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RESUMO 

 

 

  A presente pesquisa busca identificar os parâmetros jurídicos utilizados pelo 

Poder Judiciário para definir as possíveis restrições ao exercício do direito à liberdade de 

expressão. Para isto, importante se faz demonstrar como o ordenamento jurídico brasileiro 

trata do direito à livre manifestação do pensamento, tanto à luz da Constituição Federal 

quanto na perspectiva das normas infraconstitucionais. No contexto deste tema, também será 

tratada a questão do discurso do ódio como resultado do exercício inconseqüente da liberdade 

de expressão, especialmente no âmbito dos atuais veículos de comunicação social que tem 

acompanhado a evolução das tecnologias e do alcance da rede mundial de computadores 

(internet). Com o presente trabalho, pretende-se extrair, a partir da análise da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, os parâmetros para a solução dos conflitos que envolvam a 

liberdade de expressão em face dos demais direitos fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal. 

 

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Liberdade de Expressão. Discurso do ódio. Censura. 

Comunicação Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

 This research seeks to identify the legal parameters used by the Judiciary Power to 

define possible restrictions on the exercise of the right to freedom of expression. In order 

that, it is important to demonstrate how the Brazilian legal system deals with the right to free 

expression, thought through the light of the Federal Constitution and also in the perspective of 

infraconstitutional norms. In the context of this theme, the issue of hate speech will also be 

addressed as a result of the inconsequential exercise of freedom of expression, especially in 

the context of the current media that has followed the evolution of technologies and the 

expansion of the World Wide Web. At last, the present work intends to extract from the 

analysis of the jurisprudence of the Federal Supreme Court, the parameters for the resolution 

of conflicts involving freedom of expression in the face of other fundamental rights 

guaranteed by the Federal Constitution. 

 

 

 

Keywords: Fundamental Rights. Freedom of expression. Hate Speech. Censorship. Social 

Communication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

  O pleno exercício dos direitos fundamentais, assegurados pela Constituição 

Federal, é o cerne de uma sociedade fundada em um Estado Democrático de Direito. Dentre 

tais direitos fundamentais, a liberdade de expressão representa a voz do povo, bem como a 

possibilidade do cidadão manifestar suas idéias e opiniões, sejam elas positivas ou negativas, 

sobre todo tipo de tema e sem restrição ou censura prévia. 

  A efetivação deste direito fundamental é de suma importância, pois reflete a 

livre manifestação do ser humano quanto a sua cultura, arte e pensamentos diversos. Na esfera 

política, a liberdade de expressão é responsável por proporcionar o equilíbrio entre a 

sociedade e o governo. No Brasil, esta harmonia apenas começou a ser alcançada com a 

promulgação da atual constituição democrática. 1 

  O processo de redemocratização do Brasil, que surgiu a partir da inaugurarão 

da Constituição Federal de 1988, permitiu aos cidadãos o pleno exercício de diversos direitos 

fundamentais. Nesse sentido, a liberdade de expressão se destaca como aquele que ensejou a 

revolução do meio político diante das restrições e censuras que ditavam a vida dos brasileiros 

durante o período do governo da Ditadura (1964 – 1985). 

  Hoje, os cidadãos possuem maior liberdade para emitirem as suas opiniões e 

manifestarem as suas insatisfações a respeito do governo, sem a preocupação de serem 

repreendidos pelo Estado. Com a análise da história nacional, verifica-se que a liberdade de 

manifestação do pensamento nunca foi tão sólida como passou a ser após a promulgação da 

atual Constituição Federal. 2 

  A liberdade de expressão se tornou uma das principais características das atuais 

sociedades democráticas. No Brasil, tal direito está expresso no artigo 5º, incisos IV e IX da 

Constituição Federal, no capítulo que trata das Garantias e Liberdades Fundamentais. Pode-se 

afirmar que o direito à liberdade de expressão e pensamento funciona como instrumento de 

controle de um Estado democrático. 

                                                 
1 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional/ Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, 

Daniel Mitidiero. – 3ª ed. ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 245. 

 
2 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional/ Uadi Lammêgo Bulos – 8ª ed. ver. atual. de acordo 

com a Emanda Constitucinal n. 76/2013 – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 342. 
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  Expressar idéias, opiniões, pensamentos e tudo aquilo que se passa no 

subconsciente humano é uma tendência que cada vez mais tem se disseminado na cultura do 

povo. Este tema possui grande relação com as questões políticas, mas também abrange 

qualquer assunto que possa ser discutido pela sociedade.  

  Com o advento da internet e o desenvolvimento dos veículos de comunicação 

virtual, os discursos que põem em prática a liberdade de expressão foram postos em destaque 

na medida em que estas ferramentas se tornaram mais acessíveis a um maior número de 

usuários. Dessa forma, o presente trabalho busca tratar das possíveis limitações a este direito 

fundamental em razão do seu exercício abusivo que tem sido potencializado pelo advento das 

redes sociais que conectam os indivíduos através da rede mundial de computadores (internet). 

  Como se sabe, a comunicação social se desvencilhou do meio físico, como 

livros, revistas, jornais impressos e cartas, e evoluiu para o meio virtual, através das diversas 

plataformas disponibilizadas pela rede cibernética de comunicação. Esta revolução na 

comunicação fez com as informações passassem a ser disseminadas em alta velocidade e com 

alcance mundial. 

  De fato, as pessoas estão cada vez mais adeptas ao uso das redes sociais, além 

dos outros veículos digitais de comunicação social, o que faz com que este seja o âmbito 

principal da pesquisa que relaciona o exercício da liberdade de expressão com a evolução 

tecnológica que mudou a forma como os indivíduos se comunicam pelo mundo. 

  Os atuais veículos de comunicação social, inseridos no âmbito da internet, se 

tornaram o principal instrumento para que os indivíduos possam manifestar suas opiniões e 

idéias livremente. É importante lembrar que a internet é um ambiente amplo e muitas vezes 

não é possível perceber o alcance daquilo que se divulga através deste meio digital. 

  Esta amplitude imensurável permite que o exercício inconseqüente da 

liberdade de manifestação das idéias gere graves conseqüências sociais que podem 

caracterizar violação a direitos fundamentais alheios. 3 A internet aliada às prerrogativas que 

revestem o direito a liberdade de expressão cria um ambiente livre para a circulação da 

expressão popular desmedida de conseqüências. 

  Tem sido cada vez mais comum que os usuários, tomados pela falsa percepção 

de que o mundo virtual não possui limites, extrapolem o livre exercício da expressão de suas 

                                                 
3 SCHAFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Gogo; SANTOS, Hamilton. Discurso de ódio: da abordagem 

conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 52, jul./set. – 2015, p. 57. 
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idéias e pensamentos e causem danos a partir da divulgação de discursos discriminatórios, que 

podem atingir uma pessoa ou até mesmo grupos sociais.  

   Em meio às diversas conseqüências, a divulgação do chamado “discurso do 

ódio” 4 na internet será tratado com maior ênfase, uma vez que esta questão possui íntima 

relação com o exercício da liberdade de expressão, constituindo um dos principais desafios 

nas atuais sociedades democráticas. Além disso, será importante demonstrar que mesmo com 

toda proteção constitucional à livre manifestação das idéias, este direito pode encontrar 

barreiras e gerar conflitos que acabam passando pelo crivo do Poder Judiciário. 

  Assim como todos os outros direitos fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. 5 Isso significa dizer 

que existe a possibilidade do Estado, em determinadas situações, impor restrições ao seu 

exercício sem que isso configure violação ou censura. 

  Frente á importância do presente tema, este trabalho busca demonstrar como o 

Estado, através do Poder Judiciário, tem definido os limites da liberdade de expressão e 

pensamento. Para isto, será importante analisar as principais ações julgadas pela Corte 

Constitucional brasileira e identificar através das decisões dos Ministros os parâmetros que se 

estabelecem para a solução dos conflitos que envolvem a liberdade de expressão e os demais 

direitos fundamentais alheios que são violados a partir do exercício irresponsável da 

manifestação das opiniões pessoais carregadas de preconceitos, violência e intolerância. 

   Neste contexto, é importante considerar a crescente taxa de divulgação 

dos discursos discriminatórios dentro do atual contexto de informatização das interações 

sociais, tendo em vista os recorrentes casos tratados pelos noticiários brasileiros e 

estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. – 1ª ed. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 271. 

 
5 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, 417. 
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2. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DISCURSO DO ÓDIO NOS ATUAIS 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

  Tratar do presente tema pressupõe a análise dos principais conceitos que se 

relacionam ao tema proposto com a finalidade de abrir caminho ao ponto principal.  

Liberdade de expressão e o discurso do ódio travam, atualmente, uma difícil batalha de 

compatibilidade dentro de sociedades democráticas multiculturais.  

  A livre manifestação do pensamento é um direito fundamental 

constitucionalmente assegurado. Todavia, este direito fundamental é apenas uma categoria 

dos direitos decorrentes da liberdade humana. 6 Por este motivo, insta demonstrar como a 

liberdade, na perspectiva de bem constitucional, funciona dentro de uma sociedade pautada 

pelo princípio democrático. 

  No mesmo sentido, o discurso do ódio possui íntima relação com a liberdade 

de expressão, pois é a partir da manifestação do pensamento que os discursos se exteriorizam 

e passam a repercutir diante da sociedade. O discurso do ódio é enquadrado como um fato 

social que envolve questões referentes à diversidade cultural, considerado o grande desafio 

imposto às sociedades e às políticas do século XXI.  

  Esta questão também envolve conceitos e considerações próprias que precisam 

ser alcançadas para a compreensão de como se dão as relações sociais no atual contexto de 

globalização das informações. 

 

 

2.1. Liberdade e Democracia  

 

 

  A idéia da integridade dos direitos fundamentais implica a constituição de uma 

comunidade política democrática e a afirmação do princípio da liberdade. Verifica-se, no 

entanto, que “liberdade” e “democracia”, ao mesmo tempo em que transmitem sentidos 

iguais, também podem se contrapor, uma vez que aquela transmite a ideia do exercício da 

                                                 
6 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 62 
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vontade sem restrições, enquanto esta impõe restrições às liberdades individuais para 

possibilitar o equilíbrio na convivência humana. 

   A doutrina constitucional contemporânea reconhece a tensão existente entre a 

democracia e os direitos fundamentais. 7 Esta tensão se demonstra na proporção em que se, 

por um lado, a democracia significa governo do povo, a garantia de direitos fundamentais 

busca justamente a limitar o poder do povo para a proteção de minorias. 8 Esta relação causa 

maior inquietação quando percebida em uma sociedade constituída por indivíduos que 

possuem diversidade de opiniões e pensamentos. 

  Diferente do que possa parecer, democracia não se entende como a regra da 

maioria. Em uma sociedade democrática busca-se a parceria entre os cidadãos com o intuito 

de se alcançar um empreendimento político comum. É isto o que demonstra a teoria de 

Ronald Dworkin, autor norte americano, citado por Clèmerson Merlin Clève 9, que em sua 

obra várias vezes usa a figura de uma orquestra como analogia para explicar o que seria uma 

sociedade democrática.  

  Da mesma forma como uma orquestra é formada por pessoas distintas, com 

habilidades e funções diferentes, que estão unidas por um objetivo comum, qual seja o de 

reproduzir determinada peça musical, em uma comunidade democrática o pensamento é o 

mesmo. O que caracteriza a democracia é o pacto pelo interesse comum, considerando o 

respeito pela diversidade. 

  Liberdade e igualdade formam dois elementos essenciais do conceito de 

dignidade da pessoa humana, princípio central que fundamenta o Estado Democrático de 

Direito e constitui o ápice do sistema dos direitos fundamentais. 10  A efetividade dessas 

liberdades é proclamada partindo-se da perspectiva da pessoa humana como um ser em busca 

                                                 
7 OMMATI, José Emílio Medauar. Teoria da constituição. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2013. p. 183.  

 
8 MELLO, Cláudio Ari. Democracia constitucional e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2004. p. 272. 

 
9 CLÈVE, Clèmerson Merlin, FREIRE, Alexandre. Direitos Fundamentais e jurisdição constitucional: análise, 

crítica e contribuições. 1ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014; apud, DWORKIN, Ronald. 

Liberalismo, constituicion y democracia. Buenos Aires: Islã de la Luna, 2003. p 62. 

 
10 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. atual. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 303. 
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da realização de si mesmo, servindo como molde ao regime democrático, na medida em que 

viabiliza a participação mais intensa de todos os interessados nas decisões políticas. 

  O direito à liberdade está garantido constitucionalmente no art. 5º, caput que 

dispõe: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)”. 

  A liberdade de que trata o artigo supracitado possui sentido geral e compreende 

o direito à liberdade de locomoção, liberdade profissional e os direitos à liberdade de 

pensamento, fragmentados em direito à liberdade de consciência e crença e direito à liberdade 

de expressão ou manifestação, sendo este o ponto central que interessa para o presente 

trabalho. 

  Para que se possa entender o que significa liberdade de expressão, antes se faz 

necessário compreender o alcance da liberdade e o que ela constitui. Dessa forma, 

compreende-se que a liberdade é derivada do princípio da autodeterminação individual, não 

somente a “liberdade de querer”, exteriorizada pelo poder de escolher entre várias 

possibilidades, mas também a “ liberdade de atuar”, externada pelo poder fazer tudo o que se 

quer, removidas quaisquer coações ilegais, ilegítimas ou ilícitas.11 

  O conceito de liberdade também é tratado neste sentido pelo professor José 

Afonso da Silva: 

 

 
 [...] a liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos 

meios necessários à realização da felicidade pessoal. [...] é poder de atuação 

sem deixar de ser resistência à opressão, não se dirige contra, mas em 

busca, em perseguição de alguma coisa, que é a felicidade pessoal, que é 

subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu fim, em harmonia 

com a consciência de cada um, com o interesse do agente. (grifo do autor) 12 

 

 

  Com efeito, a liberdade envolve o exercício da consciência de que a vida em 

sociedade depende da harmonia entre as liberdades individuais. Nesse sentido, vale dizer que 

a liberdade encontra nos regimes democráticos a garantia da realização dos direitos humanos 

                                                 
11 LASKI, Harold Joseph. Liberdade. Salvador: Progresso, 1957,p 43. 

 
12 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 233. 
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fundamentais. 13 Quanto mais o processo de democratização se expande, mais os indivíduos 

se desvinculam das barreiras que os impedem do alcance da liberdade efetiva. 

  Sob a ótica do aspecto externo, a liberdade de pensamento se exterioriza por 

meio do exercício das liberdades de comunicação, de religião, de expressão intelectual, 

científica, cultural, artística, além da transmissão e recepção do conhecimento, quando certo 

individuo se encontra na posição de aprendizado.  

  Nesse contexto, nota-se que a liberdade e a “expressão humana” apresentam 

conceitos que se complementam. A liberdade nada seria se não pudesse ser compartilhada, 

bem como a expressão do homem não existiria se ele não pudesse ser livre para adotar as 

posições intelectuais de sua escolha, na forma de um pensamento íntimo ou na tomada de 

posição pública, sendo esta a liberdade de pensar e dizer aquilo que se acredita. 

  Estes aspectos justificam a necessidade da proteção à liberdade no seu sentido 

mais amplo, visto que ela abarca diversas outras “liberdades” que constituem o centro de 

qualquer regime constitucional que se pretenda democrático. Assim, a livre manifestação do 

pensamento humano permite que o ideal coletivo seja formado por meio do confronto livre de 

idéias, em que todos os cidadãos devem participar, seja para exprimirem as suas vontades, 

seja para ouvirem as idéias expostas pelos seus pares, mesmo que a sociedade seja fundada 

pela pluralidade de culturas que ditam valores diferentes. 

  Mundo a fora, o direito à livre expressão do pensamento é celebrado como o 

atributo humano que permite a harmonia entre os indivíduos que se encontram inseridos em 

sociedades multiculturais, nas quais se mostra necessário o respeito às diversidades de 

opiniões. 14 Por este motivo, é possível afirmar que a liberdade de expressão também é 

reconhecida como alicerce dos atuais Estados Democráticos de Direito. 

     

 

2.2. A liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro 

 

                                                 
13 ROTHENBURG ,Walter Claudius, STROPPA ,Tatiana, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio: o 

conflito discursivo nas redes sociais. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: 

mídias e direitos da sociedade em rede, maio, 2015, p. 16. 

 
14 Ibid, p. 18. 
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  A liberdade de expressão é um dos mais relevantes e preciosos direitos 

fundamentais, correspondendo a uma das mais antigas reivindicações dos homens de todos os 

tempos. 15 Consiste, pois, no direito de cada cidadão pensar e abraçar as idéias que lhe 

aprouver sem sofrer qualquer restrição ou retaliação por parte do Estado. 16 

  O direito à livre expressão ou manifestação do pensamento transpõe a 

possibilidade de exteriorização da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação 

social 17 e alcança qualquer forma de expressão humana que transmita aquilo que cada 

indivíduo pensa sobre questões diversas. 

  A Constituição Federal assegura o direito de expressão de modo direto, sendo 

tratado em diversos dispositivos, tanto no capítulo dos direitos e deveres individuais e 

coletivos (art. 5º, IV, V e IX), quanto no capítulo destinado à comunicação social, no qual 

consta expressamente que “a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” 

(art. 220). Determinou-se ainda que “é vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística” (art. 220, § 2º). 

  O reconhecimento deste direito alcança a possibilidade de manifestação de 

crenças, convicções, ideias, ideologias, opiniões, sentimentos e emoções, pelas mais diversas 

ferramentas informativas hoje existentes. 18 O direito de expressão não pode enfrentar 

qualquer restrição em razão das motivações políticas, econômicas ou filosóficas que lhes 

sejam latentes, visto que a proteção a ele atribuída vai além do ato de poder pensar, 

alcançando a possibilidade de exteriorização daquilo o que se pensa.  

  A liberdade de expressão não sofre qualquer tipo de censura prévia. 19 

Contudo, assim como os demais direitos fundamentais, a liberdade de expressão não é 

                                                 
15 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 309. 

 
16 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. – 1ª ed. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 71. 

 
17 MORAES, Guilherme Pena de, Curso de direito constitucional – 6ª ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 572. 

 
18 ROTHENBURG ,Walter Claudius, STROPPA ,Tatiana, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio: o 

conflito discursivo nas redes sociais. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: 

mídias e direitos da sociedade em rede, maio, 2015, p. 21. 

 
19 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 312. 
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absoluta e irrestrita, porque pode chocar-se com o direito à intimidade, por exemplo, ou 

qualquer outro direito constitucionalmente assegurado. Considerando os possíveis limites à 

Liberdade de Expressão, para garantir a participação de grupos minoritários, indaga-se 

também no trabalho sobre a viabilidade de restrições de seu conteúdo com base na defesa da 

dignidade humana. 

  Além da garantia constitucional, a liberdade de expressão possui respaldo em 

inúmeros tratados internacionais, entre eles, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948 – art. 19), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 

1966 – art. 19) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (OEA, 1969 – art. 13), dos 

quais o Brasil é signatário. 20 

  Conforme já mencionado, a constituição trata da liberdade de manifestação do 

pensamento no art. 5º, IV: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. Da mesma forma que a constituição assegura a liberdade de pensamento, impõe 

que ela seja exercida com responsabilidade. A proibição ao anonimato serve para que se possa 

identificar o emissor e, por conseguinte, responsabiliza-lo, o que ajuda a evitar que direitos 

fundamentais de outros indivíduos sejam violados pela manifestação do pensamento de forma 

inconseqüente.  

  Sobre a liberdade de expressão de forma anônima, importante destacar as 

lições de José Afonso da Silva:  

 

 

A liberdade de manifestação do pensamento tem seu ônus, tal como o de o 

manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do 

pensamento manifestado, para, em sem sendo o caso, responder por 

eventuais danos a terceiros. Daí porque a Constituição veda o anonimato. 21 

 

 

  A vedação de que trata o artigo mencionado demonstra a brecha constitucional 

que legitima possíveis limitações á manifestação do pensamento, a partir do momento em que 

                                                                                                                                                         
 
20 SCHAFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Gogo; SANTOS, Hamilton. Discurso de ódio: da abordagem 

conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 52, jul./set. – 2015, p. 32. 

 
21 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 245. 
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determina a identificação do manifestante para eventuais sanções no caso do abuso deste 

direito. 

  Contra o excesso do exercício da manifestação do pensamento, o ofendido 

também possui o direito de resposta garantido pela própria constituição. É o que dispõe o art. 

5º, V: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem”. O direito de resposta é garantia inviolável do indivíduo 

que se vê atingido pelo excesso na manifestação do pensamento de outrem. Este direito 

permite que a correção dos equívocos divulgados se dê com a mesma proporção usada pelo 

ofensor, inclusive através dos mesmos meios de comunicação utilizados. 22 

  Nesse sentido, é importante destacar as palavras de Samantha Ribeiro Meyer-

Pflug sobre o direito de resposta: 

 

 

[...] é um direito autônomo que não se confunde com a garantia da 

indenização por dano material, moral ou à imagem a que faz jus o ofendido 

no caso de violação de seus direitos. É um direito de personalidade, que se 

constitui em veículo de defesa da imagem, da honra, da intimidade e da 

privacidade do indivíduo. Todavia, o direito de resposta não tem o condão 

de isentar o responsável das conseqüências advindas do direito penal, quais 

sejam, o processo por calúnia, difamação ou injúria (arts. 138, 139 e 140 do 

CP brasileiro). 23 

 

 

  Destaca-se que o direito de resposta deve ser exercido de forma moderada a 

fim de que não se abra a brecha para um novo agravo que possa ensejar um novo direito de 

resposta e assim sucessivamente. Portanto a exteriorização das idéias, seja qual for o contexto, 

deve ser produzida com a consciência de que quando expostas, as opiniões e pensamentos 

podem repercutir de forma negativa na sociedade. 

  Com isso, Percebe-se que a liberdade de pensamento apenas pode criar algum 

problema quando passa do plano interno, qual seja o pensamento, para o plano externo, 

                                                 
22 ROTHENBURG, Walter Claudius, STROPPA, Tatiana, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio: o 

conflito discursivo nas redes sociais. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: 

mídias e direitos da sociedade em rede, maio, 2015, p. 23. 

 
23 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. – 1ª ed. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 87. 
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quando é extraída da mente humana e passa a refletir perante a sociedade. 24 É o que diz 

Pimenta Bueno, citado por Silva (2005, p. 241): “a liberdade de pensamento em si mesmo, 

enquanto o homem não manifesta exteriormente, enquanto não o comunica, está fora de todo 

poder social, até então é do domínio somente do próprio homem, de sua inteligência, e de 

Deus”. 

  As violações aos direitos humanos fundamentais, causadas pelos excessos no 

exercício da expressão do pensamento, sempre ocorreram independente da época em que se 

vive. Ocorre que são muitos os casos em que a manifestação das idéias e opiniões entra em 

conflito com os demais direitos e valores constitucionalmente protegidos, sobretudo com o 

advento da internet e a criação das redes sociais que têm sido utilizadas para a difusão do 

pensamento em escala global. 

 

 

2.3. A comunicação social na atualidade e o discurso do ódio 

 

 

  Diante das questões que acometem a sociedade na atualidade, nota-se que a 

forma como as pessoas passaram a se comunicar no Brasil e no mundo mudou radicalmente. 

Isso implicou grandes mudanças na forma como os indivíduos têm exercido o direito de 

expressar ideias e pensamentos, uma vez que a comunicação é o canal que conecta as pessoas 

dentro de uma sociedade. 

  Por muitos anos, os veículos de comunicação mais tradicionais, como a 

televisão e o rádio, além dos livros, jornais e revistas eram as principais ferramentas que 

proporcionavam a difusão de informações e idéias. Por meios destes, as informações, 

contendo idéias e opiniões, circulavam de forma mais contida, tendo em vista que o conteúdo 

a ser difundido podia ser previamente selecionado. 

  Nesse contexto, o acesso à informação ficava restrito àquilo que os detentores 

das ferramentas de comunicação queriam passar ao público. O caminho percorrido pelas 

idéias a serem espalhadas era linear, já que partia daquele que pensou e, com a divulgação, 

                                                 
24 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 256. 
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chegava-se aos receptores que as recebiam e refletiam no seu íntimo ou com os indivíduos ao 

seu redor. Concordando ou não com aquilo que era divulgado, as pessoas não possuíam meios 

de responder com a mesma proporção da informação que havia sido difundida. 

  A perspectiva acima mencionada mudou com o advento da rede mundial de 

computadores (internet) e a criação das variadas plataformas de comunicação social criadas 

por conseqüência do desenvolvimento tecnológico. A realidade atual demonstra que a internet 

é a principal ferramenta para a manifestação do pensamento, em razão do seu fácil acesso e do 

alcance em que as informações publicadas podem atingir. 25  

  A internet globalizou o conhecimento 26, permitiu uma maior interação e um 

acesso muito mais fácil às informações. Qualquer pessoa pode ter acesso aos sítios de 

qualquer lugar do mundo com apenas algum conhecimento básico e sem muito esforço. 

  Com a expansão da rede mundial de computadores e, posteriormente, das redes 

sociais que se formaram nesse meio digital, fomentou-se, de forma impressionante, a ofensa à 

honra das pessoas, o preconceito e a intolerância de todos os tipos. A grande parcela de 

ofensas e a magnitude dos danos causados a pessoas determinadas e as coletividades, por 

meio da internet, faz questionar a capacidade de o sistema jurídico apurar fatos definidos 

como crime e impor as sanções com a finalidade de retribuição e de prevenção. 27 

  Inseridos nessa nova realidade, os conflitos mais freqüentes resultantes da 

colisão entre a liberdade de expressão e os demais direitos fundamentais no âmbito das redes 

sociais na internet são provenientes da manifestação de mensagens que expressam o ódio, a 

violência e a intolerância, opiniões eivadas de conteúdos discriminatórios. 

  As redes sociais já demonstraram que podem ser ferramentas capazes de 

derrubar governos e ajudar no controle político do Estado, pois nelas se estabelecem alianças 

de grupos e confrontos de princípios e valores. É importante reconhecer a força das redes de 

comunicação cibernéticas nas suas mais diversas formas para a articulação ampla e imediata 

                                                 
25 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Redes sociais: o discurso de ódio e o caminho da mudança. Revista Jurídica 

Consulex – Ano XVI, nº. 367 – 1º de maio/2012; p. 23. 

 
26 POTIGUAR, Alex. Liberdade de expressão e o discurso do ódio: a luta pelo reconhecimento da igualdade 

como direito à diferença. 1ª ed. Brasília: Editora Consulex, 2012; p. 105. 

 
27 FERRIGOLO, Noemi Mendes Siqueira. Liberdade de expressão – direito na sociedade da informação: mídia, 

Globalização e Regulação. -  Editora Pillares, São Paulo, 2005, p. 62. 
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das relações sociais, que possuem a capacidade de movimentar multidões, tanto com o 

objetivo de proporcionar ações humanitárias, quanto para ações de violência. 28 

  Das questões contemporâneas que causam conflitos entre os indivíduos, a 

propagação dos discursos discriminatórios através das redes sociais se destaca como aquela 

que mais cresce, visto que está relacionada ao desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação. O exercício inconseqüente da liberdade de expressão encontra nesses veículos 

virtuais de comunicação o ambiente de fácil exteriorização de pensamentos preconceituosos e 

intolerantes que acabam alcançando muito mais pessoas, como não ocorria antes do advento 

destas inovações.   

  Dessa forma, torna-se importante destacar os conceitos que definem o que 

consiste o discurso de ódio, para que se possa estabelecer quais tipos de conteúdo podem ser 

limitados quando do exercício da manifestação do pensamento, sem que isso possa configurar 

censura a este direito. 

  Destacando as características que definem a discriminação, Winfried Brugger 

afirma que: “[...] o discurso do ódio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou 

assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou 

que têm a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”. 29 

  De outro modo, o discurso de ódio traduz-se na exteriorização de mensagens 

que incitam o ódio racial, religioso, a xenofobia, a homofobia e qualquer outra forma de ódio 

que seja fundado na intolerância e que ultrapasse os limites éticos de convivência com o 

intuito de justificar a limitação de direitos. 

  A expressão “discurso do ódio” traduzida do inglês hate speech, refere-se aos 

atos de comunicação que inferiorizam uma pessoa em razão de alguma característica pessoal. 

Diante da violação a direitos fundamentais, os indivíduos e grupos sociais atingidos pelo 

discurso do ódio buscam a sua proibição e criminalização. 30 Trava-se, nesse campo, um 

difícil debate com o direito à liberdade de expressão. 

                                                 
28 CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Redes sociais: o discurso de ódio e o caminho da mudança. Revista Jurídica 

Consulex – Ano XVI, nº. 367 – 1º de maio/2012, p. 33. 

 
29 BRUGGER, Winfried. Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio? Algumas Observações sobre o Direito 

Alemão e o Americano. Direito Público, [S.l.], v. 4, n. 15, fev. 2010. ISSN 2236-1766, p. 219. Disponível em: 

<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1418/884>. Acesso em: 04 out. 2017. 

 
30 JUNIOR, Miguel Reale. Limites á liberdade de expressão. – Espaço Jurídico: Joaçaba, v. 11, n. 2, p. 374-401, 

jul./dez. – 2010, p. 382. 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1418/884
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  A própria Lei Maior brasileira, assegura expressamente que “a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais” (art. 5º, XLI) e, 

logo em seguida, que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” (art. 5º, XLII).  

  Corroborando com acima exposto, o artigo 13, § 7º, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, determina que “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”.31 

  No ordenamento jurídico brasileiro também se destaca a Lei 12.288/2010, que 

implementa o Estatuto da Igualdade Racial, dispondo, em seu artigo 26, que “o poder público 

adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes 

africanas e à discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de: I - coibir a 

utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou 

abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na 

religiosidade de matrizes africanas”. 

  Todos esses dispositivos supracitados transmitem a noção de que o próprio 

ordenamento jurídico brasileiro busca apresentar medidas para coibir as violações resultantes 

do abuso da livre expressão do pensamento. No entanto, neste ponto já é possível afirmar que 

a problemática trazida por estes discursos discriminatórios precisa ser mais enfrentada pela 

legislação pátria. Admite-se que o consenso entre os indivíduos é praticamente impossível de 

ser alcançado em sociedades multiculturais 32, sendo certo que a convivência pacífica é um 

valor que deve guiar a vida cotidiana.  

  Portanto, torna-se muito importante traçar os parâmetros que norteiam o 

aplicador do Direito diante da colisão entre a liberdade de expressão e os demais direitos 

fundamentais, frente aos discursos discriminatórios exteriorizados através dos diversos 

veículos de comunicação social, especialmente no âmbito da internet.  

   

                                                                                                                                                         
 
31 SCHAFER, Gilberto; LEIVAS, Paulo Gilberto Gogo; SANTOS, Hamilton. Discurso de ódio: da abordagem 

conceitual ao discurso parlamentar. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 52, jul./set. – 2015, p. 147. 

 
32 ROTHENBURG, Walter Claudius, STROPPA, Tatiana, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio: o 

conflito discursivo nas redes sociais. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: 

mídias e direitos da sociedade em rede, maio, 2015, p. 25. 
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3. A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E AS RESTRIÇÕES À 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 

  Conforme mencionado no capítulo anterior, a liberdade de expressão não é 

absoluta e encontra limites no exercício de outros direitos fundamentais, bem como na 

proteção aos demais bens jurídicos constitucionais. Todavia, a controvérsia em relação aos 

seus limites e em que medida se pode intervir na liberdade de pensamento constitui um dos 

maiores desafios tanto para o legislador quanto para o Poder Judiciário, a quem compete 

decidir a respeito destes conflitos. 

  Em relação à possibilidade de se impor restrições à liberdade de expressão, 

Edílson Pereira de Farias escreveu: 

 

 

Apesar de não se encontrar subsumida ao controle interno da verdade, isso 

significa que a liberdade de expressão esteja livre de qualquer parâmetro 

para o seu exercício. O marco da liberdade de expressão diz respeito às 

exigências de continência e pertinência na apresentação das idéias, a fim de 

que as opiniões não desdobrem para a agressão gratuita aos direitos 

personalíssimos, tais como a honra, a intimidade, a vida privada e a 

imagem. Nesse sentido, ocorre o exercício abusivo da liberdade em epígrafe 

quando se constatada desrespeito à regra da proporcionalidade: esta exige a 

exclusão de frases formalmente injuriosas; ou seja, as manifestações 

subjetivas, contendo epítetos pejorativos contra pessoas e desnecessários 

para essência do pensamento de que os formulou, não se encontram 

tutelados pelo âmbito de proteção da liberdade de expressão. 33 

 

 

  A liberdade de expressão, bem como os demais direitos fundamentais são 

entendidos como construções normativas constitucionais baseadas, essencialmente, no 

princípio da dignidade da pessoa humana. 34 Estes direitos devem ser assegurados e 

concretizados pelo Estado, que oferece mecanismos para que os indivíduos possam exercê-los 

sem qualquer restrição ilegítima. 

                                                 
33 FARIAS, Edílson Pereira de. Liberdade de expressão e Comunicação: teoria e proteção constitucional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 81. 

 
34 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional/ Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, 

Daniel Mitidiero. – 3ª ed. ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 347. 
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  A idéia de restrições ilegítimas admite a existência de restrições legítimas que 

são devidamente tratadas pela ordem constitucional. Nota-se que a Constituição, ao enquadrar 

os direitos fundamentais como cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, IV, CF), vedou a anulação 

direta destes direitos, mas não tratou a fundo da possibilidade da sua restrição. 

  Considerando essa importante premissa, é possível afirmar a existência da 

colisão entre direitos fundamentais que ocorre quando dois ou mais direitos válidos no plano 

do ordenamento jurídico entram em conflito num determinado caso concreto.  

  Nesse sentido, o desafio do intérprete constitucional (função atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal) é utilizar a ponderação, razoabilidade e proporcionalidade para 

dirimir estes conflitos, ao invés de preferir determinado direito fundamental a outro, 

buscando, com isso, a realização da dignidade da pessoa humana e do Estado Democrático de 

Direito. 

  Cumpre asseverar que, no Brasil, o exercício da jurisdição constitucional das 

liberdades, tendo como exemplo o paradigma norte-americano, não está concentrado no 

Supremo Tribunal Federal 35, mesmo que este órgão possua competência exclusiva em 

determinadas situações previstas na Constituição. Sob uma perspectiva mais abrangente, a 

busca pela proteção aos direitos fundamentais é tratada de forma difusa através de todo o 

Poder Judiciário.  

  A jurisdição constitucional das liberdades fundamentais, enquanto atividade 

jurisdicional destinada à tutela das normas constitucionais que consagram os direitos e 

garantias individuais, conquista ainda mais amplitude considerando o princípio da igualdade, 

visto que assume a função de equilíbrio no reconhecimento dos interesses trazidos pela 

Constituição Federal. 36 

 

 

3.1. Tipos de colisão entre direitos fundamentais 

 

                                                 
35 CLÈVE, Clèmerson Merlin, FREIRE, Alexandre. Direitos Fundamentais e jurisdição constitucional: análise, 

crítica e contribuições. 1ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 403. 

 
36 FERRIGOLO, Noemi Mendes Siqueira. Liberdade de expressão – direito na sociedade da informação: mídia, 

Globalização e Regulação. - Editora Pillares, São Paulo, 2005, p. 132. 
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  O fenômeno do conflito entre direitos fundamentais está relacionado à colisão 

entre princípios, uma vez que o conteúdo de um direito fundamental é extensivo e subjetivo, 

constituindo parâmetro de atuação do poder público, podendo ser compreendido apenas 

quando tratado por situações no plano concreto. Entende-se como colisão entre direitos 

fundamentais o conflito gerado pelo exercício de direitos individuais por diferentes titulares.  

  De modo geral, os direitos fundamentais não devem possuir restrições. 37 

Entretanto, verificam-se duas hipóteses em que tais direitos podem sofrer limitação legítima: 

na hipótese de produção de norma restritiva de direito fundamental, baseada em exigência 

constitucional e quando mais de um direito fundamental colidem entre si (colisão stricto 

sensu) ou com outro princípio constitucional (colisão lato sensu). 38 

  De qualquer maneira, é importante frisar o entendimento de que não existe 

hierarquia entre direitos fundamentais. Em que pese uma parte da doutrina defender a idéia de 

hierarquia ontológica 39, em que o direito à vida se sobrepõe aos demais, sendo a eles 

submissos, ou mesmo utilize o princípio in dubio pro libertate, a configuração hierárquica dos 

direitos fundamentais não é compatível com sua natureza e com sua função no Estado 

Democrático de Direito. 

  Diante da análise doutrinária, nota-se que é comum a classificação da colisão 

entre os direitos fundamentais em duas espécies: 1. Colisão em sentido impróprio (ou em 

sentido amplo): envolve direitos fundamentais e/ou princípios e valores constitucionalmente 

relevantes; 2. Colisão autêntica (ou em sentido estrito): ocorre entre direitos fundamentais. 40 

Esta colisão pode se dar entre direitos fundamentais diferentes ou entre os aspectos positivo e 

negativo de um mesmo direito fundamental.  

  Neste diapasão, insta destacar os comentários referentes ao conflito de direitos 

fundamentais, nas palavras de Gilmar Mendes:  

                                                 
37 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 325. 

 
38 Ibid, p. 432. 

 
39 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 229 

 
40 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. – 25ª ed. ver. atual. nos termos da Reforma 

Constitucional/ Emenda Constitucional n. 48, de 10.8.2005. – São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 435. 
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Fala-se em colisão entre direitos fundamentais quando se identifica conflito 

decorrente do exercício de direitos individuais por diferentes titulares. A 

colisão pode decorrer, igualmente, de conflito entre direitos individuais do 

titular e bens jurídicos da comunidade. Assinale-se que a ideia de conflito 

ou de colisão de direitos fundamentais comporta temperamentos. É que nem 

tudo que se pratica no suposto exercício de determinado direito encontra 

abrigo no seu âmbito de proteção (...) Tem-se, pois, autêntica colisão apenas 

quando um direito individual afeta diretamente o âmbito de proteção de 

outro direito individual. Em se tratando de direitos submetidos a reserva 

legal expressa, compete ao legislador traçar os limites adequados, de modo 

a assegurar o exercício pacífico de faculdades eventualmente conflitantes. 41 

 

 

  O Supremo Tribunal Federal assumiu a posição no sentido da impossibilidade 

dos direitos fundamentais serem distribuídos por níveis de importância, gozando todos da 

mesma proteção constitucional, seguindo, assim, a orientação das cortes constitucionais 

internacionais (italiana, alemã, portuguesa, francesa, espanhola e norte americana).  

  Portanto, a idéia de que os direitos fundamentais estão todos no mesmo 

patamar constitucional, indica que a questão da colisão é tratada sob a ótica de uma lógica 

flexível 42, ou seja, de equilíbrio dos valores envolvidos no caso concreto, partindo de um 

juízo de razoabilidade com a finalidade de extrair o conteúdo dos direitos fundamentais 

conflitantes para torná-los harmônicos, mesmo que diante das circunstâncias percebidas, um 

prepondere sobre os demais. 

 

 

3.2. Os limites da liberdade de expressão em face dos direitos da personalidade  

 

   

  A maior restrição à liberdade de expressão está disposta na própria 

Constituição Federal, em seu art. 220, §1º, associado com o art. 5º, X, que reconhece que os 

                                                 
41 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012; p. 268 e 269. 

 
42 Ibid, p. 270. 
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direitos da personalidade são invioláveis.  43 Esta restrição surge diante da colisão entre estes 

princípios em casos concretos.  

  Importante observar que os direitos da personalidade, fragmentados no direito 

à honra, intimidade, imagem e vida privada, ainda que destacados ao nível das medidas 

políticas fundamentais e assegurados na Constituição como direitos fundamentais, possuem 

características peculiares, pois gozam de regime jurídico especial, salvaguarda de cláusula 

pétrea conforme artigo 60, §4º, IV ora mencionado, aplicação imediata, nos termos do art. 5º, 

§1º, in verbis “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação 

imediata.”, restrição através de reserva legal e proteção do núcleo essencial. 

  Diante da importância conferida a estes direitos, eles apresentam características 

singulares que constituem a sua proteção constitucional. Por este motivo, insta trazer à baila 

as palavras de Noemi Mendes Siqueira Ferrigolo sobre os direitos da personalidade:  

 

 

São direitos relativos ao contexto social, carregando a característica de 

oponibilidade erga omnes; extrapatrimoniais, porque não são bens do 

patrimônio da pessoa, irredutíveis a uma mera estimativa econômica; não 

apresentam a faculdade ou conteúdo da disponibilidade são, portanto, 

indisponíveis, isto é, irrenunciáveis. Acrescenta-se a essas características o 

fato dos direitos da personalidade serem intransmissíveis ou inalienáveis. 

São inexpropriáveis. Não pode o Estado expropriar os direitos da 

personalidade, isto é, o nome, a honra ou a imagem de alguém. São também 

vitalícios, isto é, seguem a pessoa, aderem ao indivíduo até o seu leito de 

morte, chegando a lei a proteger o morto, que não é mais sujeito de direito, 

do vilipêndio. 44 

 

 

  A colisão entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão e 

pensamento, antes da promulgação da atual constituição democrática, na esfera dos delitos 

contra a honra, eram julgados nos termos da Lei de Imprensa. 45 Sendo assim, com o 

surgimento do novo texto constitucional em razão da redemocratização do país, estes conflitos 

                                                 
43 POTIGUAR, Alex. Liberdade de expressão e o discurso do ódio: a luta pelo reconhecimento da igualdade 

como direito à diferença. 1ª ed. Brasília: Editora Consulex, 2012, p. 105; 

 
44 FERRIGOLO, Noemi Mendes Siqueira. Liberdade de expressão – direito na sociedade da informação: mídia, 

Globalização e Regulação. - Editora Pillares, São Paulo, 2005, p. 137. 

 
45 Ibid, p. 129. 
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demonstraram a necessidade de serem analisados sob a perspectiva mais aprofundada da 

colisão entre direitos fundamentais, inseridas na referência do direito constitucional. 

  Uma pesquisa realizada em meio ao Superior Tribunal de Justiça 46, analisando 

decisões (em recursos especiais e apenas na esfera cível) do período entre 2002-2010, que 

tratavam dos conflitos entre liberdade de expressão e direitos da personalidade em geral 

revelou que, na totalidade de 57 acórdãos, apenas em 12 a corte constitucional julgou no 

sentido de que deveria prevalecer o direito à liberdade de expressão. Estes dados demonstram 

que a tutela dos direitos da personalidade prevalece quando do conflito com o direito à 

liberdade de expressão.    

  Verificou-se também que não há uma constância nos processos se forem 

consideradas as decisões das instâncias inferiores. Isso significa dizer que o STJ pode ter 

decidido determinado caso em favor do direito à honra, enquanto este mesmo caso pode ter 

sido decidido pela instância inferior (juiz ou tribunal) em favor da liberdade de expressão. 

Este quadro sugere, recorrendo a perspectiva apresentada por Clèmerson Merlin Clève, que a 

nossa jurisprudência é nitidamente mais civilista do que constitucionalista. 47 

  Tendo em vista a relação conflituosa entre a liberdade de expressão e os 

direitos da personalidade, constata-se que o posicionamento jurisprudencial no sentido da 

primazia da defesa da honra, imagem, vida privada se justifica em razão da defesa do 

princípio da dignidade da pessoa humana que possui maior influência durante a ponderação 

entre os direitos fundamentais em conflito nos casos concretos. 

  Todavia, não é possível afirmar que o direito à livre expressão do pensamento 

sempre encontra barreiras na sobreposição destes direitos personalíssimos. Ainda em 

referência à análise jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, verifica-se o claro 

entendimento da corte sobre a impossibilidade de censura prévia a qualquer tipo de 

manifestação do pensamento. 

  Esta questão do conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade foi profundamente analisada pela corte constitucional quando do julgamento da 

                                                 
46 CLÈVE, Clèmerson Merlin, FREIRE, Alexandre. Direitos Fundamentais e jurisdição constitucional: análise, 

crítica e contribuições. 1ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 419. 

 
47 Ibid, p. 402. 
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Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815/DF que será analisada no próximo capítulo deste 

trabalho. 

   De antemão, convém explicitar que a referida ação resultou da ausência de 

interpretação conforme a constituição de dois artigos do Código Civil que tratam da produção 

de obras biográficas. Estas obras também são produtos da livre expressão do pensamento e a 

sua produção e divulgação podem suscitar a expressão de conteúdos discriminatórios, 

ensejando violação a diversos direitos fundamentais, sendo os direitos personalíssimos os 

mais atacados em razão da essência da biografia em tratar da vida privada de um determinado 

indivíduo. 

  Antes do julgamento desta ADI, os dispositivos infraconstitucionais em tela 

eram interpretados de forma a exigir a autorização do biografado para a produção da obra, sob 

a justificativa de que seus direitos da personalidade estavam entregues ao livre uso pelo autor 

da biografia, podendo ser violados facilmente por este. Após o crivo da suprema corte sobre 

este caso concreto, o que se destacou foi a proteção à liberdade de expressão e o repúdio a 

censura prévia sobre qualquer forma de manifestação do pensamento. 

    

 

3.3. A solução para o conflito entre direitos fundamentais  

 

 

  A análise do conflito entre direitos fundamentais pressupõe a identificação das 

características destes direitos e sua aplicação. Pode-se afirmar que é cada vez mais comum o 

exercício de um determinado direito fundamental colidir com outro de mesmo plano, 

sobretudo no atual contexto de dinamicidade da vida em sociedade.  

  Um estudo sobre a Teoria Absoluta traz a noção de que os direitos 

fundamentais se bastam em si mesmos, ou seja, que se aplicam de modo particular, podendo 

apenas concorrer com outro direito de igual natureza, mas nunca revogá-lo. Entretanto, 

atualmente não se pode mais sustentar tal teoria, pois nenhum direito, mesmo que 

fundamental, é considerado absoluto no ordenamento brasileiro.  

  A doutrina constitucional aponta que os direitos fundamentais são relativos, na 

medida em que demandam uma análise no caso concreto com o objetivo de identificar qual 
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direito deve ser minimizado para que outro prevaleça, levando-se em conta a relevância de 

cada um na situação fática e da forma menos onerosa possível. 

  Nesse sentido, Edílson Pereira de Farias conceitua a colisão de direitos 

fundamentais, como:  

 

 

Os direitos fundamentais são direitos heterogêneos, como evidencia a 

tipologia enunciada. Por outro lado, o conteúdo dos direitos fundamentais é, 

muitas vezes, aberto e variável, apenas revelado no caso concreto e nas 

relações dos direitos entre si ou nas relações destes com outros valores 

constitucionais (ou seja, posições jurídicas subjetivas fundamentais prima 

facie). Resulta, então, que é freqüente, na prática, o choque de direitos 

fundamentais ou choque destes com outros bens jurídicos protegidos 

constitucionalmente. Tal fenômeno é o que a doutrina tecnicamente designa 

de colisão de direitos fundamentais. 48 

 

 

  Da análise da Constituição Federal, nota-se que o constituinte distinguiu os 

direitos individuais submetidos à reserva legal expressa dos demais que não estão submetidos 

a esse regime. 49 Este fato decorreu de se ter vislumbrado o risco de colisão nos primeiros e 

admitido que tal não se verificaria nos últimos. Isso não significa dizer que com a constatação 

do conflito, esta questão não precise ser analisada e resolvida. 

  Todavia, não se pode admitir a utilização do pretexto de falsa colisão para 

limitar direitos insuscetíveis, em princípio, de restrição. 50 A partir desta premissa, pode-se 

afirmar que a limitação em razão de eventual colisão entre direitos constitucionais deve ser 

excepcional. A própria cláusula que dispõe sobre a imutabilidade de determinados princípios 

fundamentais deve ser entendida como parâmetro para evitar que, através de interpretações 

jurídicas dissociadas, se reduza, de forma contundente, o âmbito de proteção de determinados 

direitos. 

  Reconhece-se que os direitos fundamentais confrontantes são princípios ou, 

excepcionalmente, regras. Considerando esta premissa, pode o aplicador do direito se valer de 

                                                 
48 FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 

liberdade de expressão e informação. 1. Ed.; Porto Alegre: Fabris, 1996, p. 241. 

 
49 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet 

Branco. 7ª ed. rev. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2012; p. 271. 

 
50 Ibid, p. 272. 
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parâmetros normativos e práticos para se alcançar a solução mais adequada para a questão 

posta no plano fático. A fim de explicitar de forma mais clara a respeito do modo de 

identificação da norma em conflito, importa trazer o conceito dos postulados normativos por 

Humberto Ávila: 

  

 

Os postulados normativos aplicativos são normas imediatamente metódicas 

que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano 

do objeto da aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a 

aplicação de outras normas, isto é, como metanormas. Daí se dizer que se 

qualificam como normas de segundo grau. Nesse sentido, sempre que se 

está diante de um postulado normativo, há uma diretriz metódica que se 

dirige ao intérprete relativamente à interpretação de outras normas. Por trás 

dos postulados, há sempre outras normas que estão sendo aplicadas. Não se 

identificam, porém, com as outras normas que também influenciam outras, 

como é o caso dos sobreprincípios do Estado de Direito ou da segurança 

jurídica. Os sobreprincípios situam-se no nível das normas objeto de 

aplicação. Atuam sobre outras, mas no âmbito semântico e axiológico e não 

no âmbito metódico, como ocorre com os postulados. Isso explica a 

diferença entre sobre-normas (normas semântica e axiologicamente 

sobrejacentes, situadas no nível do objeto de aplicação) e metanormas 

(normas metodicamente sobrejacentes, situadas no metanível aplicativo). Os 

postulados funcionam diferentemente dos princípios e das regras. A uma, 

porque não se situam no mesmo nível: os princípios e as regras são normas 

objeto da aplicação; os postulados são normas que orientam a aplicação de 

outras. A duas, porque não possuem os mesmos destinatários: os princípios 

e as regras são primariamente dirigidos ao Poder Público e aos 

contribuintes; os postulados são frontalmente dirigidos ao intérprete e 

aplicador do Direito. 51 

 

 

  Do conceito exposto, importa extrair a ideia de que os postulados normativos 

têm por funções elementares a organização, estruturação e viabilização da aplicação das 

demais normas, princípios e regras. 

  Nesse sentido, insta citar alguns dos pressupostos normativos específicos que 

são utilizados pelos tribunais para se alcançar a solução do conflito entre direitos 

fundamentais, quais sejam, a técnica da ponderação, a razoabilidade, bem como a 

proporcionalidade, passando a análise das características de cada um estes elementos. 

 

 

                                                 
51 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed.; 

São Paulo: Malheiros, 2012, p. 91. 
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3.3.1. A técnica da ponderação 

 

 

  A ponderação constitui uma técnica de decisão judicial que pode ser aplicada a 

casos de difícil solução. Este método tem sido a referência do aplicador do direito diante das 

situações em que direitos fundamentais de mesmo patamar constitucional se chocam em um 

determinado caso concreto. 

   Quanto à aplicação da técnica da ponderação, Robert Alexy traz a teoria de 

que este critério se realiza em três planos que definem a intervenção no conflito entre valores 

constitucionais. 52 No primeiro, há de se definir a expressividade da intervenção, identificando 

o conflito entre as normas e destacando as no sistema jurídico. O que se espera desta primeira 

etapa da ponderação é a facilitação da posterior comparação entre as normas em tela. 

  No segundo plano, trata-se de saber a importância dos fundamentos 

justificadores dessa intervenção a partir do exame dos fatos concretos e das circunstancias que 

se relacionam com os elementos normativos que se encontram em conflito. Esta segunda 

análise visa destacar o papel de cada norma fundamental e os reflexos de sua aplicação. Até 

este momento, ainda não se pode afirmar qualquer solução para o conflito em questão, pois 

estas duas etapas formam apenas parte de todo e qualquer processo de interpretação do 

direito. 

   É no terceiro plano que a ponderação se realiza em sentido específico e estrito. 

Nesta etapa, há a associação do que se identificou nos dois primeiros momentos, ou seja, a 

aplicação da ponderação neste sentido é a fase decisória, na qual o aplicador do direito deve 

fazer o balanceamento entre cada grupo de normas em conflito com a repecurssão dos fatos 

concretos analisados de forma conjunta e com a finalidade de apurar os pesos atribuídos a 

cada elemento em colisão. Todo este processo de aplicação da técnica da ponderação nos 

casos concretos envolve a consideração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

 

   

                                                 
52 ALEXY, Robert; SILVA, Luis Virgilio Afonso da (trad.). Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p.115. 
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3.3.2. O princípio da razoabilidade  

 

 

  A Constituição brasileira não trata em dispositivo específico do princípio da 

razoabilidade. O assento constitucional deste princípio no ordenamento pátrio ocorre pela 

combinação dos princípios da igualdade e do devido processo legal, possuindo conexão 

estreita com a legitimidade do Poder Público. 

  Nesse sentido, o princípio da razoabilidade é visto como um modelo de 

valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior 

da Justiça que é inerente a todo ordenamento jurídico. 53 Nesse sentido, destaca-se a lição de 

Alexandre Câmara a respeito do princípio da razoabilidade: 

 

 

(...) o princípio da razoabilidade desdobra-se do entendimento 

jurisprudencial constitucional norte americano a partir da evolução do 

procedural due process of law para o substantive due process of law, 

figurando como instrumento controlador do Poder Público na medida em 

que impõe elementos de ordem subjetiva e objetiva, embasados na razão, 

bom senso, equilíbrio e justiça, para aferir legitimidade aos atos estatais, 

seja na esfera executiva, legislativa ou judiciária. 54 

 

 

  Ademais, leciona Alexandre Câmara que: 

 

 

 (...) a garantia substancial do devido processo legal pode ser considerada 

como o próprio princípio da razoabilidade das leis". Isto decorre do fato de 

que ao assegurar que o devido processo legal é princípio de incidência não 

apenas processual, mas igualmente importante no âmbito do direito 

material, foi inaugurada discussão acerca da possibilidade de exame 

meritório dos atos emanados pelos agentes estatais, traduzindo, neste 

contexto, uma idéia de razoabilidade e racionalidade, uma noção de 

ponderação entre os meios empregados pelo poder público e os fins 

almejados, de forma a proporcionar solução adequada e menos onerosa à 

sociedade. 55 

                                                 
53 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 215. 

 
54 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 245. 

 
55 Ibid, p. 134. 
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  Dessa forma, a razoabilidade surge no contexto do Estado Democrático de 

Direito como princípio do direito constitucional contemporâneo, que se difunde por todo o 

ordenamento jurídico, e funciona como a medida da legitimidade dos atos do poder público, 

evitando medidas arbitrárias e descabidas. 

  Com efeito, a razoabilidade é condição de efetivação dos direitos fundamentais 

no sentido de que o núcleo ou conteúdo essencial de um direito fundamental somente pode ser 

extraído a partir da análise concreta de restrição ilegal do direito em análise, principalmente 

nas hipóteses de colisão entre estes direitos.  

  A aplicação da razoabilidade no âmbito dos direitos fundamentais, sobretudo 

em relação ao conflito entre estes direitos, expressa o sentido de que a limitação a um direito 

fundamental deve adequar-se a proteção de outro bem jurídico. Este sentido é necessário para 

estabelecer a maneira mais proporcional para fornecer equilíbrio entre o peso e o significado 

do direito. 

   

 

3.3.3. O princípio da proporcionalidade 

 

 

  A adequada utilização do princípio da proporcionalidade como um pressuposto 

requer a consideração de três elementos constitutivos a serem observados: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro se perfaz para que a limitação 

que será imposta à norma seja apta e congruente com a finalidade almejada. E se for hipótese 

de atos jurídicos gerais deve ser realizada previamente, em abstrato.  

  Em relação à necessidade atribuída em casos em que se verifica ausência de 

meios paralelos, com capacidade de onerar, limitar minimamente os direitos em confronto, 

alcançando a mesma eficácia. O princípio da necessidade só se aplica a partir de uma situação 

concreta, envolvendo "o grau de afetação do destinatário, em função do meio eleito” 56 em 

                                                 
56 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 5º ed. São Paulo: Saraiva, 2015; p. 372. 
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que, uma vez encontrado o meio mais idôneo, é necessário examinar se dele resultará a menor 

restrição possível.  

  A “lei de ponderação”, sustentada por Robert Alexy, com base na 

proporcionalidade em seu sentido estrito, indica a premissa segundo a qual, “quanto mais 

intensa se revelar a intervenção em um dado direito fundamental, mais significativos hão de 

ser os fundamentos justificadores dessa intervenção”.57 Além disso, o princípio da 

proporcionalidade em sentido específico representa a idéia de harmonia entre os bens 

constitucionais postos em julgamento, ou seja, entre o meio escolhido e o fim desejado, 

viabilizando o controle do excesso. 

  Por fim, constata-se que a proporcionalidade em sentido estrito, consiste na 

ponderação propriamente dita, o que significa dizer que deverá haver uma adequada 

proporção entre a restrição atribuída aos direitos fundamentais e o fim a ser promovido, ou 

seja, será um meio proporcional quando a relevância do fim que se busca fundamenta a 

restrição adotada. 58 

  Insta salientar, que não se pode utilizar a proporcionalidade como alternativa 

destinada a solucionar todo e qualquer conflito, já que é imprescindível a constatação do tipo 

de direito fundamental que está em colisão, identificando se é caso de resolvê-lo mediante a 

aplicação da proporcionalidade ou os outros parâmetros normativos. 

  Os elementos acima expostos demonstram o entendimento doutrinário a 

respeito da possível solução para os casos de conflito entre a liberdade de expressão e outros 

direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. A aplicação destes métodos tem sido o 

parâmetro jurídico utilizado pelos tribunais para a análise dos casos concretos que tratam da 

questão da colisão entre bens constitucionais de mesma hierarquia. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 ALEXY, Robert; SILVA, Luis Virgilio Afonso da (trad.). Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 127. 

 
58 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13. ed.; 

São Paulo: Malheiros, 2012, p. 107. 
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4. RESTRIÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

  Para corroborar com o que foi trazido no capítulo anterior, a respeito da colisão 

entre direitos fundamentais, sobretudo sobre a questão da liberdade de expressão em face dos 

direitos da personalidade, neste capítulo busca-se fazer uma análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4.815/DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 e do 

Caso “Siegfried Ellwanger”, julgado no HC 82.424 pelo STF em 2003, porque, destes 

julgados é possível extrair paradigmas de como a Corte Constitucional trata da questão da 

colisão entre a liberdade de expressão e os demais direitos fundamentais. 

 

 

4.1. ADI 4.815/DF – A constitucionalidade das biografias não autorizadas 

 

 

  A primeira análise será da ADI 4815/DF que foi proposta pela Associação 

Nacional dos Editores de Livros (ANEL) requerendo a declaração de inconstitucionalidade 

dos artigos 20 e 21 do Código Civil 59, uma vez que estes poderiam ser interpretados como a 

imposição de censura prévia aos biógrafos, e com isso, ensejar a constatação de violação à 

liberdade de expressão e pensamento, bem como do direito à informação, ambos os bens 

constitucionalmente assegurados. 

  O ponto central da discussão desta ação trata-se do conteúdo e do alcance do 

exercício da liberdade de expressão, que abrange o livre pensamento da atividade intelectual e 

artística dos indivíduos que produzem obras biográficas, incluindo editores e entidades 

vinculadoras. Neste ponto é importante definir que se entende como biografia a obra que pode 

                                                 
59 Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, 

a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 

uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em 

se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou 

os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 

adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 
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ser por narração oral, escrita ou visual, de fatos da vida particular de uma pessoa ou 

personagem. 60 

  A partir da produção da obra biográfica, o autor exerce o seu direito de livre 

expressão do pensamento narrando a vida de outrem sob sua perspectiva particular. Portanto, 

é desta expressão do pensamento exteriorizada para a produção biográfica de que trata o 

julgamento da ADI 4.815/DF, tendo em vista a confusão na interpretação dos referidos artigos 

da regra infraconstitucional que poderiam servir de respaldo às pessoas biografadas que não 

autorizassem a produção deste tipo de obra envolvendo a sua imagem. 

  A dúvida que se instaurou no presente caso foi sobre a possibilidade de censura 

prévia à produção de obras biográficas. Nesse sentido, o autor da ação argumentou que 

admitir a censura a estes tipos de obra seria impor um limite concreto à livre manifestação do 

pensamento, uma vez que os autores ficariam impedidos de reproduzirem fatos muitas vezes 

do interesse da sociedade. 

  O que se depreende da análise geral deste julgado é que não se trata apenas do 

conflito entre normas (Código Civil e Constituição Federal) e sim valores constitucionalmente 

assegurados, tendo em vista que o direito à privacidade, entendido como direito 

personalíssimo, disposto no art. 5º, X da CRFB, também se apresenta como direito 

fundamental.  

  No curso do julgamento, a Ministra relatora Cármen Lúcia convocou uma 

audiência pública em novembro de 2013, cujo objeto consistia no debate do tema posto à 

julgamento pela suprema corte. 61 Trazer a questão discutida no julgamento para o debate 

público demonstrou o reconhecimento de que o tema possui grande complexidade e 

relevância social para o conhecimento pelos cidadãos. 

  O julgamento da ADI 4.815/DF foi unânime. Com isso, os demais Ministros 

acompanharam o voto da relatora Ministra Cármen Lúcia, votando pela procedência da ação, 

declarando a inconstitucionalidade dos arts. 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto 

                                                 
60 SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo biografias...Historiadores e jornalistas: aproximações e 

afastamentos.. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 10, n. 19, p. 3-22, jul. 1997. ISSN 2178-1494. 

Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2040/1179>. Acesso em: 02 Nov. 

2017, p. 47. 

 
61 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4815/DF. Relatora Ministra Cármen Lúcia. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709 . Acesso em 02 nov. 2017. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2040/1179
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10162709
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dos referidos artigos, tendo em vista a utilização da técnica da interpretação conforme a 

constituição. 62  

  Com efeito, estabeleceu-se o entendimento da não necessidade de autorização 

prévia para a redação de biografias, seja do biografado ou de seus familiares, por se ter 

considerado que tal exigência implicaria em censura prévia e feriria a liberdade de 

expressão.63 Nesse sentido, observa-se que esta Ação tratou da colisão entre direitos 

fundamentais, demonstrando os parâmetros que definem restrições à liberdade de expressão. 

Posto isto, insta destacar os pontos mais relevantes trazidos pelos votos dos Ministros que 

participaram deste julgamento, com vistas à identificação destes parâmetros. 

 

 

4.1.1. O voto da Ministra Cármen Lúcia (relatora) 

 

 

  A ministra relatora da ADI 4815/DF apresentou um extenso voto, trazendo 

uma introdução que trata do objeto posto a julgamento sob a perspectiva filosófico-jurídica, 

bem como da distinção entre o direito à liberdade de expressão e da liberdade de expressão no 

sentido no seu sentido amplo, que abarca a literatura, a filosofia, a religião, a lingüística, entre 

outros ramos do conhecimento.  

  Para a ministra Cármen Lúcia, a expressão como direito é a forma como o 

indivíduo constrói os mecanismos que permitem que a sociedade viva em equilíbrio diante 

dos sistemas constitucionais democráticos, sobretudo quando tais indivíduos encontram-se 

inseridos na atual sociedade que dispõe de diversos mecanismos de transmissão do 

pensamento, como a internet, por exemplo. Sobre este aspecto a Ministra Cármen Lúcia 

apontou: 

 

 

Direito à liberdade de expressão é outra forma de afirmar-se a liberdade do 

pensar e expor o pensado ou o sentido, acolhida em todos os sistemas 

constitucionais democráticos. A atualidade apresenta desafios novos quanto 

                                                 
62 Voto na ADI 4.815/DF, p. 37. 

 
63 Voto na ADI 4.815/DF, p. 49. 
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ao exercício desse direito. A multiplicidade dos meios de transmissão da 

palavra e de qualquer forma de expressão sobre o outro amplia as definições 

tradicionalmente cogitadas nos ordenamentos jurídicos e impõe novas 

formas de pensar o direito de expressar o pensamento sem o esvaziamento 

de outros direitos, como o da intimidade e da privacidade. Quem, por 

direito, não é senhor do seu dizer não se pode dizer senhor de qualquer 

direito. 64 

 

 

  Nesse sentido, a magistrada salientou que o direito a liberdade de expressão 

tem sido exercido sob um novo enquadramento, tendo em vista o desenvolvimento das mídias 

sociais que permitem a ampla divulgação das informações. Destacou-se em seu voto, ainda, 

que a liberdade de expressão possui força de princípio constitucionalmente garantido, 

atribuindo a este direito fundamental a concepção moderna do Estado Democrático de Direito, 

assim como diversas outras cartas internacionais o fazem. 

  Com a análise do voto da ministra relatora, percebe-se o seu entendimento de 

que o direito à livre manifestação do pensamento, desdobrado em diversas formas de 

liberdade de expressão, encontra-se bem assegurado na Carta constitucional ao ponto de não 

se poder cogitar qualquer restrição a partir do ordenamento jurídico infraconstitucional:  

 

 

Sendo a liberdade objeto de permanentes lutas porque de constantes 

ameaças, importante não se permitir sequer a ocorrência de lesão a bem tão 

imprescindível. O direito faz-se para o dever ser; desnecessário para o que 

não seria. Por isso se introduzem, nos ordenamentos jurídicos, normas 

proibitivas de censura. 65 

 

 

  A censura, para a Ministra, é forma de controle da informação. Controlando a 

informação, a censura permite o controle do indivíduo. Em seu entendimento, a restrição 

prévia à liberdade de expressão é prática comum em regimes autoritários e totalitários, 

entretanto, também pode ocorrer por meio das relações sociais propagando-se pelas 

circunstâncias da vida e impedindo que informações importantes possam ser repassadas para a 

coletividade. Nesse sentido, a ministra salientou: “Censura é repressão e opressão. Restringe a 

                                                 
64 Voto na ADI 4.815/DF, p. 53. 

 
65 Voto na ADI 4.815/DF, p. 69. 

 



 39 

 

 

informação, limita o acesso ao conhecimento, obstrui o livre expressar, o pensado e o sentido. 

Democracia deveria escrever censura com s no início: semsura...”. 66 

  Por outro lado, a ministra Cármen Lúcia concorda e afirma não ser a liberdade 

de expressão direito fundamental absoluto que possa ser exercido de forma inconseqüente. O 

voto da relatora evidencia o reconhecimento da possibilidade de limitação do direito de 

liberdade de expressão e de acesso à informação com fundamento na garantia dos direitos e da 

reputação alheia, bem como nos casos que envolvam segurança nacional e ordem pública.  

  Estas limitações podem ser admitidas se estiverem previamente estabelecidas 

em lei, sendo necessário o equilíbrio das restrições com os princípios que permeiam a 

sociedade democrática. Ao tratar dos direitos personalíssimos, a ministra Cármen Lúcia 

destacou que o texto constitucional prevê, nos casos de violação da privacidade, da 

intimidade, da honra e da imagem, a reparação indenizatória, e proíbe qualquer tipo de 

censura, seja de natureza política, ideológica ou artística. Assim, o Código Civil, na 

perspectiva de uma regra infraconstitucional não pode criar restrições ao direito de expressão 

e criação de obras literárias: 

 

 

Não é proibindo, recolhendo obras ou impedindo sua circulação, calando-se 

a palavra e amordaçando a história que se consegue cumprir a Constituição. 

(...) A norma infraconstitucional não pode amesquinhar preceitos 

constitucionais, impondo restrições ao exercício de liberdades. 67 

    

 

4.1.2. Os votos dos Ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber e Dias 

Toffoli 

 

 

  Após a exposição do voto da Ministra Cármen Lúcia, importa salientar que os 

demais ministros que participaram do julgamento da ADI 4.815/DF acompanharam os termos 

do voto da relatora, acrescentando ou ratificando alguns pontos que aqui serão destacados. 

Apesar da votação unânime, durante o julgamento surgiram questões que não consistiam no 

                                                 
66 Voto na ADI 4.815/DF, p. 70. 

 
67 Voto na ADI 4.815/DF, p. 138. 
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objeto do processo em que alguns ministros traçaram apontamentos distintos, o que será 

explicitado posteriormente. 

  Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso salientou que o caso trata do 

conflito entre a liberdade de expressão e o direito à informação em face dos direitos da 

personalidade (privacidade, imagem e honra). 68 No caso em tela e pelo balanceamento dos 

direitos, o entendimento do ministro foi de que o Código Civil sopesou essa tensão em 

desfavor da liberdade de expressão, que, tem posição preferencial dentro do sistema 

constitucional.  

  A posição apontada pelo Ministro decorre tanto do texto constitucional como 

pelo histórico brasileiro de censura aos meios de comunicações e às manifestações artísticas, 

que perdurou durante o período da ditadura militar. Barroso ressaltou, porém, que os direitos 

do biografado não ficarão sem a devida proteção: “qualquer sanção pelo uso abusivo da 

liberdade de expressão deverá dar preferência aos mecanismos de reparação a posteriori, 

como a retificação, o direito de resposta, a indenização e até mesmo, em último caso, a 

responsabilização penal.”. 69 

  O ministro Luiz Fux destacou que “a notoriedade do biografado é adquirida 

pela comunhão de sentimentos públicos de admiração e enaltecimento do trabalho, 

constituindo um fato histórico que revela a importância de informar e ser informado”.  70 Em 

seu entendimento, não há muitas pessoas de notório interesse que as levem a serem objetos de 

biografias e aquelas que possuem essa condição devem reconhecer que a notoriedade resulta 

na redução da esfera da privacidade.  No caso das biografias, é importante a sólida proteção á 

liberdade de informação, como direito fundamental.  

  De outra forma, a ministra Rosa Weber afirmou seu entendimento de que o 

controle da produção de obras biográficas representa a tentativa de controle ou supressão da 

história nacional. Para a ministra, a autorização prévia para a produção destas obras indica 

uma forma de censura, incompatível com o Estado Democrático de Direito. Com base nos 

                                                 
68 Voto na ADI 4.815/DF, p. 156. 

 
69 Voto na ADI 4.815/DF, p. 161. 

 
70 Voto na ADI 4.815/DF, p. 201. 

 



 41 

 

 

depoimentos da audiência pública sobre esta questão, a ministra destacou: “A biografia é 

sempre uma versão, e sobre uma vida pode haver várias versões”. 71 

  O entendimento do Ministro Dias Toffoli sobre esta questão corrobora com o 

que já foi apontado até este momento. Segundo o ministro, a obrigação de se obter 

previamente autorização para o lançamento de uma obra pode levar à obstrução do estudo e 

análise da História e afirmou: “A Corte está afastando a ideia de censura, que, no Estado 

Democrático de Direito, é inaceitável”. 72 

  O ministro ponderou, no entanto, que a decisão tomada no julgamento não 

autoriza o pleno uso da imagem das pessoas de maneira absoluta por quem quer que seja. Para 

concluir, o ministro destacou que há a possibilidade de que a tutela jurisdicional busque coibir 

os abusos, e reparar eventuais danos que possam ser causados a determinada pessoa. 73 

 

 

4.1.3. Os votos dos Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello 

 

 

  O ministro Marco Aurélio destacou que as gerações atuais possuem maior 

interesse na conservação da memória nacional e afirmou que as biografias possuem esta 

brilhante função de guardar a memória. Para o ministro, “Biografia, independentemente de 

autorização, é memória do país. É algo que direciona a busca de dias melhores nessa sofrida 

República”.  74 Por fim, o ministro salientou que, deve-se dar primazia ao interesse coletivo 

diante do conflito deste com o interesse individual. 

  O Ministro Celso de Mello afirmou que a garantia constitucional da liberdade 

de expressão é um direito “contramajoritário”, ou seja, o fato de uma ideia ser considerada 

                                                 
71 Voto na ADI 4.815/DF, p. 179. 

 
72 Voto na ADI 4.815/DF, p. 221. 

 
73 Voto na ADI 4.815/DF, p. 228. 

 
74 Voto na ADI 4815/DF, p. 256. 
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errada por particulares ou pelas autoridades públicas não é argumento bastante para que sua 

veiculação seja condicionada à prévia autorização. 75 

  O ministro destacou ainda que a Constituição Federal proíbe qualquer censura 

de natureza política, ideológica ou artística. Mas ressaltou que as manifestações do ódio 

público contra qualquer indivíduo ou segmento social não estão protegidas pela cláusula 

constitucional que assegura a liberdade de expressão. Nesse sentido, afirmou o ministro: “Não 

devemos retroceder nesse processo de conquista das liberdades democráticas. O peso da 

censura, ninguém o suporta”. 76 

  Apontando a liberdade de expressão, o Ministro Celso de Mello salientou que 

este se trata também de um direito que pode sofrer limitações (não se protegendo pelo âmbito 

da liberdade de manifestação do pensamento os discursos do ódio), trazendo como suporte a 

isto a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, diante de eventuais conflitos 

entre biógrafo e biografado, citando a este respeito a perspectiva sustentada por J. J. Gomes 

Canotilho. 

 

 

4.1.4. Os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski  

 

 

  Apesar de não ter sido objeto do julgamento, foi possível notar divergência 

entre os Ministros quanto à possibilidade de impedimento de circulação prévia da obra, diante 

do caso concreto, ponto defendido pelo Ministro Gilmar Mendes e compartilhado de certa 

maneira pelo Presidente Ricardo Lewandowski, ao contrário dos demais (principalmente os 

Ministros Celso de Mello e Luís Roberto Barroso).  

  Segundo o Ministro Gilmar Mendes, fazer com que a publicação de biografia 

dependa de prévia autorização traz sério dano para a liberdade de comunicação. 77 Ele 

também destacou a necessidade de se estabelecer, caso o biografado entenda que seus direitos 

                                                 
75 Voto na ADI 4815/DF, p. 259. 

 
76 Voto na ADI 4815/DF, p. 260. 

 
77 Voto na ADI 4815/DF, p. 247. 
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foram violados pela publicação de obra não autorizadas, que a reparação do dano causado a 

terceiros poderá ser efetivada de outras formas além da indenização, tais como a publicação 

de ressalva ou nova edição com correção. 78 

   Neste caso, importa destacar o apontamento trazido pelo Ministro Gilmar 

Mendes, no qual afirma-se que se constatado que a biografia em questão ultrapassa os limites 

adequados, tratando de fatos caluniosos sobre o biografado, por exemplo, não há razão para 

que se deixe ocorrer o evento danoso da publicação e só depois se venha a buscar a sua 

reparação.  79 Neste caso, o Ministro asseverou que não acredita que haja censura, mas sim a 

tentativa de evitar que um direito de difícil reparação seja lesado. 

  O Ministro Ricardo Lewandowski, presidente da suprema corte na época em 

que aconteceu o julgamento, ratificou os pontos destacados pelo Ministro Gilmar Mendes e 

destacou que o Tribunal presenciava um momento histórico diante da defesa da tese sobre a 

impossibilidade de censura ou de autorização prévia para a produção biográfica. 80 O ministro 

observou que a regra estabelecida com o julgamento é sobre a proibição da censura prévia, 

assegurando a irrestrita liberdade de expressão que abrange todas as áreas do conhecimento, 

contanto que não se violem os direitos constitucionais dos biografados. 

  Dessa forma, a decisão não implica, conforme foi destacado em diversos dos 

votos, a existência de licenciosidade para que o biógrafo escreva o que bem entender sem 

qualquer consequência jurídica. Também não implica, conforme destacou especialmente o 

Ministro Gilmar Mendes, que isso de algum modo possa obstar, diante do caso concreto, a 

proibição de veiculação de uma biografia. 81  

 

 

4.2. HC 82.424/STF - O Caso “Siegfried Ellwanger”   

 

 

                                                 
78 Voto na ADI 4.815/DF, p. 251. 

 
79 Voto na ADI 4.815/DF, p. 253. 

 
80 Voto na ADI 4.815/DF, p. 262. 

 
81 Voto na ADI 4.815/DF, p. 265. 
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  Com a finalidade de complementar o que já foi exposto até o momento, 

também é importante trazer para a discussão o que se pode extrair do julgamento do HC 

82.424 que foi concluído no ano de 2003 pelo Supremo Tribunal Federal. 82  Este julgado 

representa uma resposta emblemática à manifestação do ódio e se relaciona com o tema 

proposto neste presente trabalho. 

  No caso em tela, o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do editor 

Siegfried Ellwanger, imposta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por crime de 

racismo. A condenação ocorreu por ele editar e distribuir obras de conteúdo antissemita. O 

tribunal entendeu que a liberdade de expressão não legitima a disseminação de ódio contra as 

pessoas e a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

  Diante dos fatos que ensejaram este julgamento, nota-se, para além da questão 

religiosa de rejeição ao Judaísmo, a prática do discurso do ódio, evidenciada pela clara 

desqualificação promovida ao povo judeu. Nesse sentido, podem ser destacados dois aspectos, 

ambos próprios à dignidade humana: o direito à liberdade de expressão e a discriminação 

étnica contra os judeus. 

  Passando a análise dos votos que defenderam a liberdade de expressão neste 

caso posto a julgamento, o ministro Ayres Brito considerou em seu voto que a Liberdade de 

Expressão seria uma liberdade de hierarquia maior e, portanto, excludente de qualquer limite, 

aos moldes da tutela estadunidense, justificando o discurso do ódio. 83  

  No mesmo sentido, o ministro Moreira Alves, relator deste Hábeas Corpus, em 

seu voto, afirmou categoricamente que os judeus não constituem uma raça, indicando que tal 

constatação poderia ser verificada em razão de dados físicos como cor da pele, formato dos 

olhos, textura do cabelo, etc. Não havendo raça, o crime não poderia ser enquadrado como 

racismo. Pronunciando-se, dessa forma, ele também justificou o discurso do ódio. 84 

  Observa-se, portanto, que, mesmo havendo previsão legal para a discriminação 

racial (Lei n. 7.716/89), tipificando-a como crime, o entendimento dos ministros que 

defenderam a liberdade de expressão neste caso concreto, indica que o juízo de ponderação 

                                                 
82 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 82.424. Relator Ministro Moreira Alves. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052> . Acesso em: 23 out. 2017. 

 
83 Voto no HC 82.424/STF, p 272. 

 
84 Voto no HC 82.424/STF, p. 131. 

 



 45 

 

 

realizado prezou pelo domínio deste direito fundamental, mesmo em face da discriminação 

racial, o que demonstra a relatividade e complexidade na análise deste tipo de situação. 

  Entretanto, os fundamentos apresentados no julgamento não interferiam na 

prevalência da defesa aos limites à livre expressão do pensamento, tendo em vista que por 

maioria de sete a três, a decisão final acabou por repudiar o discurso do ódio, negando-se o 

Hábeas Corpus. Dessa forma, pelo entendimento extraído dos votos dos ministros no 

julgamento deste remédio constitucional, a liberdade de expressão não constituiu justificativa 

para acobertar manifestações preconceituosas, nem incitação à violência e à intolerância 

contra grupos humanos.  

  Quanto ao tema, ainda é possível formular uma última análise pertinente à 

realidade brasileira, no que se refere à possibilidade do princípio da dignidade humana opor 

limites à Liberdade de Expressão. De acordo com a constitucionalização dos Direitos 

Fundamentais e a influência que seus mandamentos devem promover a todo o ordenamento 

jurídico, não se teria dúvidas de que estes limites estão bem assegurados, tendo em vista que a 

dignidade humana trata-se  de norma fundamental de eficácia plena (art. 1º, III, CF/88).  

  Entretanto, não se pode esquecer que a dignidade humana é um valor que 

permite várias leituras de cunho ideológico 85, justificando por vezes o discurso do ódio como 

mero exercício da liberdade de expressão ou servindo como fundamento ao seu repúdio de 

forma concreta. Nesse sentido, os votos dos ministros do STF, no caso Ellwanger, devem 

funcionar como precaução quando demonstram as várias leituras possíveis para a dignidade 

humana. 

  

 

4.3. Parâmetros extraídos dos julgados da corte constitucional  

 

 

  Na tentativa de estabelecer os contornos da liberdade de expressão foram 

apresentados dois julgados do Supremo Tribunal Federal, que tem como objeto em discussão 

                                                 
85 Freitas, Riva Sobrado De; Castro, Matheus Felipe De. Liberdade de expressão e discurso do ódio: um exame 

sobre as possíveis limitações à liberdade de expressão. Sequência (Florianópolis). Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, n. 66, p. 327-355, 2013, p. 340. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/110241>. Acesso em: 12 out. 2017. 

 

http://hdl.handle.net/11449/110241
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os limites que podem ser impostos à livre manifestação do pensamento e o que decorre da 

violação dos demais direitos fundamentais alheios quando a liberdade de expressão é exercida 

de forma inconseqüente. 

  No primeiro caso apresentado, o direito á liberdade de expressão choca-se 

diretamente com os direitos da personalidade e põe em cheque a constitucionalidade de dois 

artigos do Código Civil que, a partir de uma interpretação livre, representavam censura prévia 

ao direito de manifestação do pensamento por meio da produção de obras biográficas. 

  Com o julgamento da ADI 4.815/DF, estabeleceu-se que deve ser priorizado o 

interesse social em detrimento dos interesses individuais do biografado. Este entendimento foi 

o que resultou da utilização dos critérios de ponderação para análise dos argumentos 

apresentados pelas partes no processo. A análise dos votos dos ministros que participaram do 

julgamento demonstra que a técnica da ponderação, associada à utilização dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade são métodos essenciais para a solução dos conflitos 

resultantes da colisão entre direitos fundamentais. 86 

  Conclui-se que o exercício do direito à livre expressão do pensamento, seja 

através da atividade biográfica ou na simples exteriorização da opinião pública, se encontra 

protegido até o instante em que atinja a sua finalidade de informar a sociedade de forma 

responsável e desprendido de danos aos terceiros, pois o direito à liberdade de expressão é um 

direito fundamental, próprio de todo ser humano, essencial para o conhecimento da história 

nacional.  

  A partir da análise dos votos proferidos neste julgado, percebe-se que o direito 

à liberdade de expressão foi tratado constitucionalmente como uma liberdade preferencial. 87 

Logo, é vista uma mudança na interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil, pois não 

mais poderão ser utilizados para limitar a circulação de publicações biográficas. 

  Sendo assim, quando da análise do caso concreto, deve-se utilizar a ponderação 

de valores, vislumbrando que a escolha entre a liberdade de expressão ou outro direito 

fundamental personalíssimo seja proporcional, fundamentando a decisão por critérios 

definidos e considerando amplamente se as vantagens alcançadas estão em equilíbrio com as 

desvantagens resultantes da ponderação. 

                                                 
86 Ibid, p. 348. 

 
87 Voto na ADI 4.815/DF, p. 252. 
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  Já com a análise do caso Ellwanger, observa-se a questão da liberdade de 

expressão que enseja a prática do crime de discriminação racial, bem como a perspectiva da 

manifestação do discurso do ódio. Neste ponto, o que se pode extrair de relevante do 

julgamento deste Hábeas Corpus é o estabelecimento de um paradigma jurídico a respeito dos 

discursos discriminatórios como resultado da livre manifestação do pensamento e o 

estabelecimento de uma restrição ao direito à liberdade de expressão. 

  É importante que o Poder Judiciário tenha estes paradigmas bem definidos, 

porque o direito à liberdade de expressão encontra na sociedade contemporânea a facilidade 

para a circulação ampla e irrestrita das informações que são divulgadas por meio dos atuais 

veículos de comunicação social, como as redes sociais e as demais plataformas disponíveis na 

rede mundial de computadores (internet), o que tem feito crescer o número de casos de 

violação à direitos fundamentais em razão do exercício desmedido da expressão das opiniões. 

  Considerando ainda os limites à liberdade de expressão para garantir a 

participação de grupos minoritários, é possível compreender como as restrições ao seu 

conteúdo sofrem interferência a partir da constatação da defesa da dignidade humana, para os 

casos não previstos em norma infraconstitucional.  

  Verifica-se que a dignidade humana, podendo ser entendida como um valor, 

ainda que assegurada pelo texto constitucional, não pode sofrer influência de conteúdos 

ideológicos. Dessa forma, seria possível ter, a partir da transmissão de seu conteúdo, a 

proibição do discurso do ódio, assim como a sua proteção. Essas afirmações podem ser 

extraídas da análise dos votos dos ministros do STF, no caso Ellwanger supramencionado.  

  Outro caso recente que analisou a possibilidade de restrição à liberdade de 

expressão foi o julgamento da liminar que tratava do impasse disposto por uma regra do edital 

da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, no qual estabelecia a atribuição de 

nota zero à redação que apresentasse desrespeito aos direitos humanos.  

  Sob o prisma do senso comum e da proteção dos direitos humanos, qualquer 

pessoa concordaria com esta regra disposta no edital do referido exame. Expressar idéias e 

argumentos que desrespeitem estes direitos pode corresponder à incitação à violência e 

intolerância contra o ser humano. Entretanto, esta perspectiva atribui prevalência a defesa dos 

direitos humanos ao mesmo tempo em que viola o direito à livre expressão do pensamento, 

constituindo um conflito entre valores constitucionais. 
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  Com base na defesa da liberdade de expressão, a Ministra Cármen Lucia, atual 

presidente do Supremo Tribunal Federal, julgou pelo indeferimento da liminar que buscava 

suspender a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que impedia 

a aplicação da regra do edital do ENEM quanto à anulação de redação desrespeitosa a direitos 

humanos. 

  Em sua decisão, a Ministra demonstrou a garantia constitucional do exercício 

do direito à liberdade de expressão e opinião e afirmou:  

 

 

Não se desrespeitam direitos humanos pela decisão que permite ao 

examinador a correção das provas e a objetivação dos critérios para 

qualquer nota conferida à prova. O que os desrespeitaria seria a mordaça 

prévia do opinar e do expressar do estudante candidato. Não se combate a 

intolerância social com maior intolerância estatal (...) O que se aspira é o 

eco dos direitos humanos garantidos, não o silêncio de direitos emudecidos. 

Não se garantem direitos fundamentais eliminando-se alguns deles para se 

impedir possa alguém insurgir-se pela palavra contra o que a outro parece 

instigação ou injúria. Há meios e modos para se questionar, administrativa 

ou judicialmente, eventuais excessos. E são estas formas e estes 

instrumentos que asseguram a compatibilidade dos direitos fundamentais e 

a convivência pacífica e harmoniosa dos cidadãos de uma República. 88 

 

 

 Para o julgamento desta liminar, a Ministra Cármen Lúcia baseou-se nos mesmos 

argumentos levantados quando da análise da ADI 4.815/DF sobre a exigência de autorização 

para a divulgação de obras biográficas. Nesse sentido, destaca-se que a corte constitucional 

não admite qualquer forma de cerceamento prévio à livre manifestação do pensamento. 

  Os julgados apresentados mostram diferentes perspectivas do tribunal 

constitucional em relação ao direito à livre manifestação do pensamento. Tanto na ADI 

4.815/DF quanto no atual julgamento da liminar sobre a redação do ENEM de 2017, 

verificou-se a prevalência da defesa da liberdade de expressão em contraposição a outros 

direitos fundamentais. Por outro lado, o julgamento do HC 82.424/STF demonstrou que a 

tutela jurisdicional pode conferir limites a este direito fundamental, em razão da constatação 

dos danos causados a partir da violação a outros bens constitucionais.  

 

                                                 
88 Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Antecipada 864. Ministra Cármen Lucia. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/STA864.pdf> Acesso em: 17 nov. 2017. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/STA864.pdf


 49 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

  Diante do exposto no presente trabalho, torna-se possível estabelecer algumas 

considerações em relação às restrições ao exercício do direito à liberdade de expressão, 

percebidas a partir do estudo dos pressupostos teóricos extraídos dos posicionamentos 

doutrinários sobre o tema, bem como dos parâmetros jurídicos construídos pelo Poder 

Judiciário, através dos julgados do Supremo Tribunal Federal apresentados, que trataram da 

colisão entre a liberdade de expressão e os demais direitos fundamentais. 

  Primeiramente, foi possível observar que o direito à livre manifestação do 

pensamento possui grande respaldo pelo ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo pela 

Constituição Federal, que o eleva a condição de direito fundamental garantido e protegido por 

força de cláusula pétrea (CF, art. 60, §4º). Percebe-se que a Lei maior não admite a criação de 

normas infraconstitucionais que imponham censura prévia à liberdade de expressão. 

  Considerando os pressupostos teóricos, destaca-se o entendimento de que a 

liberdade de expressão, assim como os demais direitos fundamentais, não é um princípio 

absoluto, encontrando seus limites estritamente dispostos pela própria constituição. Os limites 

que não estão dispostos em normas constitucionais podem ser identificados pelos parâmetros 

definidos através da jurisprudência dos tribunais. 

   Constata-se que nos casos concretos em que direitos fundamentais se 

contrapõem o aplicador do direito não poderá valer-se dos critérios usuais para a solução dos 

conflitos entre regras, como o da especialização, o temporal e o hierárquico, uma vez que tais 

direitos encontram-se no mesmo patamar constitucional. 

Com a análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os casos 

concretos apresentados, evidencia-se o entendimento de que não há regra de prevalência de 

um determinado direito fundamental sobre outro. A análise dos julgados indica que, diante da 

colisão entre direitos fundamentais, os parâmetros para a solução destes conflitos são 

definidos a partir da técnica da ponderação dos bens constitucionais em conflito, considerando 

para a decisão a ser tomada, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a 

finalidade de se atingir a devida proteção à dignidade da pessoa humana. 
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Admite-se que a proteção conferida ao direito à liberdade de expressão pode 

resultar na violação aos demais direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, 

em razão da impossibilidade de controle prévio daquilo que é exteriorizado pelo indivíduo. 

Entretanto, a simples presunção de que o exercício irresponsável deste direito pode 

proporcionar violações a direitos fundamentais alheios não justifica qualquer forma de 

imposição de censura prévia à expressão do pensamento. 

Nesse sentido, não se pode defender a tese de que o ordenamento jurídico 

brasileiro proteja as manifestações do pensamento que incitem o discurso do ódio ou qualquer 

outra forma de violação a direitos fundamentais resultantes do seu exercício irresponsável. 

Diante destes casos, cabe ao Poder Judiciário a tutela dos direitos individuais violados com 

vistas a responsabilizar os indivíduos pelos excessos, mas nunca controlar a expressão do 

pensamento através da censura. 

  Assim, tratando-se da colisão entre a liberdade de expressão em face de outros 

direitos fundamentais devem ser levados em conta, no julgamento do caso concreto a partir do 

juízo de ponderação, os valores que constituem a evidente expressão da dignidade humana, 

através do respeito aos princípios da inviolabilidade da pessoa humana, respeito à sua 

integridade física e moral, bem como a inviolabilidade do direito de imagem e da intimidade. 

  Destaca-se a importância da defesa deste direito fundamental como condição 

para a adequação da sociedade ao regime democrático, através da possibilidade de que todos 

os seguimentos sociais possam expressar suas opiniões e participar da construção da 

comunidade social a partir do livre debate público e da circulação de informações. 

  Por fim, a solução para o conflito entre direitos fundamentais não é fácil de ser 

alcançada. Os parâmetros para as restrições a direitos fundamentais não são regras únicas, eles 

são formados por um conjunto de critérios que envolvem a interpretação das normas, o 

equilíbrio entre os pesos envolvidos, bem como a transparência na argumentação. Cada caso 

deve ser considerado individualmente, a partir da lógica de uma análise detalhada do tipo de 

direito que se encontra em julgamento, porque as diferentes situações apresentam suas 

peculiaridades para o esclarecimento do conflito. O que se busca em todos os casos é a 

manutenção da coerência constitucional para proporcionar a verdadeira Justiça. 
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