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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca analisar a evolução do direito fundamental à liberdade de 
expressão no Brasil traçando, em cada momento histórico, suas características 
e mudanças em relação ao texto anterior, considerando o cenário político 
nacional e internacional para perceber sua influência no texto das Constituições. 
Além disso, busca estabelecer os parâmetros deste direito de acordo com o seu 
tempo, para então chegar ao momento atual, com o intuito de observar as 
principais questões relacionadas ao debate da liberdade de expressão no mundo 
contemporâneo. Assim, são destacadas questões como o discurso de ódio e as 
notícias falsas, que se impõem atualmente no contexto da liberdade de 
expressão, sendo demonstrada a necessidade de exclui-las do âmbito de 
proteção deste direito fundamental e, ainda, propondo que novas medidas 
devem ser tomadas visando coibir estas práticas. Com isso, são expostos alguns 
dos caminhos adotados pela sociedade, apontando a relevância dessa 
discussão para o mais importante objetivo, a proteção do direito fundamental à 
liberdade de expressão. 
 

 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. Liberdade de 

Expressão. Discurso de Ódio. Notícias Falsas (“Fake News”). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

 

This paper seeks to analyze the evolution of the fundamental right to freedom of 
expression in Brazil by tracing, at each historical moment, its characteristics and 
changes in relation to the previous text, considering the national and 
international political scenario to realize its influence on the text of the 
Constitutions. Moreover, it seeks to establish the parameters of this right 
according to its time, to then reach the current moment, in order to observe the 
main issues related to the debate of freedom of expression in the contemporary 
world. Thus, we highlight issues such as hate speech and fake news, which are 
currently imposed in the context of freedom of speech, demonstrating the need 
to exclude them from the scope of protection of this fundamental right, and also 
proposing that new measures should be taken to curb these practices. With 
this, some of the paths adopted by society are exposed, pointing out the 
relevance of this discussion for the most important objective, the protection of 
the fundamental right to freedom of expression. 
 

 

 

Keywords: Constitutional Law. Fundamental Rights. Freedom of Expression. 

Hate Speech. Fake News. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A história é marcada pela luta da humanidade por mais direitos. Diferentes 

sociedades, em diferentes períodos, se dedicaram à árdua busca por mais 

liberdade. Ainda assim, não é possível afirmar que essas conquistas, desde 

então, permaneceram asseguradas, pelo contrário, esta evolução encontrou 

diversos obstáculos pelo caminho, períodos de retrocesso, intercalados com 

períodos de avanço e reconquista, exigindo, portanto, sua eterna defesa. 

A busca por mais liberdade, por mais direitos, por igualdade, surge da 

mente humana. As ideias mobilizam pessoas, diferentes grupos e sociedades 

inteiras. Nascida uma ideia, uma convicção, uma filosofia, uma ideologia, uma 

religião, seguidores se unem para conquistar novos adeptos, divulgar suas 

teses. 

Assim, a busca por direitos passa, necessariamente, pela liberdade de 

divulgação das ideias. Dessa necessidade, surge a luta pela liberdade de 

expressão, reprimida pelos ocupantes do poder na maior parte da trajetória 

humana. 

A liberdade de expressão, portanto, pode ser considerada instrumento 

essencial para o desenvolvimento humano. É o meio através do qual outros 

direitos são conquistados, fonte de todas as liberdades. É a ponte entre a mente 

de um indivíduo e o mundo. Assegurá-la é parte essencial na garantia do pleno 

desenvolvimento da personalidade de um ser humano. 

Pensando nesta defesa, a humanidade deve estar atenta para os novos 

desafios que se apresentam com o passar dos anos. A busca de soluções e 

respostas é essencial para a preservação dos Direitos Humanos como um todo.  

A preservação deve acompanhar a expansão do alcance destes direitos, 

os tornando presentes e efetivos na vida de cada vez mais pessoas. O direito 

fundamental à liberdade de expressão é meio e fim desta busca. 

Meio, por ser, como destacado, canal de busca de todos os outros direitos 

e liberdades. Fim, pois, como os outros direitos, deve ser analisado e defendido 

individualmente para sua efetiva preservação e aprimoramento, exigindo 

respostas para os desafios que surgem com o desenvolvimento da humanidade. 
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Com isso, necessário se faz delimitar seu âmbito de proteção, através da 

busca de um conceito, que ajude na elaboração de limites ao seu alcance, 

abrangendo as mais diferentes formas de manifestação, que, porém, não inclua 

discursos atentatórios ao próprio direito e a democracia.   

Pesquisar a noção contemporânea de sua definição, com a percepção 

social sobre este direito, abordando também toda a evolução histórica e as 

mudanças promovidas através das sociedades e suas instituições.  

Expor os desafios atuais, com a análise de seus motivos e possíveis 

efeitos sobre este direito, buscando as iniciativas em curso que procuram 

respondê-los, tanto, através de medidas de diferentes setores da sociedade 

como dos Estados, para, por fim, apontar questionamentos e novas propostas. 

Inicialmente, nasce na filosofia a ideia de que o ser humano seria regido 

por uma lei natural, superior, à qual estaria vinculado enquanto indivíduo. 

Diversos pensadores concordaram com sua existência, porém a abordaram de 

diferentes perspectivas ao longo da história, contribuindo imensamente para os 

direitos hoje conquistados. 

Cícero, no Direito Romano, influenciado pela escola estoica, desenvolve 

a ideia de direito natural, que ganha impulso com a difusão do Cristianismo, 

sobretudo na filosofia de São Tomás de Aquino para, mais adiante, em nova 

perspectiva, contribuir com as ideias de pensadores como John Locke e 

influenciar o Iluminismo de modo geral na afirmação dos direitos naturais que 

culminaram em importantes marcos históricos no desenvolvimento do Estado e 

do Direito, a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos da 

América. A liberdade de expressão, ainda quando reprimida, foi ferramenta e 

esteve presente em todo esse desenvolvimento, se afirmando como parte dos 

direitos naturais até a conquista do seu reconhecimento como direito 

fundamental assegurado em diversas Constituições do mundo nos dias atuais. 

O século XVIII é um marco crucial no desenvolvimento da doutrina do 

contratualismo e dos direitos naturais. Com o contratualismo estabelecia-se uma 

nova dimensão na relação entre indivíduo e Estado, através da percepção que 

a sociedade se formava por meio de um pacto em que cada indivíduo cederia 

parte de sua liberdade para a formação de um Estado que seria responsável por 

assegurar os seus direitos naturais. Defendia-se que antes da formação do 

Estado, ainda que o homem detivesse maior liberdade, verdadeiramente 
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ilimitada, esta estaria ameaçada, livre ao arbítrio dos outros indivíduos, assim, 

cabia ao Estado a criação das leis e a atribuição de juízes imparciais para regular 

a relação entre os homens e a vida em sociedade, principalmente, resguardando 

seus direitos naturais. Estes direitos seriam inerentes ao indivíduo, anteriores e 

superiores às leis estabelecidas por qualquer poder da Terra, garantindo ao ser 

humano o direito à vida e à liberdade, que, portanto, deveriam ser respeitados 

pelo Estado. 

 

 

2. DOS DIREITOS NATURAIS AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

Em um mundo predominantemente absolutista, regido pelo poder 

soberano, buscava-se a limitação deste poder com o reconhecimento de direitos 

que deveriam ser protegidos da intervenção arbitrária do Estado. Aos poucos 

estas ideias foram sendo consolidadas no universo jurídico, através de diversos 

documentos que simbolizam estas conquistas, sendo imprescindível citar as 

Declarações de Direito da Inglaterra, do século XVII, “Petition of Rights”, “Habeas 

Corpus Act” e “Bill of Rights”, e adiante, no século XVIII, a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, advinda da Revolução Francesa, de 1789, 

assim como diversos documentos provenientes do processo de independência 

estadunidense, como a Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, a 

Constituição dos Estados Unidos da América e os direitos consagrados nas 

primeiras emendas incorporadas, em 1791. 

As chamadas Declarações de Direitos da Inglaterra, incluindo a “Petition 

of Rights”, de 1628, o “Habeas Corpus Act”, de 1679, e o “Bill of Rights”, de 1689, 

são fruto de período de extrema instabilidade e contestação do Poder 

Monárquico durante todo o século XVII. Nascem de reivindicações dos cidadãos 

ingleses pela maior limitação do poder dos Reis em respeito aos direitos 

individuais e ao Parlamento. São conquistas destes documentos o 

reconhecimento do princípio da legalidade penal, a proibição de prisões 

arbitrárias, o remédio do habeas corpus, direito de petição e já alguma liberdade 

de expressão. Estes documentos são um marco fundamental no trajeto das 
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conquistas e reconhecimento no mundo jurídico dos então chamados direitos 

naturais por representarem o momento de transição da afirmação de direitos 

limitados a determinados estamentos e corporações da sociedade, da qual a 

Magna Carta, de 1215, pode ser citada como exemplo, para a expansão da 

noção destes direitos enquanto liberdades genéricas, ampliando sensivelmente 

sua potência de efetividade e proteção. 

Um segundo marco de transição na evolução dos direitos naturais para 

os direitos fundamentais reconhecidos nos dias de hoje decorre dos processos 

revolucionários ocorridos na França e Estados Unidos da América no final do 

século XVIII. Os documentos nascidos desses processos amadurecem os 

conquistados direitos de liberdade ingleses e os ampliam na forma de direitos 

fundamentais constitucionais. 

Contudo, importante apontar as inúmeras contradições presentes entre os 

valores teóricos liberais, decorrentes do Iluminismo, e a realidade social 

vivenciada nos países que abraçavam estas ideias como França, Estados 

Unidos e, inclusive, o Brasil, com forte adesão da elite intelectual do século XIX 

por esses valores. Naquele contexto, a defesa da liberdade e da igualdade 

convivia com a escravidão e o colonialismo nos países do norte, significando que 

a igualdade e a liberdade não eram defendidas para todos os seres humanos. 

Fato histórico importante, que aponta e busca romper esta contradição, no intuito 

de garantir verdadeiramente a liberdade e a igualdade se dá com a Revolução 

Haitiana, iniciada em 1791. Neste sentido, os ensinamentos de Marcos Vinícius 

Queiroz (2017, p. 78), que afirma que,  

 

O resgate dessas outras margens da luta por liberdade e igualdade 
coloca em primeiro plano as esferas de dominação oriundas da 
plantation, do racismo e do imperialismo, que constituem as bases 
políticas das quais a Revolução emergiu e que formam o terreno para 
visões alternativas sobre o universal. Foi nessa conjuntura concreta, 
atrelada às relações do Atlântico moderno colonial, que os insurgentes 
haitianos moldaram, por meio da contestação política, militar e 
ideológica das estruturas vigentes, os princípios revolucionários a partir 
do antiescravismo e do anticolonialismo. Mais do que uma política de 
realização, relacionada ao cumprimento e preenchimento das 
promessas frustradas do presente (o que neste caso específico 
significaria a expansão dos ideais da Revolução Francesa na realidade 
colonial), a Revolução Haitiana foi um evento de transfiguração. Ou 
seja, ela significou uma quebra radical e qualitativa com o seu tempo 
histórico, inaugurando uma reconstrução e reconstituição profunda das 
formas políticas e sociais. E ao negar radicalmente o presente, abriu 
possibilidade para ideias e imaginários alternativos. 
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Do processo de independência dos Estados Unidos da América devem 

ser destacadas a Declaração dos Direitos do Povo da Virgínia, de 1776, a 

Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, e as dez primeiras 

emendas incorporadas à Constituição, chamadas “Bill of Rights”, de 1791. Estes 

documentos igualmente surgem de um contexto de reivindicação por limitação 

do poder soberano e reconhecimento dos direitos individuais. O 

descontentamento dos norte americanos com o domínio inglês, após diversas 

medidas arbitrárias impostas pela antiga metrópole, culminou em diferentes 

revoltas que tiveram por consequência a independência e formação dos Estados 

Unidos da América sobre bases marcadamente iluministas, atentas à limitação 

do poder do Estado através da garantia de direitos fundamentais de estatura 

constitucional. Podem ser citados os direitos de liberdade de imprensa, liberdade 

religiosa, direito de propriedade, a garantia do devido processo legal e o 

reconhecimento do princípio da irretroatividade da lei como conquistas desses 

documentos. 

A profunda crise política, econômica e social vivida na França do século 

XVIII leva igualmente aquele país à revolução. A concentração do poder absoluto 

nas mãos do Rei, além da brutal desigualdade advinda da divisão da sociedade 

em estamentos que asseguravam privilégios a uma pequena parcela da 

população em detrimento da maioria, fizeram aumentar cada vez mais na 

população a necessidade de uma mudança através da ruptura com o anterior 

estado de coisas, a síntese deste descontentamento se deu com a Revolução 

Francesa, de 1789. Com os lemas de igualdade, liberdade e fraternidade, de 

forte influência Iluminista, a Revolução buscava, além de limitar o poder do 

Estado, abolir os privilégios da parcela da sociedade favorecida pelo regime 

monárquico. Com isso, surge o documento que simboliza todo este processo de 

inegável relevância e importância histórica, a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, do mesmo ano, de 1789, que consagra os direitos naturais e 

imprescritíveis do homem, tais como a liberdade, a propriedade, a segurança e 

a resistência à opressão. 

Essas revoluções do século XVIII de matriz liberal burguesa marcam a 

consolidação dos direitos classificados como de 1º geração, dentre estes o 

direito fundamental à liberdade de expressão, tendo por característica 

ordenarem uma abstenção por parte do Estado na esfera do indivíduo, de forte 
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cunho individualista, valor essencial ao movimento, daí serem também 

classificados como direitos negativos ou direitos de defesa, tendo, no caso 

específico da liberdade de expressão a função de assegurar a livre manifestação 

de ideias do indivíduo protegida da intervenção arbitrária do Estado. Importantes 

ferramentas para proteção efetiva destes direitos fundamentais positivados 

neste período foram a afirmação da Constituição enquanto Lei Maior de um 

Estado, impondo obediência às suas normas a todo restante do ordenamento 

jurídico e, sobretudo, o controle judicial de constitucionalidade, instrumento 

essencial para o exercício desta proteção, verificando a compatibilidade das leis 

inferiores com a Constituição. 

No bojo desses contextos históricos, há na doutrina uma análise que 

divide e classifica os conceitos de direitos humanos e direitos fundamentais. 

Assim, segundo Paulo Gustavo Gonet Branco, (2021, p. 151),  

 

a expressão direitos humanos, ainda e até por conta da sua vocação 
universalista, supranacional, é empregada para designar pretensões 
de respeito à pessoa humana, inseridas em documentos de direito 
internacional. 

 

Enquanto isso, a expressão direitos fundamentais estaria, segundo o 

mesmo autor (Gonet Branco, 2021, p. 151), 

  

reservada aos direitos relacionados com posições básicas das 
pessoas, inscritos em diplomas normativos de cada Estado. São 
direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, sendo, por isso, 
garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na 
medida em que cada Estado os consagra. 

 

Os horrores e as atrocidades cometidas pelos regimes totalitários de 

extrema direita na primeira metade do século XX, demonstraram que a simples 

previsão da proteção de direitos fundamentais na esfera interna de cada país, 

não seria suficiente para proteger a dignidade humana, sendo necessário 

ampliar a margem destes direitos para garanti-los em uma perspectiva 

internacional. Assim, no período pós Segunda Guerra Mundial, quando as 

nações debatiam maneiras de evitar que aquela tragédia se repetisse, surge a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, com esse intuito. Além de 

ser o documento responsável por firmar o compromisso de diversas nações com 

os direitos humanos ali previstos, serviu de inspiração à diversas Constituições 
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e documentos de conteúdo similar em esfera regional posteriores. Com isso, 

pode ser identificada neste período uma terceira transição marcante na trajetória 

dos direitos fundamentais, posto que com este documento, conforme relata 

Paulo Gustavo Gonet Branco (2021, p. 160), “ganha impulso a tendência de 

universalização da proteção dos direitos dos homens”. 

Assim, percebe-se que os direitos naturais, humanos ou fundamentais, 

vistos em todas as perspectivas, estão em constante evolução, primordialmente, 

na busca por sua universalização, consolidação e efetividade, porém, a história 

mostra que diferentes desafios trazem a constante necessidade da criação de 

novos paradigmas para proteção destes direitos. Fundamental, portanto, estudar 

importantes discussões que envolvem o tema e precisam ser enfrentadas, com 

destaque para a análise do direito fundamental à liberdade de expressão, 

buscando estabelecer os contornos deste direito no momento atual, tendo, com 

isso, como principal objetivo a sua proteção. 

 

 

3. CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 

A história constitucional brasileira também segue essa tendência de 

momentos de avanço intercalados com outros de retrocesso na proteção dos 

direitos fundamentais. Da primeira Constituição, de 1824, outorgada, do Brasil 

independente até a atual Constituição Cidadã de 1988, a história brasileira é 

marcada por diferentes períodos de grave instabilidade política. Concentrando 

apenas no período republicano, com seus conturbados primeiros anos após a 

Constituição de 1891, o Brasil vivenciou duas longas ditaduras com gravíssimas 

violações dos direitos fundamentais e cerceamento das liberdades. Assim, 

importante analisar a trajetória da proteção do direito fundamental à liberdade de 

expressão nestas diferentes Constituições, observando, ainda, que, embora 

todas possuíssem dispositivo alusivo a este direito, o texto constitucional nem 

sempre correspondia à realidade vivenciada no país. 

Embora elaborada com o intuito de concentrar o poder nas mãos do 

Monarca, Dom Pedro I, o texto da Constituição de 1824 acenava timidamente 

para a ideologia liberal que angariava diversos simpatizantes entre a elite 
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intelectual brasileira da época. Com isso, previa entre suas disposições alguns 

direitos individuais, dentre eles o direito à liberdade de expressão, mais 

especificamente em seu art. 179, IV. 

Seguindo a tendência da ideologia liberal à época, apresentava diversas 

contradições igualmente presentes nos países do norte, assim, embora 

assegurasse essas liberdades individuais em seu texto, o acesso a esses direitos 

ficava restrito à uma ínfima parcela da sociedade, funcionando, desta forma, 

mais como privilégios do que direitos universais, restando para a maior parcela 

da sociedade brasileira à época a completa violação desses direitos imposta 

pelos horrores da escravidão. 

A Constituição de 1824 permaneceu em vigência durante todo o período 

monárquico, sendo a Constituição de mais longa permanência na história do 

Brasil, vindo a sucumbir com a transição da forma de governo, com a 

proclamação da República e o surgimento da Constituição de 1891. 

Fruto desse período revolucionário, após sucessivas crises da monarquia, 

o republicanismo chega ao poder com a liderança do Marechal Deodoro da 

Fonseca e a influência de Rui Barbosa, pensador fortemente inspirado pelos 

modelos institucionais adotados nos Estados Unidos da América. Nesse 

momento, perto da virada do século XIX para o século XX, o Brasil acabava de 

romper com os criminosos laços da escravidão, vínculo que vergonhosamente 

mantinha até esse período histórico. 

Em decorrência de todos esses acontecimentos nasce a Constituição de 

1891, também de forte matriz liberal, individualista, com marcante presença dos 

chamados direitos de 1º geração ou dimensão. Com isso, em texto semelhante 

ao da Constituição anterior, prevê o direito fundamental à liberdade de expressão 

em seu art. 72, §12. Há de se notar porém, já uma relevante introdução nas 

disposições desta última Constituição quanto ao direito à liberdade de 

expressão, que é a previsão da frase “não é permitido o anonimato”, que surge 

neste momento e também se encontrará presente em Constituições posteriores. 

Pode-se dizer que nestes termos surge uma primeira limitação ao exercício deste 

direito expressamente prevista no mesmo dispositivo que o assegura. 

Todo o período da chamada República Velha, que precede a ascensão 

de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, é constantemente abalado por diversas 

crises, sobretudo, por conta, das evidentes fraudes eleitorais que caracterizavam 
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o período e a chamada Política do Café com Leite, quando se revezava a 

Presidência da República entre políticos dos Estados mais poderosos do Brasil 

à época, São Paulo, o café, e Minas Gerais, o leite. 

Nesse contexto, surge Getúlio Vargas que contestava esse modelo em 

vigor no Brasil, ascendendo ao poder com um golpe de Estado em 1930. Porém, 

o poder de Getúlio Vargas logo foi contestado também com a eclosão da 

Revolução Constitucionalista de 1932, comandada pelos paulistas insatisfeitos 

com o poder ilimitado de Getúlio e a ausência de uma Constituição que pudesse 

impor esses limites. Assim, surge a Constituição de 1934. 

O principal registro da Constituição de 1934 está no fato de ser a pioneira 

na história brasileira quanto a previsão de direitos sociais, chamados de 2º 

geração ou dimensão, influenciada pelos dois modelos constitucionais mais 

relevantes neste aspecto anteriormente elaborados, a Constituição de Weimar, 

de 1919, e a Constituição Mexicana, de 1917, atentas às demandas dos direitos 

sociais, frutos das conquistas dos movimentos trabalhistas em reivindicações por 

melhores condições de trabalho e uma melhor qualidade de vida como um todo. 

Quanto ao direito fundamental à liberdade de expressão, também há 

significativa mudança no texto quando comparado aos das Constituições 

anteriores, de 1824 e 1891. Previsto no art. 113, n. 9, da Constituição de 1934, 

nos termos do dispositivo que assegurava este direito há uma exceção quanto a 

dispensa de censura, nos casos de espetáculos e diversões públicas. 

Novamente veda o anonimato e, ainda, inova ao assegurar o direito de resposta. 

Por fim, proíbe a propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter 

a ordem pública ou social, após dispensar a licença do Poder Público na 

publicação de livros e periódicos. 

Importante lembrar que a Constituição de 1934 surge em um mundo que 

recentemente havia experimentado a crise econômica de 1929, de dimensões 

globais, e os efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial, em um momento 

prestes ao início da Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, de acirramento 

ideológico e ascensão de ideias extremistas em diversos países do mundo, o 

Brasil novamente reflete o momento político internacional de sua época, e a 

disputa e o crescimento de grupos de extrema direita e extrema esquerda no 

cenário nacional, servem de pretexto para Getúlio Vargas realizar seu desejo 
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autoritário com a outorga da Constituição de 1937 e a implantação da ditadura 

do Estado Novo. 

Conhecida como Constituição Polaca, pela forte inspiração que sofreu da 

Carta Polonesa de 1935, concentrava todo o Estado nas mãos do Executivo 

ocupado por Getúlio Vargas. Assim, permitia a total interferência deste nos 

demais Poderes e dava ao Presidente da República o controle total do Estado. 

Logicamente, neste novo cenário os direitos individuais também foram 

profundamente afetados e relegados ao arbítrio do Estado, com a Constituição 

passando a prever diversas ferramentas que possibilitavam a restrição destes 

direitos para fins políticos de repressão, interesse do ocupante do poder, sendo 

exemplo destas mudanças, o novo texto do direito à liberdade de expressão 

previsto na Constituição de 1937, em seu art. 122, n. 15 e alíneas a, b e c. 

Nas alíneas a, b e c, o art. 122 da citada Carta permitia à lei 

infraconstitucional, que viesse a regular o exercício da liberdade de expressão, 

a previsão de dispositivos que autorizavam a censura prévia da imprensa, do 

teatro, do cinema e do rádio sob o pretexto da garantia da paz, da ordem e da 

segurança pública, além disso, autorizava medidas para impedir as 

manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes ou, ainda, 

destinados à proteção do interesse público. 

Percebe-se, com isso, como é comum aos regimes autoritários a adoção 

de conceitos vagos nas disposições legais para mascarar o arbítrio. Assim, 

conceitos vagos como, “moralidade pública” e “bons costumes” são usados para 

ampliar a borda da discricionaridade judicial quase ao infinito, permitindo a 

instrumentalização desses conceitos para “justificar” a censura em atendimento 

aos desígnios do Poder, ceifando por completo a garantia do direito à liberdade 

de expressão. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a vitória dos Aliados, o 

contexto político mundial novamente exerce pressão sobre o cenário nacional, 

restando insustentável a manutenção de Getúlio Vargas no poder. O fim do 

Estado Novo leva à necessidade da formação de uma nova Constituição que 

correspondesse aos anseios democráticos do período, o que culmina com a 

promulgação da Constituição de 1946, que, em certa medida, resgatava os 

valores da Constituição de 1934, sendo inspirada por ela. 
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Novamente, repetindo as Constituições anteriores, porém, agora em 

novos ares democráticos, prevê o direito fundamental à liberdade de expressão 

em seu art. 141, §5º. Como dito anteriormente, a Constituição de 1946 foi 

fortemente inspirada pela de 1934, o que levou o constituinte a praticamente 

repetir os termos da previsão do mesmo direito na Lei Maior inspiradora, 

inovando, porém, ao acrescentar a proibição aos “preconceitos de raça ou de 

classe”, após, assim como na Constituição de 1934, também dispensar a licença 

do Poder Público para a publicação de livros e periódicos. 

Após um curto período de tempo sob a vigência da Constituição de 1946, 

novas crises surgem, encontrando seu ápice na década de 60, também 

influenciadas pelo contexto internacional com a Guerra Fria, o que culmina no 

Golpe Militar de 1964 e a derrubada do então Presidente João Goulart. Naquele 

momento, o incerto cenário político global, com a divisão do mundo em dois 

sistemas político-econômicos antagônicos, serviu de pretexto para a 

implantação da ditatura militar no Brasil, que contava com o interesse dos 

Estados Unidos da América em exercer influência sobre os países latino 

americanos naquele período. 

O regime ditatorial, que se estendeu durante 21 anos no Brasil, até a 

reconquista da democracia em 1985, foi responsável por diversas atrocidades e 

violações dos direitos humanos, incluindo perseguições políticas, prisões 

arbitrárias e tortura. Neste contexto, não haveria como a liberdade de expressão 

não ser afetada, sendo, portanto, um período de disseminado e forte controle 

estatal sobre a divulgação de ideias, que buscava reprimir qualquer 

posicionamento contrário ao governo. 

O suposto direito à liberdade de expressão, se encontrava previsto no art. 

150, §8º, da Carta de 1967, nova Constituição outorgada pelo regime militar, 

praticamente repetindo os termos da Constituição anterior, havendo uma 

mudança mais efetiva em seu texto através da Emenda Constitucional 1/1969, 

que coincide com um momento de maior endurecimento do regime, quando 

passa a estar previsto no art. 153, §8º. Nesse segundo momento, o dispositivo 

passa a prever que, dentre as hipóteses já anteriormente previstas, também não 

seriam toleradas exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. Aqui, 

assim como no período da ditadura do Estado Novo, percebe-se novamente 

como a inclusão de expressões vagas como “moral” e “bons costumes”, muitas 
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vezes servem aos interesses dos regimes autoritários. Afinal, quem definiria o 

que atende à moral e aos bons costumes? Com o controle total do Estado e a 

submissão dos outros Poderes, a inclusão desses conceitos abstratos buscava 

dar uma aparente legalidade ao arbítrio, auxiliando o regime ao prolongar a 

margem do controle ao exercício dos direitos extinguindo qualquer limite, 

permitindo ao ocupante do poder definir este critério de acordo com os seus 

interesses. 

A previsão de expressões vagas como limites ao exercício da liberdade 

de expressão acabava por abolir qualquer critério que regulasse a intervenção 

do Estado na esfera do indivíduo. Com isso, não havia mais condições 

estabelecidas e hipóteses definidas que justificariam eventual limitação ao 

exercício da liberdade de expressão, permitia-se, então, a limitação irrestrita ao 

exercício deste direito de acordo com a conveniência dos ditadores. Assim, na 

prática, era considerada “imoral” e atentatória aos “bons costumes” qualquer 

manifestação contrária ao regime militar, o que se demonstra através de diversos 

episódios de inescrupulosa censura e arbitrariedade estatal. 

A insatisfação de toda sociedade leva ao enfraquecimento do regime 

militar, culminando em sua derrocada em 1985, sendo necessária a elaboração 

de uma nova Constituição capaz de atender aos anseios democráticos do povo 

brasileiro, o que, finalmente, é realizado com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. 

 

 

4. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 

ATUAL PROTEÇÃO 

 

 

4.1. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: CLASSIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS 

E ÂMBITO DE PROTEÇÃO 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reinaugura a 

verdadeira garantia do direito à liberdade de expressão na sociedade brasileira, 

que tem reflexos em seu art. 5º, IV, V, IX e XIV, bem como, no art. 220. 
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Assim, o conceito do direito à liberdade de expressão no Estado 

Democrático de Direito seria a liberdade dada a todo ser humano para emitir 

suas ideias e opiniões, sejam de natureza filosófica, política, ideológica, 

religiosa, ou de outra natureza, no intuito de manifestar e divulgar seus 

pensamentos, ainda que contramajoritários, defendido de sofrer censura por 

parte do Estado. 

Com isso, é considerado um direito assegurado a toda pessoa natural, 

independente da nacionalidade, brasileira ou estrangeira, por conta do princípio 

da universalidade, e abrangeria, ainda, as pessoas jurídicas, posto que, 

conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 510), “direito fundamental compatível 

com sua natureza”. 

É classificado como um direito de defesa, dentre outros direitos de 1º 

geração ou dimensão, assim, seria voltado precipuamente contra o Estado, 

tendo por escopo impedir qualquer intervenção estatal com o intuito de censurar 

de forma arbitrária as manifestações do indivíduo. Portanto, o Poder Público é o 

sujeito passivo primordial deste direito, impedido de atuar de forma contrária à 

liberdade de manifestação, tendo por objetivo assegurar esta abstenção. Pode, 

ainda, ter como sujeito passivo o particular, neste caso, conforme Paulo Gustavo 

Gonet Branco (2021, p. 274),  

 

sabe-se que a incidência dos direitos fundamentais nas relações entre 
particulares não se faz automaticamente, mas deve ser ponderada em 
cada situação, mediante um balanço dos interesses envolvidos. 

 

Pode-se dizer também que o direito à liberdade de expressão, assim como 

os direitos fundamentais de modo geral, adquire, na atual evolução do Estado 

Democrático de Direito, tanto uma dimensão subjetiva quanto uma dimensão 

objetiva. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 352),  

 

a própria noção de direitos fundamentais, desde a sua origem, estava 
atrelada, ainda que nem sempre da mesma forma, pelos mesmos 
fundamentos, à noção de direitos subjetivos atribuídos ao indivíduo 
como pessoa e, nessa condição, como sujeito de direitos. 

 

Tratando desta primeira dimensão, conforme leciona o autor (Sarlet, 2019, 

354-355), 
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a noção de uma perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais 
engloba a possibilidade de o titular do direito fazer valer judicialmente 
os poderes, as liberdades ou mesmo o direito à ação ou às ações 
negativas ou positivas que forem outorgadas pela norma consagradora 
do direito fundamental em questão, ainda que tal exigibilidade seja 
muito variável e careça de uma apreciação à luz de cada direito 
fundamental em causa, dos seus limites, entre outros aspectos a serem 
considerados. 

 

Além dessa perspectiva subjetiva, há, ainda, incluída no conteúdo deste 

direito na Constituição, uma dimensão objetiva, ampliando a dimensão subjetiva, 

fazendo com que a previsão deste direito repercuta em todo o ordenamento 

jurídico. Com isso, uma das principais características dessa dimensão objetiva 

dá-se através da denominada pela doutrina e jurisprudência alemã, conforme 

leciona Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 356), 

 

eficácia irradiante ou efeito de irradiação dos direitos fundamentais, no 
sentido de que estes, na sua condição de direito objetivo, fornecem 
impulsos e diretrizes para a aplicação e interpretação do direito 
infraconstitucional, implicando uma interpretação conforme aos direitos 
fundamentais de todo o ordenamento jurídico. 

 

 

4.2. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: LIMITES E RESTRIÇÕES 

 

 

Porém, também como os demais direitos fundamentais, a liberdade de 

expressão não pode ser tida como um direito absoluto, intocável, soberano e 

ilimitável, havendo situações em que o conflito com outros direitos de igual 

hierarquia imporá sua restrição. Assim, caberá à própria Constituição Federal a 

definição do âmbito em que será permitida essa limitação, pois, conforme Gilmar 

Ferreira Mendes (2021, p. 204),  

 

os direitos fundamentais enquanto direitos de hierarquia constitucional 
somente podem ser limitados por expressa disposição constitucional 
(restrição imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com 
fundamento imediato na própria Constituição (restrição mediata). 

 

Analisando os dispositivos que preveem a liberdade de expressão é 

possível verificar esses limites. Enquanto limite expressamente previsto no 

mesmo dispositivo que assegura o direito, se encontra a vedação ao anonimato, 
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no art. 5º, IV, CF, assim, aquele que exerce a liberdade de manifestar suas 

ideias, deve fazê-la revelando sua identidade, posto que há proibição em nível 

constitucional dessa divulgação de forma anônima. Uma justificativa para este 

impedimento é a necessidade de assegurar outra garantia de índole 

constitucional conexa à liberdade de expressão, o direito de resposta 

proporcional ao agravo, previsto no art. 5º, V, CF, assim, fundamental que 

eventual abuso no exercício da liberdade de manifestação, possa ser respondido 

pelo ofendido, com a possibilidade de identificação do ofensor. 

Ao tratar do tema, dispõe Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 514-515), 

 

o direito de resposta constitui modo de assegurar o contraditório no 
processo público da comunicação e atua, portanto, também como 
garante da democracia, de tal sorte que o direito de resposta, para 
além de sua dimensão individual, possui também um forte componente 
transindividual, operando, neste contexto, a serviço da dimensão 
objetiva da liberdade de expressão. 

 

Cabe ainda destacar que o exercício do direito de resposta não impede a 

concessão de indenização por danos materiais ou morais oriundos do abuso da 

liberdade de expressão, posto que encontra possibilidade no art. 5º, V, CF. Neste 

sentido, aponta Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 517), que trata-se de hipótese de 

responsabilidade subjetiva, devendo ser analisada, para a caracterização de 

dano que enseje indenização, a existência de dolo ou culpa do eventual ofensor. 

Contudo, necessário diferenciar a vedação ao anonimato, desautorizado 

constitucionalmente, enquanto limite ao exercício da liberdade de manifestação, 

do sigilo da fonte, garantia assegurada constitucionalmente, com previsão no art. 

5º, XIV, CF, essencial à atividade jornalística e, com isso, essencial à própria 

democracia, que tem no livre exercício da imprensa um dos principais 

instrumentos de sua defesa. 

Por fim, percebe-se que nos enunciados que consagram o direito 

fundamental à liberdade de expressão na Constituição Federal de 1988, não há, 

enquanto possibilidade de limitação deste direito, a previsão de uma reserva 

legal, ou seja, não dispôs expressamente o constituinte sobre a possibilidade de 

criação de posterior legislação infraconstitucional que viesse a limitar o exercício 

deste direito, o que ocorreu em todas as Constituições brasileiras anteriores, que 

remetiam ao legislador infraconstitucional, expressamente no dispositivo que 
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tratava da liberdade de expressão, a incumbência da criação de lei que definiria 

as hipóteses em que estaria configurado o abuso no exercício do direito. 

Ainda assim, eventual iniciativa legislativa atual neste sentido não poderia 

ser de pronto considerada inconstitucional, conforme ensinamento de Ingo 

Wolfgang Sarlet (2019, p. 518),  

 

com efeito, ainda que excepcionais, restrições legislativas não 
expressamente autorizadas, mas que podem ser reconduzidas à 
Constituição Federal, pelo fato de terem por fundamento a proteção de 
outros bens constitucionais relevantes, não podem, pelo menos de 
plano, ser afastados sob o argumento de que são sempre 
constitucionalmente ilegítimas. 

 

Outra análise relevante no estudo das hipóteses de restrições à liberdade 

de expressão se dá nos conflitos entre direitos fundamentais. Nesta hipótese, 

caberá ao Judiciário, avaliar no caso concreto, qual direito deve prevalecer e qual 

restrição, dentre as hipóteses constitucionalmente permitidas, eventualmente 

deve ser adotada. 

Com isso, deve ser privilegiada a solução que busque a máxima proteção 

possível de ambos os direitos em conflito, sopesando, no caso concreto qual 

deve prevalecer e até que limite o outro deve ceder, neste sentido, leciona Paulo 

Gustavo Gonet Branco (2021, p. 188),  

 

o juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da 
proporcionalidade, que exige que o sacrifício de um direito seja útil para 
a solução do problema, que não haja outro meio menos danoso para 
atingir o resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, 
isto é, que o ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício que 
se pretende obter com a solução. 

 

Esta análise, obrigatoriamente, deve se atentar à garantia do chamado 

núcleo essencial dos direitos fundamentais concorrentes, entendendo que em 

seus conteúdos haveria uma parcela insuscetível de intervenção que deveria ser 

garantida, posto que caso fosse atingida, causaria o perecimento total do direito 

fundamental. Além de funcionar como critério de limitação dos direitos 

fundamentais em âmbito judicial, a Constituição impõe ao Legislador a sua 

observância na produção das leis, com a garantia prevista no art. 60, §4º, ao 

proibir mesmo a deliberação de proposta tendente a abolir direito fundamental, 

assegurando, assim, este núcleo essencial. 
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Tratando do tema, é possível extrair um conceito através da lição de 

Gilmar Ferreira Mendes (2021, p. 217), “o princípio da proteção do núcleo 

essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do direito fundamental 

decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais”.  

Segundo o autor (Mendes, p. 220), não haveria na ordem constitucional 

brasileira um dispositivo que trate expressamente da proteção do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, embora entenda que a previsão do art. 60, 

§4º, CF, imponha ao legislador um limite na intervenção dos direitos 

fundamentais. 

Típicas colisões entre o direito à liberdade de expressão e outros direitos 

fundamentais se dá nos embates entre este direito e outros como os direitos à 

honra, à imagem e à privacidade. Nestes casos, figura de um lado a liberdade 

de manifestação, muitas vezes em conjunto com a liberdade de imprensa, 

quando há interesse em noticiar fatos da vida de determinado indivíduo, e de 

outro, o direito deste indivíduo à honra e à privacidade, igualmente assegurados 

constitucionalmente, que buscam defendê-lo de ter fatos sobre si divulgados de 

forma pública, inclusive vindo a afetar eventualmente sua honra e imagem. 

 

 

4.3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DIREITO À CRÍTICA 

 

 

Boa parte da doutrina tem defendido que nestas hipóteses deverá ser 

levado em consideração o fato de se tratar de manifestação que envolve 

personalidade pública, havendo interesse público nesta divulgação. 

Neste sentido aponta Paulo Gustavo Gonet Branco (2021, p. 188),  

 

se um indivíduo tem uma vida pública ativa, será mais provável que 
uma reportagem envolvendo aspectos da sua vida particular venha a 
ser prestigiada, conferindo preponderância à liberdade de imprensa 
sobre o direito à privacidade. 

 

Acompanhando este entendimento, defende Ingo Wolfgang Sarlet (2019, 

p. 522), 
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por tal razão, onde houver maior interesse (legítimo) da opinião pública 
sobre informações a respeito das ações e da vida privada de alguém, 
ou mesmo, como já frisado, o próprio titular dos direitos de 
personalidade tenha já voluntariamente exposto sua vida privada, 
justifica-se uma menor proteção – mas não supressão! – da honra, da 
imagem e da vida íntima e privada e um maior espaço para a liberdade 
de informação e expressão. 

 

Assim, entende-se que em se tratando de personalidades públicas, 

notadamente autoridades públicas, políticas e governamentais, o interesse 

público deve ser devidamente valorizado, balizando e favorecendo ainda mais a 

liberdade de expressão, situação em que caberá a mitigação do direito à honra, 

dentro dos parâmetros constitucionalmente balizados, frente ao direito à 

informação, permitindo a crítica, exercício fundamental à democracia. Contudo 

há de ser diferenciada a crítica, quando, em determinadas hipóteses o direito à 

honra deve ceder, excluindo a configuração de ilicitude penal, da hipótese de 

manifestações atentatórias à dignidade da pessoa humana, à vida e à 

integridade física, independente de se tratar de personalidades públicas, 

mormente realizadas através de ameaças, hipótese em que a liberdade de 

expressão deve ceder, prevalecendo o direito à vida do indivíduo sob ameaça. 

Desta forma, há importante lição de Ingo Wolfgang Sarlet (2019, p. 491), 

neste sentido, 

 

no limite, mesmo que a mensagem divulgada possa ser ofensiva 
(especialmente na ótica do titular do direito à honra), se os termos 
empregados na divulgação tida como ofensiva forem condizentes com 
o intuito de informar assunto de interesse público, há de prevalecer a 
liberdade de expressão. Todavia, quando a opinião emitida não 
apresentar interesse público, além de ter caráter manifestamente 
ofensivo e violador da dignidade da pessoa humana do ofendido, o 
direito à honra se transforma em limite da liberdade de expressão e dá 
ensejo à responsabilização civil e mesmo penal (atendidos os 
pressupostos legais) dos autores da ofensa. 

 

Com isso, é possível perceber outro importante limite à liberdade de 

expressão, quando esta viola a dignidade da pessoa humana, princípio 

fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 1º, III. 

 

 

5. DISCURSO DE ÓDIO 
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Discussão cada vez mais relevante acerca do direito fundamental à 

liberdade de expressão, cuida de separar a livre manifestação de ideias do 

discurso de ódio, o que decorre principalmente da necessidade de contrapor 

posições ilegítimas que tentam abarcar este crime no âmbito de proteção da 

liberdade de expressão. 

Segundo Winfried Brugger (2001, p. 01), que classifica “o discurso de ódio 

como uma das formas de discurso repugnante”, define seu conceito ao referir 

que (Brugger, 2001, p. 02),  

 

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. 

 

Assim, o discurso de ódio costuma se voltar, sobretudo, contra minorias, 

incitando a violência contra determinados grupos sociais, sendo flagrantemente 

inconstitucional e atentatório à dignidade humana e à própria democracia. 

A principal função dos direitos fundamentais na atual evolução do Estado 

Democrático de Direito é justamente servir de “trunfos contra a maioria”, na lição 

de Ronald Dworkin, ou seja, existem para a proteção de grupos minoritários 

contra o arbítrio da maioria, defendendo a dignidade humana de todos os 

indivíduos na garantia de seus direitos. Com isso, não há como argumentar no 

sentido de que o discurso de ódio, ou qualquer manifestação violenta, estaria 

protegido pelo nobre direito à liberdade de expressão, posto que, se assim fosse, 

este direito atuaria como instrumento de violação dos demais direitos 

fundamentais, perdendo completamente seu valor e sentido. 

Portanto, se infere que não há nada mais antidemocrático que considerar 

o discurso de ódio como parte da democracia, posto que este atua exatamente 

contra a liberdade e a igualdade, valores essenciais desta, devendo, assim, ser 

corretamente enquadrado como crime, se encontrando fora do âmbito de 

proteção da liberdade de expressão. 

Importante voto do Ministro Celso de Mello no HC 82.424/RS expôs este 

entendimento, buscando demonstrar que o discurso de ódio configura ilícito 
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penal, não abarcado pela liberdade de expressão, trazendo fundamental 

diferenciação: 

 

Isso significa, portanto, que a prerrogativa concernente à liberdade de 
manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu 
campo de incidência, não constitui meio que possa legitimar a 
exteriorização de propósitos criminosos, especialmente quando as 
expressões de ódio racial – veiculadas com evidente superação dos 
limites da crítica política ou da opinião histórica – transgridem, de forma 
inaceitável, valores tutelados pela própria ordem constitucional”. (STF 
– Tribunal Pleno – HC 82424/RS – Relator: Ministro Moreira Alves – 
Publicação: 19/03/2004). 

 

Posição mantida pelo eminente Ministro na ADO 26/DF, neste sentido:  

 

O discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações e 
manifestações que incitem a discriminação, que estimulem a 
hostilidade ou que provoquem a violência (física ou moral ) contra 
pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de 
gênero, não encontra amparo na liberdade constitucional de expressão 
nem na Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 13, § 5º), 
que expressamente o repele . (STF – Tribunal Pleno – Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão 26/DF – Relator: Ministro Celso de 
Mello – Publicação: 06/10/2020). 

 

Não há ainda, como caracterizar a proibição ao discurso de ódio, como 

tentam alguns, como hipótese de censura, o que se revela completamente 

descabido. Ao tratar do controle do abuso da liberdade de expressão, Ingo 

Wolfgang Sarlet (2019, p. 512), elabora importante lição sobre o tema ao 

argumentar que,  

 

o problema de uma definição demasiadamente ampla de censura, 
como abarcando toda e qualquer restrição à liberdade de expressão, é 
de que ela acabaria por transformar a liberdade de expressão em 
direito absoluto, o que não se revela como sustentável pelo prisma da 
equivalência substancial e formal entre a liberdade de expressão e 
outros bens fundamentais, pelo menos a dignidade da pessoa humana 
e os direitos de personalidade. 

 

 

6. NOTÍCIAS FALSAS (“FAKE NEWS”) 

 

    

Outra questão extremamente relevante relacionada ao âmbito de 

proteção e aos limites da liberdade de expressão se coloca no mundo 
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contemporâneo, trata-se das notícias falsas (“Fake News”), que devem ser 

analisadas levando em conta os inúmeros danos que podem causar, eventuais 

conflitos entre direitos fundamentais que podem suscitar, possibilidade de 

responsabilização por sua divulgação e sua inclusão ou não no âmbito da 

liberdade de expressão. 

O desenvolvimento da internet e o surgimento das redes sociais, assim 

como os avanços tecnológicos de maneira geral, prometia a democratização dos 

meios de comunicação, permitindo a criação de novos canais por indivíduos que 

antes não possuíam os instrumentos necessários para a divulgação de suas 

ideias. Essa promessa realmente se concretizou, sendo hoje possível um acesso 

muito mais extenso e democrático de divulgação de informações, inclusive 

opiniões, críticas e o debate dos mais variados assuntos, ampliando a interação 

entre os indivíduos, rompendo fronteiras de comunicação entre pessoas de 

todos os lugares do mundo e aumentando o antes restrito acesso aos 

tradicionais meios de comunicação, como rádio e televisão. 

Contudo, esta evolução também tem sido usada de maneira maliciosa e 

perigosa por pessoas e grupos mal intencionados, o que se dá através da 

divulgação de notícias falsas, sobretudo quando carregadas do intuito doloso de 

manipular a opinião pública, seja pela divulgação de notícias caluniosas 

buscando atingir a reputação de indivíduos, seja pelo compartilhamento de 

desinformação, com reflexos sobre toda a sociedade, afetando áreas como a 

segurança e a saúde pública em graves casos. 

Por mais que as notícias falsas não sejam uma questão exclusivamente 

contemporânea, sendo um fenômeno presente no decorrer da história humana, 

é inegável que o desenvolvimento tecnológico e a ampliação do acesso aos 

meios de comunicação propiciaram o aumento do intercâmbio de mensagens e 

o de seu alcance, elevando este antigo fenômeno a um novo nível, o que também 

exige uma nova postura frente ao potencial de sua divulgação. 

Quando se refere ao indivíduo a notícia falsa pode atingir diretamente 

seus direitos fundamentais à honra e à imagem, causando enormes prejuízos 

em sua reputação e muitas vezes favorecendo o divulgador da informação falsa 

com a manipulação da informação. Já quando relacionadas a outras questões 

que interferem em áreas essenciais para toda a população, como a saúde 

pública, o que pode ocorrer, por exemplo, pela divulgação de falsos dados 
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científicos com a intenção de manipulação dos fatos, atingem a sociedade como 

um todo e, consequentemente, afetam os direitos de cada indivíduo, ferindo, 

neste caso, o direito à saúde, insculpido no art. 6º da Constituição Federal. 

Não se deve, porém, considerar que a proibição da divulgação de notícias 

falsas exclua a análise do caso concreto em que se deu, notadamente quando 

em questão a possível responsabilização de seu divulgador. Assim, devem ser 

considerados os possíveis danos e a intenção do agente com esta divulgação, 

não se buscando com isso desconsiderar a possibilidade de divulgação não 

intencional de notícia que posteriormente se revela inverídica. Assim, 

 

As chamadas fake news não são apenas notícias falsas. Se alguém 
divulgar nas plataformas de comunicação virtual a informação de que 
possui uma fazenda de elefantes de cinco patas no Alaska, isso não é 
verdade, mas não é fake news. A notícia falsa que é objeto de 
preocupação é a notícia daninha. É a notícia falsa propagada para se 
transformar em crença de muitos e obter uma vantagem indevida, 
quase sempre política, mediante os crimes de injúria, difamação ou de 
calúnia contra alguém ou contra alguma instituição. (MORI, 2018). 

 

Neste debate envolvendo a liberdade de expressão, inclui-se a liberdade 

de imprensa, não estando a atividade jornalística imune ao cometimento de 

erros, desta forma, conforme narra Paulo Gustavo Gonet Branco, 

 

Isso não impede que a liberdade seja reconhecida quando a 
informação é desmentida, mas houve objetivo propósito de narrar a 
verdade – o que se dá quando o órgão informativo comete erro não 
intencional. O requisito da verdade deve ser compreendido como 
exigência de que a narrativa do que se apresenta como verdade fatual 
seja a conclusão de um atento processo de busca de reconstrução da 
realidade. (2021, p. 285). 

 

Com isso, conclui-se que na questão em debate, entorno da divulgação 

de notícias falsas, a eventual liberdade desta divulgação poderia atingir diversos 

direitos fundamentais como a honra e a imagem dos envolvidos, direitos sociais 

como a saúde, e o próprio direito a ser informado, neste sentido, “cabe recordar 

que o direito a ser informado – e não o é quem recebe notícias irreais – tem 

também raiz constitucional, como se vê do art. 5º, XIV, da CF.” (GONET 

BRANCO, 2021, p. 284). 

Portanto, considerando o potencial danoso da divulgação de informações 

falsas, ordena-se sua exclusão do âmbito de proteção do direito fundamental à 
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liberdade de expressão, devendo ser analisado, contudo, o caso concreto para 

avaliar a possível responsabilização civil, ou até mesmo criminal, de seu 

divulgador, buscando sobretudo a intenção de quem a comete. 

 

 

7. O COMBATE AO DISCURSO DE ÓDIO  

 

 

Recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

apresentou o relatório sobre a situação dos Direitos Humanos no Brasil, 

aprovado em 12 de fevereiro de 2021. No tópico sobre a liberdade de expressão, 

Capítulo VII do relatório, a Comissão manifestou preocupação com o aumento 

de denúncias relacionadas ao discurso de ódio, o que demostra o aumento deste 

tipo de discurso no país.1 Com isso, se revela urgente a adoção de medidas no 

intuito de coibir este aumento. 

Neste sentido, importante decisão já citada foi proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 

26, de relatoria do Ministro Celso de Mello. Esta ação buscava a regulamentação 

dos incisos XLI e XLII, do art 5º, da Constituição Federal, frente a inércia do 

legislador em atender a este comando constitucional quanto a edição de lei que 

puna criminalmente as práticas homofóbicas e transfóbicas, pedindo, assim, 

além do reconhecimento da mora do Congresso Nacional, o enquadramento 

destas condutas no conceito ontológico-constitucional de racismo, que também 

encontra na Constituição comando ao legislador para a aprovação de leis que 

                                                             
1 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS. Situação dos direitos humanos no Brasil. Brasil, 2021. Relatório. 
Disponível em: http://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-pt.pdf. Acesso em: 3 mai. 
2021. 
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 prevejam sua punição. Assim, considerando a proteção já existente na 

Lei 7.716/892, que pune a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional, neste julgamento histórico3 definiu-se que, 

 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a 
implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI 
e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas 
homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão 
odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por 
traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua 
dimensão social , ajustam-se, por identidade de razão e mediante 
adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na 
Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de 
homicídio doloso, circunstância que o qualifica , por configurar motivo 
torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). (STF – Tribunal Pleno – 
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26/DF – Relator: 
Ministro Celso de Mello – Publicação: 06/10/2020). 

 

Resta constatada, a partir deste julgado, a postura inerte que o Legislativo 

brasileiro tem adotado apesar do volume cada vez maior de casos de incitação 

ao ódio que exigem uma resposta mais assertiva por parte deste Poder. 

Portanto, coube ao Judiciário o cumprimento de seu dever de defender a 

Constituição, assegurando proteção efetiva aos direitos fundamentais. 

Necessário, com isso, que o Legislativo também se atente para esta questão de 

forma a prever meios que ampliem a proteção aos mais diferentes grupos 

minoritários visando resguardar seus direitos. 

 

 

8. COMBATE ÀS NOTÍCIAS FALSAS (“FAKE NEWS”) 

 

 

No enfrentamento às notícias falsas uma das inovações recentes, já 

bastante difundida, tem sido a criação de canais de checagem de informação. 

                                                             
2 BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989. Define os crimes 
resultantes de preconceito de raça ou de cor.. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em: 3 mai. 2021.  

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). ADO nº 26/DF – Distrito Federal. Relator: 
Ministro Celso de Mello, 6 de outubro de 2020. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acesso em: 3 
mai. 2021. 
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Esses canais coletam informações divulgadas na internet e realizam uma 

verificação, sobre a veracidade de seu conteúdo, assim, apresentam dados que 

desmentem a notícia quando constatada sua inverdade. 

Diversos serviços de checagem têm sido criados, seja por órgãos públicos 

ou privados, encontrando exemplos em diversas instituições públicas e na 

imprensa. Quanto aos órgãos públicos, já existem canais de checagem do 

Supremo Tribunal Federal4, da Câmara dos Deputados5 e do Senado Federal6. 

Postura relevante neste sentido foi adotada nas eleições de 2020 pelo 

Tribunal Superior Eleitoral7. Buscando uma forma de mitigar os danos das 

notícias falsas no processo eleitoral, o TSE, firmou uma ampla parceria com 

diversas agências de checagem de fatos no intuito de verificar notícias 

inverídicas sobre o processo eleitoral. Iniciativas como esta são fundamentais 

como forma de combater os danos ao processo eleitoral com a divulgação 

dessas notícias em grande escala, que tem afetado eleições no Brasil e no 

mundo, sendo, assim, ferramenta essencial na defesa do Estado Democrático 

de Direito. 

No campo legislativo, se encontra em tramitação o Projeto de Lei nº 

2630/208 (“PL das Fake News”) que tem por escopo aumentar a transparência 

das redes sociais e a responsabilidade dessas plataformas no combate às Fake 

News. Porém, o projeto já aprovado no Senado Federal tem sido amplamente 

                                                             
4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Confira as últimas checagens feitas pelo STF de notícias 
falsas. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464183&ori=1. Acesso em: 3 
mai. 2021. 

5 PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara lança serviço de checagem de 
informações pelo WhatsApp. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/590411-camara-
lanca-servico-de-checagem-de-informacoes-pelo-whatsapp/. Acesso em: 3 mai. 2021. 

6 SENADO FEDERAL. Senado cria serviço para checar informações na rede social sobre a Casa. 
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/novo-servico-checa-se-
informacoes-sobre-o-senado-nas-redes-sociais-sao-falsas. Acesso em: 3 mai. 2021. 

7 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE lança coalizão de checagem de informações para as 
Eleições 2020. Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Outubro/tse-
lanca-coalizao-de-checagem-de-informacoes-para-as-eleicoes-2020. Acesso em: 3 mai. 2021. 

8 SENADO FEDERAL. PL 2630/2020. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8110634&ts=1612303001672&disposition=inline. Acesso em: 3 mai. 
2021. 
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criticado9, apontando, entre diversos fatores levantados, a imprecisão dos 

termos utilizados, abrindo margem à discricionariedade, podendo atingir a 

liberdade de expressão e a velocidade acelerada de sua tramitação, o que 

impediu um debate mais profundo envolvendo toda a sociedade. 

 

 

9. CONCLUSÕES 

 

 

Por fim, conclui-se que o direito fundamental à liberdade de expressão, 

assim como os demais direitos fundamentais, está em constante evolução, 

ganhando cada vez mais complexidade e impondo novos desafios que precisam 

ser enfrentados para sua preservação. 

Assim, sempre será exigida uma análise que busque redefinir seu 

conceito, características e âmbito de proteção de acordo com a história de seu 

tempo e o contexto em que está inserido, posto que imaginar que os contornos 

desse direito sempre foram e serão os mesmos no futuro traz o risco de uma 

leitura anacrônica que pode distorcer o que realmente este direito tem de 

imutável, seu sentido e valor, que é permitir a pluralidade e a manifestação de 

ideias, permitindo que o indivíduo se desenvolva e também contribua com o 

desenvolvimento da sociedade ao seu redor. 

A divulgação das notícias falsas, considerado o seu alcance atual, e o 

discurso de ódio são questões que se impõem entorno do direito à liberdade de 

expressão nesta quadra histórica, sendo essencial a produção de estudos que 

busquem aprofundar essas questões para melhor compreende-las e propor 

soluções, dado a complexidade do tema. 

Entender a liberdade de expressão como um direito absoluto, não 

passível de restrições ou imune ao conflito com outros direitos fundamentais, 

não revela uma postura de apreço incondicional à liberdade, mas sim uma leitura 

anacrônica, conforme citado, incapaz de compreender a complexidade de seu 

                                                             
9 INTERVOZES. PL das Fake News tem rito acelerado e traz riscos à liberdade de expressão. 
Disponível em: https://intervozes.org.br/pl-das-fake-news-tem-rito-acelerado-e-traz-riscos-a-
liberdade-de-expressao/. Acesso em: 3 mai. 2021. 
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tempo, visão esta que acaba por distorcer a liberdade até confundi-la com o 

arbítrio e o autoritarismo, desvirtuando seus objetivos e âmbito de proteção. 

Fundamental que as instituições de Estado percebam a 

imprescindibilidade da defesa deste direito como instrumento da própria 

democracia, sendo parte essencial do próprio Estado Democrático de Direito, 

neste sentido, o Poder Legislativo tem a obrigação de cumprir os ditames da 

Constituição Cidadã de 1988, notadamente a promoção do princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, art. 1º, III, assim como dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, de promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça , sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação, bem como, construir uma sociedade livre, justa e solidária, art. 

3º, I e IV, o que também se dá pela proteção dos direitos fundamentais. 

Também caberá ao Poder Judiciário zelar pela defesa da liberdade de 

expressão excluindo a criminosa prática do discurso de ódio, bem como a 

desinformação com a divulgação de notícias falsas com o intuito de manipular a 

opinião pública, da proteção deste direito fundamental, em postura de inegável 

compromisso com a defesa da Constituição. 

Porém, fundamental que, além das instituições, este também seja um 

compromisso de todos os indivíduos, sendo a educação a ferramenta mais 

poderosas deste processo. Com isso, percebe-se que caberá ao conjunto da 

sociedade, através da conscientização de todos, repudiar e romper os elos do 

ódio e da manipulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989. Define os 
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.. . Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso em: 3 mai. 2021.  

 

BRASIL. Constituição (1891). Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso 

em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil, de 16 de julho de 1934. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso 

em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 15 de março de 1967. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso 
em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 05 de outubro de 1988. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 
04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 
de novembro de 1937. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso 
em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 
de setembro de 1946. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso 

em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Imperio do Brazil, de 25 
de março de 1824. . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso 

em: 04 maio 2021. 

 



39 
 

 
 

BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. . Disponível 
em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/e

mc01-69.htm. Acesso em: 04 maio 2021. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). ADO nº 26/DF – Distrito 
Federal. Relator: Ministro Celso de Mello, 6 de outubro de 2020. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240

. Acesso em: 3 mai. 2021. 

 
BRUGGER, W. Proibição ou Proteção do Discurso do Ódio? Algumas 

Observações sobre o Direito Alemão e o Americano. 2001. 

 

FERREIRA MENDES, G; GUSTAVO GONET BRANCO, P. Curso de Direito 

Constitucional. 16. ed. Saraiva, 2021. 

 

INTERVOZES. PL das Fake News tem rito acelerado e traz riscos à liberdade 
de expressão. Disponível em: https://intervozes.org.br/pl-das-fake-news-tem-
rito-acelerado-e-traz-riscos-a-liberdade-de-expressao/. Acesso em: 3 mai. 

2021. 

 

MORI, Celso. Considerações sobre notícias falsas dolosas. ConJur, 29 set. 
2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-set-29/celso-mori-

noticias-falsas-dolosas. Acesso em: 3 mai. 2021. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. COMISSÃO 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Situação dos direitos 
humanos no Brasil. Brasil, 2021. Relatório. Disponível em: 

http://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-pt.pdf. Acesso em: 3 mai. 
2021. 

 

PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara lança serviço de 
checagem de informações pelo WhatsApp. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/noticias/590411-camara-lanca-servico-de-
checagem-de-informacoes-pelo-whatsapp/. Acesso em: 3 mai. 2021. 

 

SENADO FEDERAL. PL 2630/2020. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=8110634&ts=1612303001672&disposition=inline. 

Acesso em: 3 mai. 2021. 

 



40 
 

 
 

SENADO FEDERAL. Senado cria serviço para checar informações na rede 
social sobre a Casa. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/07/novo-servico-checa-se-
informacoes-sobre-o-senado-nas-redes-sociais-sao-falsas. Acesso em: 3 mai. 
2021. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Confira as últimas checagens feitas pelo 
STF de notícias falsas. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=464183&ori=1
. Acesso em: 3 mai. 2021. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. TSE lança coalizão de checagem de 
informações para as Eleições 2020. Disponível em: 
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Outubro/tse-lanca-coalizao-
de-checagem-de-informacoes-para-as-eleicoes-2020. Acesso em: 3 mai. 2021. 

 

VINÍCIUS QUEIROZ, M. CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO E O 
ATLÂNTICO NEGRO: A experiência constitucional de 1823 diante da 
Revolução Haitiana. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade de Brasília. Brasília. 2017.   

 

WOLFGANG SARLET, I; GUILHERME MARINONI, L; MITIDIERO, D. Curso 

de Direito Constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

 

    




