberdade de expressão; limites; perspectivas; consequências 
normativas. 
 

Introdução 

 

Trata-se o presente de estudo teórico, baseado em análise bibliográfica e 

documental, acerca da temática da limitabilidade da liberdade de expressão do 

pensamento. O texto é um dos resultados de pesquisa de pós-doutoramento3 e que tem 

por objetivo específico, analisar e interpretar decisões do Supremo Tribunal Federal 

relacionadas às políticas públicas de comunicação, em especial, às relacionadas à 

temática da liberdade de expressão do pensamento.  

Por hipótese, a pesquisa considerou que ao decidir casos referentes à temática, o 

STF sistematicamente amplia a aplicação desses direitos, eliminando qualquer forma ou 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), Câmpus de 
Bauru/SP, docente do Departamento de Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Pós-
doutorando no Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E-mail: 
carlonapolitano@faac.unesp.br 
3 Trata-se da pesquisa denominada “Políticas públicas de comunicação no Supremo Tribunal Federal: a liberdade de 
expressão em julgamento”, que está sendo realizada em estágio de pós-doutoramento, na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, sob supervisão do Prof. Titular Elival da Silva Ramos, do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito e do Departamento de Direito do Estado. O projeto de pesquisa foi contemplado na Chamada 
Universal – MCTI/CNPq n. 1/2016 – Faixa A, bem como foi contemplado com bolsa de Pós-Doutorado Sênior – 
PDS pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Processo n. 145663/2016-7. 
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possibilidade de regulação da comunicação social, potencialmente, impactando as 

políticas públicas direcionadas ao setor. 

Desta forma, o projeto de pesquisa tem por objetivo principal e substancial 

analisar e interpretar decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às políticas 

públicas de comunicação, em especial, aquelas diretamente relacionadas à liberdade de 

expressão do pensamento, no intuito de verificar se há uma linha mestra, ou em outros 

termos, um modus operandi de interpretação do STF relacionada às políticas públicas 

de comunicação e como objetivos secundários da pesquisa, o aprofundamento teórico 

doutrinário da análise da liberdade de expressão do pensamento, da limitabilidade dos 

direitos fundamentais, do núcleo essencial dos direitos fundamentais e, por fim, do 

próprio processo decisório (deliberação externa) do STF, sendo esta última uma questão 

formal enfrentada pela pesquisa.  

O presente trabalho trata especificamente da possibilidade de se impor limites à 

liberdade de expressão do pensamento e está assim estruturado: além desta introdução, a 

próxima seção trata da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

especificamente da liberdade de expressão do pensamento, das teorias relacionadas à 

identificação desse núcleo e das possibilidades de restrição a esse direito, a última seção 

trata das experiências históricas, culturais, sociais e normativas acerca da limitação da 

liberdade de expressão do pensamento e, por fim, apresentam-se algumas considerações 

em sede de conclusão, considerando que a normatividade constitucional brasileira de 

1988, por motivos históricos, culturais e sociais admite a imposição de restrições e 

limites à liberdade de expressão do pensamento, sendo esse o norte a ser dado na 

interpretação e aplicação desse direito fundamental.  

 

Definição do Núcleo Essencial e Limites à Liberdade de Expressão do Pensamento 
 

“O que é protegido pelo direito à livre manifestação do pensamento?” (SILVA, 

2009, p. 110) Ou, em outros termos, qual é o núcleo essencial, âmbito de proteção, ou 

núcleo de proteção desse direito fundamental? 

Responder a essas questões implica também definir as possibilidades de 

imposição de limites e restrições a esse direito fundamental, sendo que a “definição do 

âmbito de proteção configura pressuposto primário para o desenvolvimento de qualquer 

direito fundamental”, considerando-se ainda a possibilidade de “conflitos com outros 

direitos constitucionalmente protegidos”, daí a importância da “definição do âmbito ou 
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núcleo de proteção e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações a 

esses direitos”. (MENDES, 2006, p. 13) 

 De acordo com Mendes (2006, p. 14) o âmbito de proteção somente pode ser 

identificado “em confronto com eventual restrição a esse direito”, após uma 

interpretação sistemática. 

Para Silva, (2009, p. 110), à primeira vista (prima facie) “Toda e qualquer 

manifestação de pensamento, não importa o conteúdo (ofensivo ou não), não importa a 

forma, não importa o local, não importam dia e horário” (SILVA, 2009, p. 110) é 

protegida por esse direito fundamental. 

Contudo, observe-se, que essa pressuposição não indica que a liberdade de 

expressão seja considerada como um direito absoluto, a expressão é, segundo esse 

entendimento jurídico, apenas protegida prima facie, sendo certo que restrições 

posteriores poderão acontecer.  

 No entanto, há o entendimento que de mesmo havendo a garantia à liberdade de 

expressão do pensamento, concomitante a ela, podem ser determinadas restrições e 

limites pelos textos constitucionais, bem como pela legislação ordinária “quando 

necessárias para proteger direitos fundamentais ou para resguardar outros valores 

constitucionais”. (FARIAS, 2004, p. 19) 

 Tais divergências implicam na formulação de teorias ou enfoques acerca da 

definição do núcleo essencial e dos limites aos direitos fundamentais, tais como as 

teorias externa ou interna, absoluta ou relativa e objetiva ou subjetiva4.  

A teoria interna pauta-se pela premissa de que a “definição dos limites de cada 

direito é algo interno a ele” (SILVA, 2009, p. 128), nessa perspectiva, fala-se nos 

limites imanentes dos direitos fundamentais, haveria, portanto, um direito e seus limites 

já estabelecidos “implícita ou explicitamente, pela própria Constituição” (SILVA, 2009, 

p. 131), existiria, nessa linha de raciocínio, “apenas um objeto, o direito e seus limites 

(imanentes)” (SILVA, 2009, p. 138), ou seja, uma “autolimitação dos direitos 

fundamentais”. (SILVA, 2009, p. 180). 

Direito e restrição, portanto, não seriam “categorias autônomas, mas sim a idéia 

de direito individual com determinado conteúdo.” (MENDES, 2006, p. 25). Neste caso, 

“A idéia de restrição é substituída pela de limite”. (MENDES, 2006, p. 25) 

                                                 
4 Várias críticas são feitas em relação à adoção de uma ou outra perspectiva, no entanto, não é objetivo do presente 
aprofundar essa questão. Para um aprofundamento, ver Silva (2009) e Laurentiis (2015). 
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Para Mendes, nessa teoria, as restrições aos direitos individuais – limites 

imanentes - “decorrem da própria Constituição” e “referem-se tanto à necessidade de 

proteção de um núcleo essencial do direito fundamental quanto à clareza, determinação, 

generalidade e proporcionalidade das restrições impostas.” (MENDES, 2006, p. 41) 

Por fim, teoria interna “é aquela que sustenta que o direito e seus limites são 

algo uno, ou seja, que os limites são imanentes ao próprio direito.” (SILVA, 2006, p. 

37) 

Diferentemente, da teoria interna, em que há a pressuposição da “existência de 

apenas um objeto, o direito e seus limites (imanentes), a teoria externa divide esse 

objeto em dois: há, em primeiro lugar, o direito em si, e, destacado dele, as suas 

restrições”. (SILVA, 2006, p. 38) 

Para a teoria externa, no âmbito da liberdade de expressão propriamente dito, por 

exemplo, “devem ser incluídas, prima facie, condutas que eventualmente sejam 

consideradas imorais ou até mesmo ilícitas” (SILVA, 2009, p. 153), como são os casos 

de calúnia, injúria e difamação, por exemplo. 

A opção pela adoção da teoria externa implica que  

 

O âmbito de proteção desses direitos deve ser interpretado da forma 
mais ampla possível, o que significa dizer que qualquer ação, fato, 
estado ou posição jurídica que, isoladamente considerado, possa ser 
subsumido no "âmbito temático" de um direito fundamental, deve ser 
considerado como por ele prima facie protegido. Isso implica, 
necessariamente, uma rejeição a exclusões a priori de condutas desse 
âmbito de proteção. (SILVA, 2006, p. 25) 

 

No mesmo sentido, para Mendes na teoria externa os direitos e suas restrições 

são categorias distintas, contudo não haveria uma relação necessária entre a ideia de 

direito e restrição, “Essa relação seria estabelecida pela necessidade de compatibilização 

entre os direitos individuais e os bens coletivos.” (MENDES, 2006, p. 25) 

 A teoria externa, portanto, desmembra o “objeto em dois: há, em primeiro lugar, 

o direito em si, e, destacadas dele, as suas restrições”. (SILVA, 2009, p. 138). Essa 

perspectiva teórica “desmembra” também o direito em direito prima facie e direito 

definitivo, esse último somente será conhecido após a aplicação da regra do 

sopesamento. Para Silva a aplicação do sopesamento só faz sentido se se adotar a 

perspectiva da teoria externa, sendo incompatível com a interna. 
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 Em outros termos, “O conteúdo essencial é aquilo que resta após o 

sopesamento”. (ALEXY, 2015, p. 297). A regra do sopesamento, portanto, tem por 

objetivo “definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem 

maior peso no caso concreto”. (ALEXY, 2015, p. 95). No caso da liberdade de 

expressão, por exemplo, se a própria liberdade ou os direitos fundamentais relacionados 

à vida privada, quando em rota de colisão. 

 O sopesamento consiste em uma técnica para solucionar eventuais conflitos 

entre direitos de mesma envergadura, estabelecendo-se “uma relação de precedência 

condicionada entre os princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto”. 

(ALEXY, 2015, p. 96). 

 Essa técnica consiste na aplicação da máxima da proporcionalidade que tem três 

máximas parciais: “adequação; necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da 

proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito). 

(ALEXY, 2015, p. 117). O último diz respeito especificamente às possibilidades 

jurídicas, os dois primeiros, dizem respeito às necessidade fáticas. 

De acordo com Silva (2002, p. 31) a regra ou máxima da proporcionalidade 

“surgiu por desenvolvimento jurisprudencial do Tribunal Constitucional alemão”, tendo 

“ela uma estrutura racionalmente definida, com sub-elementos independentes - a análise 

da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito - que são 

aplicados em uma ordem pré-definida”. Nesse sentido, a “A análise da adequação 

precede a da necessidade, que, por sua vez, precede a da proporcionalidade em sentido 

estrito.” (SILVA, 2002, p. 34) 

 Arremata Silva (2002, p. 34/35) que  

 

A real importância dessa ordem fica patente quando se tem em mente 
que a aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a 
análise de todas as suas três sub-regras. Pode-se dizer que tais sub-
regras relacionam-se de forma subsidiária entre si. Essa é uma 
importante característica, para a qual não se tem dado a devida 
atenção. A impressão que muitas vezes se tem, quando se mencionam 
as três sub-regras da proporcionalidade, é que o juiz deve sempre 
proceder à análise de todas elas, quando do controle do ato 
considerado abusivo. Não é correto, contudo, esse pensamento. É 
justamente na relação de subsidiariedade acima mencionada que 
reside a razão de ser da divisão em sub-regras. Em termos claros e 
concretos, com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da 
necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido 
resolvido com a análise da adequação; e a análise da 
proporcionalidade em sentido estrito só é imprescindível, se o 
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problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação 
e da necessidade. Assim, a aplicação da regra da proporcionalidade 
pode esgotar-se, em alguns casos, com o simples exame da adequação 
do ato estatal para a promoção dos objetivos pretendidos. Em outros 
casos, pode ser indispensável a análise acerca de sua necessidade. Por 
fim, nos casos mais complexos, e somente nesses casos, deve-se 
proceder à análise da proporcionalidade em sentido estrito. 
 
 

Resumidamente, essas fases da aplicação da regra ou máxima da 

proporcionalidade podem assim ser definidas: a adequação diz respeito à medida 

adotada para fomentar o objetivo pretendido. “O teste da adequação da medida limita-se 

... ao exame de sua aptidão para fomentar os objetivos visados”. (SILVA, 2002, p. 37). 

A necessidade consiste na verificação se o ato limitador do direito fundamental é, de 

fato, “necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, 

com a mesma intensidade, por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito 

fundamental atingido.” (SILVA, 2002, p. 38-39), sendo que “o exame da necessidade é 

um exame imprescindivelmente comparativo, enquanto que o da adequação é um exame 

absoluto.” (SILVA, 2002, p. 39). E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito 

“consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental 

atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que 

fundamenta a adoção da medida restritiva”. (SILVA, 2002, p. 41). 

Adotando-se a teoria externa e em consequência a regra ou máxima da 

proporcionalidade, significa dizer que a definição do “conteúdo essencial de um direito 

não é sempre o mesmo e poderá variar de situação para situação, dependendo dos 

direitos envolvidos em cada caso.” (SILVA, 2006, p. 42) 

A controvérsia entre as teorias interna e externa, em outros termos, de acordo 

com Mendes (2006, p. 28) reside “entre uma concepção que recusa a existência de 

restrições estabelecidas diretamente pela própria Constituição ..., e aqueloutra, que 

distingue precisamente entre o direito assegurado e sua eventual restrição”.  

Ainda considerando a definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, a 

teoria jurídica indica dois modelos básicos de proteção ao seu conteúdo. Tratam-se das 

teorias absoluta e relativa.  

A teoria absoluta entende que “o núcleo essencial dos direitos fundamentais 

como unidade substancial autônoma que, independentemente de qualquer situação 

concreta, estaria a salvo de eventual decisão legislativa”, em outros termos, “haveria um 
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espaço que seria suscetível de limitação por parte do legislador; outro seria insuscetível 

de limitação” (MENDES, 2006, p. 43), ou seja, o limite do limite.  

Por sua vez, para a teoria relativa “o núcleo essencial há de ser definido para 

cada caso, tendo em vista o objetivo perseguido pela norma de carácter restritivo. O 

núcleo essencial seria aferido mediante a utilização de um processo de ponderação entre 

meios e fins, com base no princípio da proporcionalidade” (MENDES, 2006, p. 44), 

conforme mencionado acima. 

O enfoque ou teorias relativas “sustentam que a definição do que é essencial – e, 

portanto, a ser protegido – depende das condições fáticas e das colisões entre diversos 

direitos e interesses no caso concreto” (SILVA, 2009, p. 27), sendo que “O ponto 

central de toda teoria relativa consiste na rejeição de um conteúdo essencial como um 

âmbito de contornos fixos e definíveis a priori para cada direito fundamental” (SILVA, 

2009, p. 196). 

Ainda na definição do núcleo essencial indaga-se se ele precisa “ser interpretado 

em sentido subjetivo ou objetivo, isto é, se o que se proíbe é a supressão de um direito 

subjetivo determinado (teoria subjetiva), ou se se pretende assegurar a intangibilidade 

objetiva de uma garantia dada pela Constituição (teoria objetiva).” (MENDES, 2006, p. 

45)  

O enfoque objetivo, portanto, protege o direito fundamental, considerando-se o 

todo da vida social, para que eventuais restrições não o tornem sem significado e o 

subjetivo leva em consideração situações individuais na definição do núcleo essencial.  

 Um outro tema relacionado à definição do núcleo essencial dos direitos 

fundamentais diz respeito ao suporte fático. Por suporte fático entende-se o 

preenchimento das condições fáticas “para que a sua conseqüência jurídica possa 

ocorrer” (SILVA, 2006, p. 29).  

Há ainda a identificação de duas abordagem acerca do suporte fático, ou em 

outros termos, da hipótese de incidência (expressão própria do direito tributário) ou fato 

típico (expressão do direito penal), tratam-se do suporte fático amplo e restrito.  

O suporte fático restrito dos direitos fundamentais não garante certas “ações, 

estados ou posições jurídicas que poderiam ser, em abstrato, subsumidas no âmbito de 

proteção dessas normas”. (SILVA, 2009, p. 79/80), ou em outros termos, a ideia central 

do suporte fático restrito reside em “exclusões a priori de condutas ou situações do 

âmbito de proteção dos direitos fundamentais”. (SILVA, 2009, p. 109)  
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Por sua vez, a opção pelo suporte fático amplo abarca toda e qualquer “ação, 

estado ou posição jurídica” e que “deve ser considerada como abrangida por seu âmbito 

de proteção”. (SILVA, 2009, p. 109) 

 Considera-se aqui que a opção por uma ou outra teoria ou abordagem diz 

respeito à concepção que se tem da sociedade. Uma concepção individualista “tenderá 

antes para a teoria externa”. Do mesmo modo, tende-se a uma abordagem relativa, 

subjetiva e com suporte fático amplo.  

De outro lado, “aquele que vislumbrar uma necessária integração do indivíduo 

na comunidade perfilhará a adoção da teoria interna” (MENDES, 2006, p. 26), e, 

entende-se neste trabalho, para uma abordagem absoluta, objetiva e com suporte fático 

restrito. 

Também considera-se neste trabalho que, “Os diversos sistemas constitucionais 

prevêem diferentes modalidades de limitação ou restrição dos direitos individuais, 

levando em conta a experiência histórica e tendo em vista considerações de índole 

sociológica ou cultural.” (MENDES, 2006, p. 29). Essas diferenças históricas, 

sociológicas, culturais, bem como as normativas serão objeto de análise na seção que 

segue. 

 

Pressupostos Históricos, Culturais e Normativos da Limitação à Liberdade de 

Expressão do Pensamento 

 

Muito embora possam ser indicados outros precedentes normativos históricos 

que originaram o direito à liberdade de expressão5, é comum mencionar que a 

                                                 
5 Zylbersztajn (2008) indica, por exemplo, o Bill of Rights inglês, de 13 de fevereiro de 1689, como marco histórico, 
muito embora esse documento não faça referência expressa à liberdade de expressão. Além dos precedentes 
normativos históricos acerca do surgimento da liberdade de expressão, alguns teóricos jurídicos e da comunicação 
apontam alguns fatos sociais que impulsionaram o desenvolvimento do ideal da liberdade de expressão do 
pensamento. Machado (2002), por exemplo, indica o período do fim da idade média, com a reforma protestante e o 
livre acesso à bíblia, após a prensa de Gutemberg como fatores que propiciaram a pluralidade e a difusão da leitura e 
da educação. No mesmo sentido Hohlfeldt (2015, p. 86) ao tratar das origens da comunicação, menciona que a 
combinação do uso do papel com o tipo móvel de Gutenberg no século XV possibilitou “conquistas jamais até então 
imaginadas: golpe mortal no monopólio da Igreja Católica quanto aos textos bíblicos, o tipo móvel permitiria a 
Martinho Lutero traduzir a Bíblia para o alemão e publicá-la, desencadeando o processo do protestantismo contra o 
Papa, em Roma.”. Em período mais recente, no século XIX, a revolução industrial conduziu também a revolução das 
comunicações, com as invenções do telégrafo (1844-Morse), telefone (1870 – Bell), eletromagnética (1886 – Hertz), 
radiofone (1894 – Marconi) (MACHADO, 2002). A essas invenções Hohlfeld (2015) acrescenta a descoberta da 
eletricidade (1853 - Volt), lâmpada elétrica (1878 - Edison) e do fonógrafo (1878 - Edison). No mesmo sentido, para 
Comparato (2001, p. 10) “A evolução do modo de comunicação social, da antiga sociedade do face-a-face à moderna 
sociedade de massas, fez-se em função do Estado da técnica. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa, no 
século XV, seria impossível haver jornais, isto é, órgãos que produzem a multiplicação do mesmo escrito, permitindo 
informar uma multidão de leitores, em curto espaço de tempo, sobre os mesmos fatos, ou difundir regularmente 
opiniões sobre a atualidade. A técnica de emissão de ondas hertzianas ampliou a capacidade de comunicação 
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“positivação jurídica da liberdade de expressão” se deu com a Declaração da Virgínia, 

em 12 de outubro de 1776. (FERREIRA, 1997, p. 122). Com essa declaração passa-se a 

reconhecer a liberdade de expressão “como um direito natural do indivíduo, tal como 

pressuposto no seu artigo 1º relativamente à vida e à liberdade em geral6”. (FERREIRA, 

1997, p. 123). Observa-se, no entanto, que esse documento histórico não faz referência à 

liberdade de expressão, mas sim à liberdade de imprensa, nos seguintes termos do artigo 

12: “Que a liberdade de imprensa é um dos grandes baluartes da liberdade, não podendo 

ser restringida jamais, a não ser por governos despóticos.” 

No entanto, de acordo com Ferreira (1997, p. 123) a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, é considerada um marco histórico pelo 

seu “caráter universalista”. 

De acordo com a Declaração Francesa, nos artigos 10 e 11, respectivamente, 

“Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, 

contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela Lei”, 

bem como “A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais 

preciosos direitos do Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir 

livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na 

Lei”. 

Mesmo com o pioneirismo da Declaração da Virgínia, observe-se que a 

Constituição norte-americana inicialmente não tratou da temática da liberdade de 

expressão, tendo sido a ela incorporada somente em 1791, com a ratificação das 

primeiras nove emendas ao texto original, por treze das então colônias americanas. 

Trata-se especificamente da Primeira Emenda, nos seguintes termos: “O 

Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre 

exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito 

do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação de 

seus agravos.” 

Ferreira (1997, p. 128) aponta diferenças entre a Primeira Emenda norte-

americana e a Declaração Francesa, destacando “como traço marcante dessa diferença 

                                                                                                                                               
simultânea, para alcançar a multidão dos iletrados, primeiro em lugares fixos e depois em qualquer lugar, mediante 
aparelhos portáteis. Da mesma forma, os filmes cinematográficos, que antes só podiam ser exibidos em salas 
públicas, passaram depois a ser vistos em casa, pela utilização do aparelho de televisão. A Internet inaugurou a era da 
comunicação global, pela utilização conjugada do telefone e do computador.”  
6 Artigo 1º da Declaração da Virgínia: “Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos 
certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são 
o direito de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade 
e a segurança”. 
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... o caráter mais liberal e politicamente auto-limitador” da Primeira Emenda, indicando 

que ela impede o legislador de “votar qualquer norma restritiva das liberdades de 

expressão e publicação”, enquanto que a Declaração Francesa “assenta o princípio das 

limitações, autorizando o legislador a prever hipóteses de responsabilização pelo abuso 

do exercício da liberdade de publicação”.  

Verifica-se, deste modo, duas matrizes documentais distintas acerca desse 

mesmo direito, uma entendendo-o como irregulamentável e outra limitável. 

Essa diferença é corroborada por Farias (2004, p. 242) ao afirmar que essas 

“duas tradições jurídicas” tratam de forma diferente “a temática das restrições”. 

Enquanto a Declaração Francesa caracteriza-se em “predeterminar que a lei estabelecerá 

as restrições para reprimir os abusos resultantes da utilização daquela liberdade”, a 

normativa norte-americana “distingue-se pela configuração da aludida liberdade sem 

previsão legal de restrição”. 

Farias (2004, p. 246) menciona ainda que além da declaração universalista do 

século XVIII, outras normativas internacionais recentes e que configuram o 

denominado International Human Rights Law também preveem restrições à liberdade 

de expressão do pensamento. Menciona o autor, em especial, o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(1969), ambos “ratificados pelo Estado brasileiro”, em 1992 e que “consideram que o 

exercício da aludida liberdade comporta deveres e responsabilidades especiais, 

podendo, em consequência, ser submetida a certas restrições previstas em lei”. 

 Consoante a essas premissas internacionais, o texto constitucional brasileiro de 

1988 seguiu a essas orientações estabelecendo limites e restrições à liberdade de 

expressão “Conquanto pudesse existir repulsa a todo tipo de censura e restrição à 

liberdade de expressão e comunicação, em conseqüência do grave cerceamento imposto 

a essa liberdade durante o regime militar de 1964.” (FARIAS, 2004, p. 19) 

Foi tese central do trabalho de Farias (2004) e também é uma das premissas da 

presente pesquisa que aqui se relata que “a Constituição Federal de 1988 garante a livre 

expressão do pensamento e a ampla comunicação de informações, porém com restrições 

expressas e tácitas.” (FARIAS, 2004, p. 19)7, conforme já mencionado na introdução.  

                                                 
7 Como exemplos de restrições, ou em outros termos, de regulações, podem ser citadas as regras previstas no artigo 
5º, IV que dispõe ser livre a manifestação do pensamento, vedando-se o anonimato; artigo 5º, V que garante o direito 
de resposta; artigo 5º, XIV que assegura o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte; artigo 5º, XXXIII que 
garante o acesso às informações públicas, ressalvadas aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado; 
art. 220, parágrafo 3º que prevê a edição de lei federal para regular as diversões e espetáculos públicos, no que diz 
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Essas restrições, de acordo com o texto constitucional, podem ser 

implementadas tanto pelo Legislativo, quanto pelo Judiciário “quando necessárias para 

proteger direitos fundamentais ou para resguardar outros valores constitucionais.” 

(FARIAS, 2004, p. 19) 

 No entanto, observou Farias (2004, p. 22), em sua tese de doutoramento no 

início dos anos 2000, que diferentemente de outros países, não havia, no Brasil, até 

aquele momento histórico, precedentes judiciais a “servir de parâmetros para guiar a 

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

contexto histórico atual”, notadamente “na jurisprudência da Corte máxima encarregada 

de velar pelo cumprimento das normas constitucionais – o Supremo Tribunal Federal.”  

De fato até aquele momento histórico não havia um contingente de decisões do 

STF relacionado à liberdade de expressão, talvez a primeira delas e de grande 

repercussão tenha sido a proferida em Habeas Corpus no caso Siegfried Ellwanger, em 

novembro de 2003. Após essa decisão, o STF, em inúmeras oportunidades tratou da 

temática da liberdade de expressão e seus limites. A análise dessas decisões é o objeto 

principal da pesquisa que se relata. Os achados e resultados da pesquisa especificamente 

acerca dessa questão serão divulgados oportunamente. 

Especificamente em relação às restrições à liberdade de expressão, no atual texto 

constitucional brasileiro, Farias (2004, p. 241/242), menciona que elas estão em 

consonância “com o postulado segundo o qual a ordenação jurídica democrática não 

reconhece valor absoluto a qualquer direito ou liberdade”, mesmo quando dispõe acerca 

da liberdade de expressão “a despeito de seu inestimável valor para o indivíduo 

(preservação da dignidade e das habilidades intelectuais da pessoa humana) e para a 

sociedade (formação da opinião e da discussão pública no regime democrático).”  

Tais restrições estão expressamente previstas no próprio texto constitucional ou 

o texto implicitamente permite “que o legislador ou o Judiciário formulem restrições, 

quando imprescindíveis, para salvaguardar outros direitos fundamentais ou bens 

comunitários constitucionalmente protegidos.” (FARIAS, 2004, p. 241/242). Como 

exemplos de restrições tácitas podem ser citadas aquelas dos princípios fundamentais, 

previstos nos artigos 1º a 4º do texto constitucional, com especial relevância para a 

liberdade de expressão, considera-se aqui, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a 

                                                                                                                                               
respeito a sua natureza e faixa etária indicada e adequação de local e horário de apresentação (inciso I) e regular a 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (inciso II, segunda 
parte); e art. 220, parágrafo 4º, que prevê a restrição à propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias, dentre outras previsões constitucionais. 
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promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV) e a prevalência dos direitos 

humanos (art. 4º, II). 

Por sua vez, Ferreira (1997) indica que a Constituição brasileira estabelece 

limitações, gerais e específicas, e restrições ao exercício da liberdade de expressão. 

Como limitação geral indica a proibição de monopólio e ou oligopólio dos meios e 

como limitações específicas as contidas nos artigos do Capítulo da Comunicação Social 

e no artigo 5º da Constituição. E como restrições as previstas para os casos de estado de 

defesa e de sítio, artigos 136 e 137 do texto constitucional. 

A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, III, da Constituição 

Federal e acima mencionada, além de limite, pode ser considerada também como um 

dos pressupostos da regulação da liberdade de expressão. 

Para Taveira (2010, p. 108) “a dignidade da pessoa humana atua como 

fundamento da liberdade de expressão e, concomitantemente, como agente limitador da 

mesma”, ou em outros termos, “funciona, ao mesmo tempo, como ‘fonte’ e ‘limitação’ 

da liberdade de expressão”. (TAVEIRA, 2010, p. 116). No mesmo sentido, Machado 

(2002).  

Logo a dignidade da pessoa humana tem natureza dúplice, fundamentadora e 

limitadora da liberdade de expressão do pensamento, respeitando-se, em especial, os 

direitos de personalidade.  

A dignidade da pessoa humana pode então ser um balizamento, um parâmetro 

para a justificação de restrições à veiculação de conteúdos nos meios de comunicação. 

Contudo esse balizamento não pode ser levado ao extremo, em especial, pelo fato do 

conceito ser geral e abstrato, ser disputado por várias “ontologias, mundividências e 

concepções do bem”, e por se tratar de um conceito temporal, local e contextual. Por 

esses motivos a sua aplicação para restringir a liberdade de expressão deve estar 

acompanhada de um “rigoroso controlo material e procedimental” para não “assumir a 

natureza de uma imposição coerciva unilateral de uma dessas concepções a todos os 

cidadãos”. (MACHADO, 2002, p. 363). 

Do mesmo modo, o princípio da igualdade é outro parâmetro para a limitação / 

regulação da liberdade de expressão, pois “todos os direitos fundamentais de liberdade 

devem ser interpretados como direitos a uma igual liberdade.” (MACHADO, 2002, p. 

363) 
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 Assume pois o princípio da igualdade “um relevo decisivo na determinação das 

linhas de base (baselines) relevantes para a garantia da justiça comunicativa no sistema 

social” (MACHADO, 2002, p. 363), impondo restrições ao Estado no intuito de 

controlar o discurso e ao mesmo tempo impondo obrigações positivas ao Estado, é 

portanto, um limite bivalente. 

Machado (2002, p. 708) indica que a liberdade de expressão não pode ser 

considerada como absoluta e ilimitada, estando sujeita “a restrições, nos termos 

constitucionalmente previstos, em função do respeito aos direitos dos outros e a certos 

bens da comunidade e do Estado.” Tais restrições, segundo o teórico português, “devem 

configurar-se como excepções [...] devendo ser devidamente circunscritas e 

fundamentadas”, observando-se “um substantive due process que compreende um 

elenco apertado de requisitos formais e materiais. Constituindo uma matéria essencial 

da vida da comunidade política globalmente considerada, elas encontram-se colocadas 

sob uma reserva de lei formal qualificada.”  

Machado (2002) afirma que as restrições no sistema jurídico português 

permitem duas possibilidades de restrição à liberdade de expressão, as que são 

constitucionalmente expressas e as que são constitucionalmente autorizadas, sob reserva 

da lei. No caso brasileiro, entende-se aqui, que essas duas hipóteses encontram guarida 

em nosso ordenamento constitucional. A primeira com expressa previsão no caput do 

artigo 220 e seu parágrafo primeiro e a segunda, em especial, pelas previsões do 

parágrafo terceiro do mesmo artigo. 

Em relação à reserva da lei, é oportuno apontar que somente a lei federal pode 

estabelecer restrições, conforme dispõe o texto constitucional. Ademais, a lei deve ser 

precisa, clara e determinada, para garantir no mínimo a segurança jurídica. Conceitos 

vagos e indeterminados desestabilizam as expectativas de comportamento, transferindo 

o poder de decisão do legislador para a administração ou para o Judiciário, substituindo 

a escolha determinada pela Constituição ao Legislativo e transferindo essa decisão de 

escolha ou para o Executivo ou para o Judiciário.  

De acordo com Machado (2002, p. 724) “uma norma obscura, imprecisa e 

indeterminada aproxima-se perigosamente da inconstitucionalidade, na medida em que 

favorece a autocensura, ao exigir dos seus destinatários uma precaução desnecessária e 

excessiva antes de exprimirem uma ideia ou comunicarem uma informação”. 
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Diante do que foi exposto aqui, considera-se que a normatividade constitucional 

brasileira aproxima-se da concepção histórica universalista, baseada na tradição jurídica 

acima apontada e que permite restrições e limites aos direitos fundamentais, mediante 

reserva legal federal, precisa, clara e determinada, sendo este um componente histórico, 

que agregado aos elementos culturais e sociais de nossa sociedade, não podem ser 

desconsiderados no momento da definição normativa, como também da interpretação e 

aplicação do direito relacionadas à liberdade de expressão do pensamento.  

 

Considerações em Sede de Conclusão 

 

 A possibilidade ou não de se impor limites à liberdade de expressão do 

pensamento está intimamente ligada à concepção da própria sociedade em que vivemos. 

Se se adota uma postura liberal, a tendência é de não se admitir limites a esse direito 

fundamental, prevalecendo a ideia de que “qualquer um pode dizer qualquer coisa sobre 

o que bem entender”, visão com suporte em boa parte na teoria e na Primeira Emenda 

norte-americana, que a princípio não admite restrições a esse direito e que, entende-se 

neste trabalho, não encontram amparo em nosso ordenamento jurídico constitucional.  

 De outro lado, se a postura que se adota é a democrática/pluralista, uma 

concepção que aqui claramente se emprega, e baseada nas Declarações de 1789 e no 

Pacto de 1966 e na Convenção de 1969, certamente haverá a admissibilidade de 

imposição de limites à liberdade de expressão do pensamento, como é o caso do 

ordenamento jurídico constitucional de 1988. 
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