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RESUMO 

 

 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Claudomiro Batista de. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: 

AMPLITUDE, LIMITES E PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL NO DIREITO 

BRASILEIRO. Dissertação de graduação no Mestrado em Direito Público do 

Programa de Pós-Graduação em Direito Público (PPGD) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

A presente dissertação tem como objetivo principal, abordar a temática dos direitos 

fundamentais e das liberdades políticas da pessoa humana garantidos pela 

Constituição Federal de 1988, com ênfase do estudo na garantia constitucional da 

liberdade de expressão, bem como nos institutos de direito constitucional correlatos 

e derivados do mesmo e a ligação destes com a afirmação histórica e política dos 

direitos humanos fundamentais e da sua importância para a construção, 

manutenção e consolidação da democracia constitucional dentro da República 

Federativa do Brasil. Este trabalho aborda principalmente os aspectos de natureza 

juspositiva, com foco principalmente no seu âmbito doutrinário, fazendo para tanto 

remissões tanto à doutrina pátria quanto a estrangeira, sem deixar de lado o 

necessário enfoque jurisprudencial e a análise do ordenamento positivo pátrio com 

referências ao direito comparado, com o objetivo de descrever e analisar o 

surgimento, a evolução e a difusão do instituto, tanto nos principais países do Mundo 

Ocidental, como ao longo da história constitucional brasileira. 

 

Palavras chaves: direitos fundamentais, democracia constitucional, estado 

constitucional, liberdade de expressão, liberdade de informação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Claudomiro Batista de. FREEDOM OF SPEECH: MAGNITUDE, 

LIMITS AND CONSTITUTIONAL PROTECTION IN BRAZILIAN LAW. 

Masters´dissertation in public law in the public law pos-graduate program (PPGD) 

from the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

This dissertation focus,  as main objective, to address the issue of fundamental rights 

and political freedoms of the individuals, guaranteed by the Constitution of 1988, with 

emphasis of study in the constitutional guarantee of freedom of speech, as well as in 

national related constitutional law institutions and its derivatives, and the connection 

with  the historical and political affirmation of fundamental human rights and its 

importance for the construction, maintenance and consolidation of constitutional 

democracy in the Federative Republic of Brazil. This paper mainly deals with aspects 

of juspostive nature, focused mainly within its doctrinal aspect, making, for such, 

references both to the patrian doctrine and the foreign one, without forgetting the 

necessary jurisprudencial focus and analysis of the positive patrian planning  with 

references to comparative law, in order to describe and analyze the emergence, 

evolution and dissemination of the institute, both in the major countries of the 

Western World and along the Brazilian constitutional history. 

 

Key words: fundamental rights, constitutional democracy, constitutional state, 

freedom of speech, freedom of information. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho possui como objeto de estudo a análise do 

direito fundamental consistente na Liberdade de Expressão e os seus institutos 

derivados e na problemática gerada pelas colisões de direitos decorrentes do 

seu exercício e as suas repercussões, tanto no tocante a sua regulamentação, 

como em sede da Jurisdição Constitucional, sob a ótica da Constituição 

Federal de 1988, da dogmática constitucional e do sistema normativo em vigor 

na República Federativa do Brasil. 

A nova constituição surge no contexto da consolidação do fenômeno 

da Globalização, esta por sua vez impulsionada pela Revolução das 

Comunicações que vem com rapidez a diluir as fronteiras entre os Estados 

nacionais, permitindo um acesso à informação em uma escala nunca antes 

sonhada, na qual chegamos a um ponto aonde a comunicação em tempo real 

se tornou realidade.  

Tanto falado, quanto mal-compreendido, podemos definir e entender 

o fenômeno da Globalização como um conjunto de processos de difusão de 

capital, bens, informação, serviços e pessoas que estão levando a uma 

integração econômica, política e social não somente em escala transnacional, 

mas também com uma intensidade e profundidade na qual as instituições 

políticas e os valores morais, notadamente do mundo ocidental, vão sendo 

estendidos ao restante do mundo.1  

                                                           

1
 SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de Conceitos Históricos. 

Editora Contexto. São Paulo. 2005. P. 169. 
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Vão-se distantes os tempos do Brasil colonial na qual a uma carta 

enviada do Rio de Janeiro para Belém demorava em torno de um ano para 

voltar com a resposta. Ou do período logo após a independência aonde 

aproximadamente o mesmo tempo foi gasto para fazer com a notícia da 

emancipação do Brasil chegasse às províncias mais distantes da capital. 

Hoje, a informação circula de modo quase instantâneo fazendo com 

que tomemos conhecimento de fatos ocorridos no outro lado do mundo em 

fração de minutos. A superação do provincianismo e a inserção da sociedade 

brasileira em contato contínuo e intenso com resto do mundo alteram 

percepções e a atitudes, criando novos paradigmas ou nos fazendo rever os 

antigos. Da carta para o telégrafo, do telégrafo para o telefone, do telefone para 

o fax, o rádio e a televisão, mais as transmissões via satélite, o progresso 

técnico e científico durante os séculos XIX e XX, entrando com no século XXI, 

fazem nos chegar à era da Internet e da comunicação wireless na qual 

virtualmente qualquer informação pode ser acessada a qualquer hora e de 

qualquer lugar do globo com o uso dos equipamentos adequados.  

A Aldeia Global finalmente chegou. Nela, como prevista por 

McLuhan2 abre-se a possibilidade de qualquer pessoa se comunicar 

diretamente com outra graças aos progressos tecnológicos acumulados desde 

o início da Revolução Industrial e principalmente, com os avanços obtidos pela 

informática no último quarto do século passado com a miniaturização de 

componentes e com o aumento em escala exponencial na capacidade de 

processamento de dados. 

                                                           
2
 MCLUHAN, Marshall. Media, Culture & Society.2006 SAGE Publications (London, Thousand 

Oaksand New Delhi), Vol. 28(4): 505–520. P. 506. 
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Agora, já ao final da primeira década do século XXI, as redes 

entrelaçadas de comunicação nos aproximam cada vez mais, colocando as 

sociedades umas em contato com as outras, rompendo definitivamente com o 

isolamento cultural das comunidades ao redor do globo. 

Se de um lado a era da comunicação em tempo real nos coloca em 

contato direto com o outro, chocando civilizações e culturas umas com as 

outras nos fazendo conhecer melhor, por outro, isto não raras vezes traz o 

desprezo e a repulsa causada pelo excesso de proximidade na qual passamos 

a conhecer indesejavelmente de perto o que se passa na intimidade dos 

outros. 

Em sintonia com o constitucionalismo moderno, a Constituição da 

República de 1988, veio albergar o instituto da Liberdade de Expressão e de 

Informação em suas mais diversas manifestações, direitos esses já 

reconhecidos pela doutrina pátria e estrangeira, sem nenhuma sombra de 

dúvida, como direitos fundamentais de primeira grandeza e cada vez mais 

essenciais neste início do novo século. 

O acesso à informação e o direito à comunicação já são 

reconhecidos por alguns teóricos como pertencentes a uma nova categoria de 

direitos fundamentais, sendo componentes de uma dimensão inteiramente 

nova, residindo nele ainda uma polêmica ligada ao conceito de gerações ou 

dimensões de direitos.  

De qualquer forma, essas novas categorias de direitos começam a 

emergir no final do século XX, e por exclusão, não se destinam em particular à 

proteção exclusiva de interesses de indivíduos, de grupos ou de do Estado em 

particular. 
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Aludindo a Karel Vlasak, vem Bonavides colocar e destacar o direito 

à comunicação como pertencente a uma chamada terceira geração ou 

dimensão de direitos fundamentais, dentro do que ambos denominam de 

direitos da fraternidade, os quais demandam novas modalidades de proteção, 

além daquelas até então construídas em torno dos institutos pertencentes tanto 

a primeira como a segunda das gerações de direitos fundamentais, quer sejam 

individuais ou coletivos.3 

Esses direitos seriam caracterizados basicamente pelo seu aspecto 

de universalidade, vindo a transcender as fronteiras do Estado nacional, de 

modo a servir de meio catalisador para a consolidação definitiva tanto do 

Estado Democrático de Direito, bem como do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, em íntima interdependência daquele para a sua 

concretização 

A Liberdade de Expressão e o Direito à Informação, como direitos 

fundamentais, se apresentam como essenciais para a sociedade global 

contemporânea, como meio de inserção do indivíduo nesta e forma de preparar 

para o choque de uma repentina percepção ampliada do mundo ao redor.  

A sua concretização é essencial para a difusão, expansão e 

sobrevivência de uma concepção de sociedade aberta, democrática e liberal, 

esta cada vez mais sob o ataque de forças obscurantistas, que combinam 

autoritarismo, populismo e sectarismo ideológico e religioso em um mix com o 

potencial de lançar a humanidade neste início de século a uma nova Idade das 

Trevas. 

                                                           

3
 BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 18ª Edição. Malheiros Editores. São Paulo. 

2006. P. 569. 
 



5 
 

Para afastar essas influências negativas e socialmente explosivas, 

um dos meios mais eficazes consiste em permitir que as pessoas tenham livre 

acesso à informação, com veracidade, de modo a desmontar discursos e 

desnudar uma retórica vazia, que empobrece o debate político.   

Inserido no contexto deste processo de cunho verdadeiramente 

revolucionário, veio o Brasil, juntamente com outros Estados da América Latina 

à superação da fase dos regimes militares, iniciando a sua 

reconstitucionalização em meados dos anos 80.  

O processo de abertura política e redemocratização do país, iniciado 

com a Lei de Anistia em 1979, culminando com a promulgação da Constituição 

de 1988 e com as eleições diretas para Presidente da República em 1989, 

consolidou a transição política para o retorno dos civis ao poder. 

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu como nunca este direito 

fundamental essencial alçando-o à categoria de princípio constitucional de 

primeira grandeza, não somente reconhecendo e protegendo-o como tornou 

expressamente defeso a possibilidade de censura de qualquer natureza, em 

reconhecimento a importância capital do instituto. 

Foi promulgada ainda sob as conseqüências advindas de duas 

décadas de regime militar e de um longo histórico de autoritarismo no decorrer 

da história republicana qual foi exercida a censura, tanto de forma prévia como 

repressiva ou previsto mecanismos para a sua aplicação. A nova constituição, 

promulgada em outubro de 1988, após completar mais de vinte anos em vigor, 

marca o mais longo período de estabilidade institucional da história brasileira, 

agora tendo ultrapassado os vinte anos de vigência. 
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Esta veio estabelecer o instituto em exame como princípio de modo 

tal a garantir a Liberdade de Expressão na sua maior amplitude possível tendo-

a como corolário indispensável para a consolidação no Brasil do Estado 

Democrático de Direito e da Democracia Constitucional em sua plenitude. 

A Liberdade de Expressão, este gênero e as espécies que dela são 

derivadas, foram definidas pelo legislador constituinte em seu Artigo 5º, IX, que 

estabeleceu como regra primária o reconhecimento deste direito como a 

liberdade de “expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independente de censura ou licença”. 

A amplitude da proteção constitucional abrange ainda liberdades 

constitucionalmente asseguradas como as manifestações de natureza não-

verbal ou as simbólicas, bem como resguarda o sigilo e a privacidade das 

comunicações, protegendo a intimidade dos particulares contra intrusões do 

Estado. 

Estabelece como regra, que estes somente podem ser quebrados 

através de decisão judicial, devidamente fundamentada e após ter sido provada 

a sua absoluta necessidade, dentro de uma metódica contemporânea no trato 

de direitos fundamentais a qual, em nome de sua proteção não deve admitir a 

aplicação de meio mais oneroso quando meio mais brando estiver à 

disposição. 

 Veio legislador constituinte determinar textualmente limitações a 

liberdade de expressão, como também vieram a surgir outras em face às 

colisões de direitos fundamentais que se apresentaram com a práxis 

constitucional e entre esses e direitos de mesmo status sendo tais polêmicas 

objeto de jurisdição constitucional. 



7 
 

Tal entendimento, vale ressaltar, vem a ser corroborado tanto pela 

doutrina e pela jurisprudência dos tribunais superiores no Brasil e em particular 

no Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de não se admitir o exercício 

de direitos absolutos ou ilimitados. 

No tocante à temática ora trabalhada, foram dispostos pontualmente 

no texto da Constituição Federal de 1988, limites ao exercício da Liberdade de 

Expressão, com o objetivo de fazer com que durante a fruição destes direitos 

fundamentais, outros não venham a sofrer violações que venham a restringir o 

seu exercício constitucionalmente assegurado, em face à sua importância para 

o Estado Democrático de Direito. 

Os limites estabelecidos no texto constitucional são constituídos pela 

vedação ao anonimato, no direito de resposta e na indenização por danos 

morais e patrimoniais à imagem, a preservação da intimidade, vida privada, 

honra e a imagem das pessoas. 

 Também estabeleceu exigências de qualificação profissional em 

face aos que se dedicam aos meios de comunicação e para que seja 

assegurado a todos o direito de acesso à informação.  

Foi ainda prevista expressamente a restrição legal à publicidade de 

bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e terapias, abrangendo produtos 

que possam ser nocíveis à saúde. Por último, impôs em relação à produção e a 

programação das emissoras de rádio e televisão parâmetros como o respeito 

aos valores éticos e sociais da pessoa e da família por meio de legislação 

federal ainda em fase de aperfeiçoamento, em face das novas mídias que vão 

surgindo e sendo difundidas a cada dia. 
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A Constituição, por fim, veio a admitir que o Poder Público crie 

recomendações em relação às faixas horárias ou locais nas quais a 

programação deve ser considerada como inadequada, em face da proteção 

social aos valores familiares, e da criança e do adolescente, sem, no entanto, 

outorgar poderes à Administração Pública para o exercício de cortes ou 

proibição do conteúdo. 

As dúvidas existentes surgidas em face às colisões de direitos 

surgidas, notadamente em face ao § 1º do artigo 220 da Constituição Federal 

que veio textualmente a vedar a edição de lei que contenha dispositivo que 

constitua ou venha a constituir embaraço “à plena liberdade de informação 

jornalística em qualquer veículo de comunicação social” salvo em relação às 

anteriormente citadas é que constituem o núcleo da problemática constitucional 

a ser adiante trabalhada. 

O instituto da Liberdade de Expressão deverá ser estudado sob a 

ótica das colisões entre os direitos fundamentais e da regulamentação 

infraconstitucional existente sobre a matéria. Devem também, determinar até 

em que ponto ela pode ir sem trazer prejuízos que ofendam outros direitos e 

garantias fundamentais assegurados no texto da constituição federal. 

Essa problemática, não apenas pertinente ao Brasil sendo comum 

aos países ocidentais e as demais democracias que buscam conciliar o 

exercício pleno da Liberdade de Expressão e de informação em harmonia com 

os outros preceitos constitucionais. Desta forma, este trabalho também irá fazer 

uma exposição em sede de direito comparado das formas pelas quais a 

doutrina de direito dos principais países ocidentais veio a tratar as polêmicas 

surgidas em torno do âmbito em que o writ pode vir a ser exercido. 
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Esse análise será feito a partir do estudo legislação em vigor e do 

exame da atuação dos organismos com base nesta, responsáveis por 

eventuais regramentos em relação à liberdade de expressão. 

Este trabalho procurará ainda abordar o uso dos critérios de 

ponderação nos casos nos quais houver colisões de direitos envolvendo a 

liberdade de expressão e os seus derivados com o interesse público e social, 

buscando um ponto de equilíbrio entre direitos fundamentais e o bem comum. 

No primeiro capítulo buscamos introduzir o assunto, delimitando a 

problemática e ressaltando sua importância, assim como as suas implicações 

em sede do estudo dos direitos fundamentais e da proteção a ser conferida aos 

mesmos.  

No segundo capítulo tratamos do direito à Liberdade como um todo, 

bem como as suas implicações para o sistema democrático e as suas 

conexões com o instituto da Liberdade de Expressão e de Informação, e a 

importância deste dentro do sistema de liberdades constitucionalmente 

asseguradas, no qual se busca a proteção integral do indivíduo. É feita ainda 

uma abordagem do ordenamento jurídico, analisado sob a ótica de um sistema 

normativo que deve ser aplicado sob os paradigmas da preservação da 

integridade e coesão procedimentais, observando o texto constitucional com o 

ápice e núcleo do mesmo.  

No terceiro capítulo tratamos do instituto sob a ótica do direito 

comparado, mostrando a sua evolução histórica em paralelo com o surgimento 

dos direitos fundamentais, sua evolução e seu tratamento nos principais 

documentos internacionais sobre direitos humanos, bem como a posição na 

doutrina dos principais países ocidentais.  
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No quarto capítulo expomos o tratamento do instituto através da 

história constitucional brasileira e as posições adotadas pelo constituinte de 

1988, bem como o tratamento doutrinário e jurisprudencial da matéria, e a sua 

repercussão em sede dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição 

Federal de 1988. 

No quinto capítulo expomos as conexões do instituto ora estudado 

sob a ótica do controle de constitucionalidade, sob o prisma da idéia de 

jurisdição constitucional das liberdades e dos julgados mais recentes do STF 

envolvendo a matéria abordada, mostrando o seu desenvolvimento, não 

somente em sede doutrinária, bem como também jurisprudencial. 

Nas conclusões, buscamos apresentar a importância da criação de 

mecanismos para garantir a proteção aos institutos estudados, como forma de 

manutenção e evolução do Estado Democrático de Direito, considerando esses 

como um veículo de reivindicação e proteção a outros direitos fundamentais, 

bem como para a fiscalização das ações do Estado. 
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2. O DIREITO Á LIBERDADE, A DEMOCRACIA E O ESTADO 

CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEO 

 

2.1 O Direito da Liberdade em sentido amplo e a Liberdade de 

Expressão e de Informação 

    

 O estudo dos Direitos Fundamentais é sem dúvida o campo mais 

explorado, mais instigante e provavelmente o mais polêmico dentro do direito 

constitucional.  

 Isso decorre da importância essencial dos seus institutos tanto para 

o homem comum como também para o próprio Estado, sendo elemento 

essencial do mundo contemporâneo. 

 O processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais, 

ocorrido e consolidado primeiramente no mundo ocidental e posteriormente 

sendo levado para o restante do planeta no rastro da globalização, veio difundir 

com firmeza as idéias ligadas a liberdade individual. 

 Dado essencial a ser colocado é que independentemente do fato 

deste conceito ser uma idéia de origem essencialmente ocidental, é fato 

consumado de que agora tanto a liberdade individual como o desejo por 

Liberdade de Expressão esta sendo difundido com velocidade cada vez maior 

e reivindicado com mais vigor, em virtude da revolução tecnológica em curso 

desde a segunda metade do Século XX que dilui os limites do Estado Nacional 

e restringe a sua atuação, permitindo o acesso virtualmente instantâneo à 

informação de qualquer natureza e em qualquer parte do mundo.  
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 A Revolução das Comunicações, tratada por autores como Marshall 

McLuhan4 e Alvin Toffler,5 rompeu definitivamente o isolamento cultural entre 

as diversas civilizações. 

 Este isolamento veio a ser a regra ao longo da maior parte da 

história humana, com culturas isoladas com pouco ou nenhum contato entre si, 

e que quando se encontravam, não raro era sob o manto a hostilidade. 

 A comunidade global ora em formação, passa a ter 

instantaneamente acesso a todos os tipos de dados, havendo pouco ou 

nenhum controle estatal sobre o seu conteúdo. As tentativas canhestras de 

controlar esse imenso tráfico de informações tem se mostrado falhas, com 

alguns Estados apelando para a censura, que seja através da proibição pura e 

simples ou do monitoramento constante. 

 A possibilidade de acesso em tempo real à qualquer espécie de 

informação traz impactos econômicos, políticos e sociais profundos cujas 

repercussões ainda não são fáceis de prever. Seus efeitos se estendem como 

não poderia deixar de ser, à esfera jurídica, que procura se readaptar a uma 

realidade cuja velocidade da mudança torna difícil de acompanhar. No campo 

político, um efeito secundário, e não menos importante da Revolução das 

Comunicações é o de que esta está expondo a real natureza de muitos 

Estados como simples regimes de força, expondo toda a falsidade da retórica e 

do mundo das propagandas oficiais, bem como da imprensa “chapa branca” 

vivendo das verbas publicitárias estatais. 

                                                           

4
 Op. cit. P. 506. 

5
 TOFFLER, Alvin. O Choque do Futuro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Record, 1970. P. 26. 
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 A Liberdade de Expressão sempre teve uma relação incômoda com 

o poder, mesmo nas democracias mais liberais.  

 Já os Estados policialescos, sejam estes seguidores de qualquer 

tipo de viés ideológico, a vêm como uma ameaça direta à sua sobrevivência, 

não tolerando a sua prática. 

 De fato, uma das primeiras medidas de qualquer Estado que 

assuma um viés autoritário, independentemente do seu grau de intensidade, é 

estabelecer controles sobre o que a imprensa publica e principalmente, sobre o 

que os seus cidadãos assistem, lêem ou escrevem, estando estes sujeitos a 

graus variáveis de controle e coação. 

 Na concepção ocidental de liberdade cada ser humano é tido como 

um indivíduo dotado de consciência e vontade próprias, o que faz com que 

independentemente de cultura, governo ou sistema social no qual ele vive, faz 

emergir um ser completamente distinto, com cada homem sendo dotado de sua 

própria dimensão de singularidade. 

 No Ocidente a idéia de liberdade, entendendo-se esta, no seu 

sentido jurídico mais comum, como o direito de poder fazer tudo aquilo na 

medida em que este fazer não vier a prejudicar a esfera jurídica de terceiros 

terminou por se transformar em um valor e em uma idéia-força de tal amplitude 

levou a uma reformulação radical do próprio Estado. 

 O Estado, que veio a ser recriado com a finalidade de acomodar e 

proteger o instituto em estudo, bem como outros,  levou à superação do Estado 

Absolutista pelo Estado Constitucional, que em sua versão mais recente, se 

apresenta como Estado Democrático de Direito.  
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 A liberdade, expressa sob a forma de um valor positivado, 

juntamente com o valor democracia, estabeleceu os parâmetros do Estado 

contemporâneo, sendo ambos tidos hoje como praticamente unânimes no 

mundo ocidental. 

 A liberdade quer seja como ideal, quer seja como categoria 

axiológica passível de concretização, não somente alterou a natureza do 

Estado ao longo da história como também veio a influir na formação da própria 

identidade da Civilização Ocidental, servido de norte para as suas instituições 

mais fundamentais.   

 Como instituto, podemos dizer que a Liberdade de Expressão 

constitui um desdobramento do Direito Geral de Liberdade, que no atual 

estágio da história é reconhecido e positivado pela ampla maioria das 

declarações universais de direitos, estando consolidado no Ocidente e 

tendendo a se tornar um valor universal, embora seja de aplicação 

problemática em outras regiões do mundo, enfrentando uma série de barreiras 

culturais, tal como expõe Huntington.6  

 A partir de uma marcha histórica que passa pela história do 

constitucionalismo, desde o seu surgimento das primeiras cartas de direitos 

fundamentais ainda na Inglaterra do século XVII até as reafirmações nas 

declarações globais de direitos humanos no início do século XXI, a Liberdade 

como um valor foi consolidada dentro do imaginário político ocidental. 

                                                           

6
 “A Política mundial está sendo reconfigurada seguindo linhas culturais e civilizacionais. Nesse 

mundo, os conflitos mais abrangentes, importantes e perigosos não se darão entre classes 
sociais, ricos e pobres, ou entre outros grupos definidos em termos econômicos, mas sim entre 
povos pertencentes a diferentes entidades culturais”. HUNTINGTON, Samuel P. O Choque de 
Civilizações e a Recomposição da Nova Ordem Mundial. Objetiva. Rio de Janeiro. 1997. P. 
21. 
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 No atual momento histórico, vai sendo difundida no restante do 

mundo no rastro do processo da globalização, juntamente com a democracia 

representativa como regime político. 

 A problemática em torno da liberdade como um fim a ser almejado, 

pelo menos no Ocidente, reside não mais em sua aceitação ou não como um 

valor passível de positivação, proteção e concretização, mas sim, em torno da 

amplitude do seu exercício. Carvalho, tratando especificamente sobre a 

história da liberdade e sua influência na liberdade de expressão, alude à 

concepção Hobbesiana de liberdade, na qual esta consistiria, em essência, no 

direito da natureza, que implica na ausência de impedimentos externos e no 

poder de fazer o que quiser.7  

 Com base neste juízo, Hobbes a constatou a necessidade da 

liberdade se autolimitar em nome da viabilidade do convívio social, sob pena 

de, vivendo neste Estado de Natureza, a mesma se tornar inviável. Afirma ele 

que: “Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é 

conseqüência: que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de 

justiça e injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum não há 

lei, e onde não há lei não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são duas 

virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do 

corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que 

estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. 

São qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão”.8 

                                                           
7
 CARVALHO, L.G. Grandinetti Castanho de. Liberdade de Informação e o Direito Difuso à 

Informação Verdadeira. 2ª Ed. Renovar Editora. São Paulo. 2003. P. 11. 
8
 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e 

Governo Civil. 8ª Ed. Coleção Os Pensadores: Vol. X. Nova Cultural. São Paulo. 2004. P. 47. 
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 A Liberdade, como bem lembra Alexy, enquanto se apresenta como 

um dos conceitos de natureza jurídica e política dos mais difundidos e sem 

dúvida um dos mais fundamentais, é ao mesmo tempo um dos conceitos 

menos claros. Ela se encontra aberta as mais diversas interpretações todas 

com forte conotação axiológica e influenciada pelas mais variadas leituras 

ideológicas.9  

 O termo, per si, possui uma conotação que leva a uma valoração de 

cunho positivo, suscitando de logo de imediato, fortes emoções e dele sempre 

decorre a emissão dos mais variados juízos de valor por parte daqueles que 

vem a fazer uso do termo.  

 Alexy se refere ao termo liberdade e a sua difusão e popularidade 

como decorrência do mesmo ser um tipo de definição persuasiva, aludindo à 

terminologia cunhada por Isaiah Berlin.10 

 Na idéia de definição persuasiva, ao mesmo tempo em que é 

expresso um conceito, vem a ser sugerido ao destinatário uma idéia dotada de 

força própria, a qual carrega um sentido positivo, com a intenção clara de 

influenciar o receptor da mensagem. Expõe Alexy que a conotação emotiva do 

termo liberdade faz com aquele a usa, denomine algo real e desejável, além de 

uma mera descrição.  

 A carga emotiva expressa no termo traz ainda uma valoração 

fortemente positiva e induz ao ouvinte, oferecendo ao mesmo uma espécie de 

convite para que este venha a comungar com esse valor.11 

                                                           

9
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Malheiros Editores. São Paulo. 2008. P. 

218. 

10
 ALEXY, Robert. Ibidem. P. 218. 
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 Tendo em conta que o termo é polissêmico, em sua obra Alexy se 

debruça sobre o sentido jurídico do termo e às suas conexões com o estudo 

dos direitos fundamentais. Vem Alexy expor que os direitos à liberdade e a 

igualdade dão os fundamentos ao que ele denomina de núcleo de direitos 

fundamentais, pelo qual “Todos os outros direitos fundamentais são ou casos 

especiais de ambos esses direitos ou meios necessários para a produção e 

asseguramento de uma medida suficiente de liberdade e igualdade fática. O 

último vale, por exemplo, para o direito a um mínimo existencial”.12 

 Continua ainda discorrendo sobre tema que “O uso de liberdade é 

autonomia. É de importância fundamental para a teoria do Estado 

constitucional democrática, que os direitos fundamentais assegurem tanto a 

autonomia privada como a pública. Isso ocorre por um espectro amplo de 

direitos, que se estende da liberdade de opinião, sobre a liberdade de reunião e 

de imprensa até o direito de eleição geral, livre, igual e secreta. Desse modo, 

nasce uma união necessária entre direitos fundamentais e democracia”.13 

 Sobre as complexas conexões entre direito e linguagem, Ferraz 

aludindo à lição já dada por Miguel Reale, alerta sobre os riscos aos quais está 

sujeito aquele que faz um exame ontológico do direito, em face à sua inerente 

pluridimensionalidade, quando investigador pode correr “... o risco de privilegiar 

aspectos deste fenômeno plural, na forma sob a forma de sociologismos ou 

psicolologismos ou formalismos ou moralismos...”.14  

                                                                                                                                                                          

11
 ALEXY, Robert. Ibidem. P. 218. 

12
 ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. 2ª. Ed. Livraria do Advogado Editora. 

Porto Alegre. 2008. 

13
 Ibidem. P. 34. 

14
 FERRAZ, Tercio Sampaio Jr. Teoria da Norma Jurídica. 4ª ed. Editora Forense. Rio de 

Janeira/RJ. 2006. P. 05. 
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 Nestes casos, podem vir a serem privilegiados, e de modo 

equivocado, elementos de natureza extrajurídica. 

 Desta forma pode ser perdido o foco epistemológico e com isso sair 

prejudicado o objeto de estudo, vindo a comprometer o sentido unitário 

fundamental que deve nortear o estudo do ordenamento jurídico, sob pena do 

trabalho a ser feito perder a sua natureza jurídica. 

 De modo a evitar esses desvios epistêmicos, aquele que se debruça 

sobre o estudo do direito, deve fazê-lo observando o método científico e os 

parâmetros de unidade e coesão do sistema jurídico. 

 Ferraz busca fazer uma análise do direito, do ponto de vista “... 

normativo (sem afirmar que o direito se reduz a norma) e encarar a norma do 

ponto de vista lingüístico-pragmático (sem afirmar que a norma jurídica tenha 

apenas esta dimensão)”. 15 

 O ordenamento jurídico deve ser visto e estudado sob a forma de 

sistema, no qual deve ser observada a unidade do texto, a hierarquia entre as 

normas e as fontes e a manutenção da coesão procedimental.  

 Nesse aspecto, o estudo sistemático do direito à liberdade de 

expressão e dos institutos dela derivados, deve observar o direito à liberdade 

em geral como gênero.  

 Deve ser feito também, dentro de um direito de concepção sistêmica 

e em sintonia com um constitucionalismo contemporâneo, em sua fase pós-

positivista na qual temos a supremacia normativa dos princípios, sendo estes 

reconhecidos como o núcleo das constituições contemporâneas. 

                                                           

15
 Ibidem. P. 05.  
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2.2 A Liberdade de Expressão e Informação, o Liberalismo e o 

Estado Democrático de Direito 

 

 O conceito de Liberdade, de tão poderoso como se apresenta, é 

intimamente ligado à própria existência do Liberalismo como concepção 

político-ideológica, sendo o dela o seu elemento central e este por sua vez, em 

conjunção com a democracia como forma de associação política, contém uma 

ligação com o Estado Democrático de Direito, o qual é a sua manifestação 

mais atual e evoluída. Deve ainda observar ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana, este tido hoje como princípio norteador dos sistemas 

normativos ocidentais, servindo de paradigma central para a sua estruturação. 

Em face ao referido princípio e as suas conexões com os direitos fundamentais 

e a estruturação do Estado moderno, Barroso expõe que “Os princípios 

fundamentais expressam as principais decisões políticas no âmbito do Estado, 

aquelas que vão determinar sua estrutura essencial. Veiculam assim, a forma, 

o regime e o sistema de governo, bem como a forma de Estado. De tais opções 

resultará a configuração básica da organização do poder político. Também se 

incluem nessa categoria os objetivos indicados pela Constituição como 

fundamentais à República e os princípios que a regem em suas relações 

internacionais. Por fim, merece destaque em todas as relações públicas e 

privadas o princípio da dignidade da pessoa humana (Artigo 1º, III), que se 

tornou o centro axiológico da concepção de Estado democrático de direito e de 

uma ordem mundial idealmente pautada pelos direitos fundamentais”.16 

                                                           

16
 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. Editora Saraiva. 6ª 

ed. São Paulo/SP. 2004. P. 375. 
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 A liberdade como princípio, no início da fase liberal, e agora, como 

meio de promover a difusão do princípio da dignidade da pessoa humana, 

porque não dizer, está intimamente ligado à própria origem e desenvolvimento 

do Estado no mundo ocidental. 

Bobbio acerca desta concepção política busca por definir e 

distinguir os institutos do Liberalismo e da Democracia, expondo a evolução 

das relações entre ambos.  

Faz referências ao significado valorativo do próprio termo 

Democracia segundo o qual fica implícito que “... o governo do povo pode ser 

preferível ao governo de uns poucos e vice-versa”.17  

Bobbio procura distinguir entre os regimes de liberal-democracia e 

os de democracia-liberal, afirmando que, em sua percepção atual, a relações 

que fazem aparentar serem regimes interdependentes é complexa e não-

linear.18Entende o autor por liberalismo, como o regime de governo que impõe 

um conjunto de limites ao Estado cuja atuação não deve se estender de limites 

específicos e objetivos ao contrário do Estado Social.19  

Bobbio faz distinções entre o liberalismo e a democracia, 

qualificando esta como forma de governo onde o poder é compartilhado pela 

maioria, contrapondo-se a monarquia, oligarquia e autocracia.20 

O autor estabelece distinções entre os regimes democráticos e o 

liberal, afirmando que o segundo pode não necessariamente ser democrático.  

                                                           

17
 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. 6ª edição. Editora Brasiliense. Brasília. 

1994. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. P. 31. 

18
 Ibidem. P. 07. 

19
 Ibidem. P. 07. 

20
 Ibidem. P. 07. 
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Em sua concepção, um Estado liberal poderia vir a ser de tendência 

antidemocrática.21 Para Bobbio, o exercício do poder de forma democrática 

(que se dá pelo sufrágio) inviabiliza o desenvolvimento liberal impulsionado por 

determinada classe possuidora.22 

Bobbio, aludindo a considerações de Benjamin Constant sobre o 

período da Revolução Francesa, refere-se à problemática imposta aos Estados 

Contemporâneos em se limitar o Poder do Estado ao mesmo tempo em que 

vem torná-lo participativo com a sociedade.23 Contudo, conforme Bobbio 

ressalta, Constant já havia percebido a dificuldade de conciliação destes dois 

objetivos. Esta reside no aspecto em que o compartilhar do Poder implica na 

restrição a liberdade individual privada.24Para Constant a liberdade nos antigos 

consubstanciava-se na manutenção e garantia dos direitos políticos (no 

exercício do poder político) ao passo que já na liberdade dos modernos há uma 

ênfase na proteção dos bens privados.25  

Assim quanto mais poder político descentralizado, menor seria a 

proteção dos bens privados. 

Para Bobbio, Constant pretendia se referir à idéia almejada por 

Rousseau no qual o princípio do pacto social (vontade geral) terminaria por 

implicar na concentração absoluta de poder no pacto e em quem era o detentor 

do referido pacto (a democracia totalitária), questão a qual o autor considera 

fora de propósito.  

                                                           

21
 Ibidem. P. 07. 

22
 Ibidem. P. 83. 

23
 Ibidem. P. 08. 

24
 Ibidem. P. 08. 

25
 Ibidem. P. 09. 
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Bobbio expõe que o poder absoluto atribuído por força do pacto 

social não era ilimitado, mas sim estrito a aquilo tido como de utilidade à 

sociedade como um todo, tal como ele mesmo explica em alusão ao texto de 

Rousseau.26 Alude que tais limites eram o pressuposto de um modelo de 

Estado, não com fundamento no Direito natural do qual o liberalismo tira a sua 

justificação, mas sim do quantum de direito que cada um dos membros de uma 

comunidade vem a ceder em benefício do pacto social, no qual os seus 

membros viriam a abdicar de partes de sua liberdade27Resumidamente, conclui 

que há diferenças entre  liberal-democracia e democracia-liberal.  

Em segundo lugar, anota que o liberalismo tem como agente 

promotor, uma determinada classe social possuidora de bens; e por último, que 

o crescimento da idéia liberal, ao menos como regime, implicaria em uma 

diminuição da democracia. Em que pesem as críticas tecidas ao liberalismo em 

sua obra, Bobbio vem a admitir que “Ideais liberais e método democrático 

vieram gradualmente se combinando num modo tal que, se é verdade que os 

direitos de liberdade foram desde o início a condição necessária para a direta 

aplicação das regras do jogo democrático, é igualmente verdadeiro que, em 

seguida, o desenvolvimento da democracia se tornou o principal instrumento 

para a defesa dos direitos de liberdade. Hoje apenas os Estados nascidos das 

revoluções liberais são democráticos e apenas os Estados democráticos 

protegem os direitos do homem: todos os Estados autoritários do mundo são 

ao mesmo tempo antiliberais e antidemocráticos”.28 

                                                           

26
 Ibidem. P. 09. 

27
 Ibidem. P. 09. 

28
 Ibidem. P. 44. 



23 
 

No tocante a essa contradição entre os institutos, Brandão expõe 

que coube ao constitucionalismo norte-americano a tarefa de conciliar duas 

tradições políticas que “... andavam separadas, quais sejam: as noções de 

governo limitado por direitos individuais e de soberania popular...”.29 

Nos direito norte-americano, desde o início, a idéia de soberania 

popular foi colocada em face da necessidade de uma proteção do indivíduo 

contra eventuais abusos do Estado, embora também homenageasse o 

princípio da soberania popular, baseada em uma representação majoritária. 

No tocante ao tratamento que vem sendo dado ao conceito de 

Democracia na contemporaneidade, vem Hobsbawm considerar que o termo, 

por si próprio, suscita uma série de reações de concordância e positividade por 

parte do público.  

Aponta o autor que: “Há palavras com as quais ninguém gosta de se 

ver associado em público, como racismo e imperialismo. Há outras, por outro 

lado, pelas quais todos anseiam por demonstrar entusiasmo, como mãe e meio 

ambiente. Democracia é uma delas. Você se lembrará de que, nos dias do que 

normalmente se conhecia como “socialismo real”, mesmo os regimes mais 

implausíveis ostentavam-na em seus títulos oficiais, como a Coréia do Norte, o 

Camboja de Pol Pot e o Iêmen. Hoje, é claro, é impossível encontrar, com a 

exclusão de algumas teocracias islâmicas e monarquias hereditárias asiáticas, 

qualquer regime que não renda homenagens oficiais, constitucionais e 

editoriais a assembléias e presidentes pluralmente eleitos”.30 

                                                           

29
 BRANDÃO, Rodrigo. Direitos Fundamentais, Democracia e Cláusulas Pétreas. Editora 

Renovar Editora. Rio de Janeiro. 2008. P. 99. 

30
 HOBSBAWN, Eric J. Globalização, Democracia e Terrorismo. Companhia das Letras. São 

Paulo. 2007. P. 97. 
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A democracia é colocada não apenas como uma idéia de 

organização política, mas também, uma categoria axiológica, representando 

um valor a ser almejado.  

A idéia de democracia, intimamente associada à de liberdade, como 

bem aponta Hobsbawm, alude de forma tanto direta como sugerida a um 

conceito ideal de sociedade, com esta dotada de uma superioridade intrínseca 

sobre as sociedades não-democráticas.31 

Como bem se sabe, o conceito de democracia é colocada como uma 

das formas de associação política ou de regime político, sendo esses 

classificados em democráticos ou não democráticos, no tocante a acesso e ao 

exercício do poder político. O moderno conceito de democracia constitucional 

se baseia na idéia do respeito à premissa majoritária, com a prevalência da 

vontade da maioria, tendo essa como limites, o respeito a direitos e garantias 

fundamentais individuais e os direitos das minorias. 

Como bem expõe Maluf em relação ao conceito de democracia “... 

assume maior importância o conceito substancial, isto é, o conceito de 

democracia como um ambiente, um clima, em que se desenvolvem as 

atividades sociais, políticas e econômicas“.32  

Expõe ainda Hobsbawm que: “Qualquer Estado que possua esses 

atributos é oficialmente considerado superior a qualquer outro que não os 

possua, como, por exemplo, a Geórgia pós-soviética com relação à Geórgia 

soviética e um regime civil corrupto no Paquistão com relação ao regime militar. 

                                                           

31
 Ibidem. P. 97. 

32
 MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. 28ª Ed. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. P. 292. 
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Independentemente da história e da cultura, os aspectos constitucionais 

comuns à Suécia, Papua-Nova Guiné e Serra Leoa (quando aí existia algum 

presidente eleito) colocam oficialmente esses países em uma classe e o 

Paquistão e Cuba na outra. Por isso, a discussão pública e racional da 

democracia é necessária e singularmente difícil”.33  

Sundfeld expõe como características essenciais do Estado de 

direito as seguintes: a supremacia da constituição, a separação de poderes, a 

superioridade da lei e a garantia dos direitos individuais.34 Afirma ainda que 

esta concepção de Estado, “... define e respeita, através de normas jurídicas, 

seja os limites de sua atividade, seja a esfera de liberdade dos indivíduos...”. 35

 Ressalte-se ainda que esta modalidade de Estado se legitime 

através da participação plena da população no processo democrático. 

Canotilho expõe sobre a positivação da democracia como princípio 

normativo: “Da mesma forma que o princípio do Estado de direito, também o 

princípio democrático é um princípio jurídico-constitucional com dimensões 

materiais e dimensões organizativos-procedimentais. Com efeito, a 

Constituição Portuguesa de 1976 respondeu normativamente aos problemas 

da legitimidade-legitimação da ordem jurídico-constitucional em termos 

substanciais e em termos procedimentais: normativo-substancialmente, porque 

a constituição condicionou a legitimidade do domínio político à prossecução de 

determinados fins e à realização de determinados valores e princípios 

(soberania popular, garantia dos direitos fundamentais, pluralismo de 

                                                           

33
 Ibidem. P. 97 e 98. 

34
 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4ª Edição, 6ª tiragem. Malheiros 

Editores. São Paulo. 2004. P. 38. 

35
 Ibidem. P. 38. 
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expressão e organização política democrática); normativo-processualmente, 

porque vinculou a legitimação do poder à observância de determinadas regras 

e processos (Legitimation durch Verfahren). É com base na articulação das 

“bondades procedimentais” que a Constituição respondeu aos desafios da 

legitimidade-legitimação ao conformar normativamente o princípio democrático 

como forma de vida, como forma de racionalização do processo político e como 

forma de legitimação do poder. O princípio democrático, constitucionalmente 

consagrado, é mais do que um método ou técnica de os governantes 

escolherem os governados, pois como princípio normativo, considerado nos 

seus vários aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, ele aspira a 

tornar-se impulso dirigente de uma sociedade. O Artigo 2.º, conjugado com 

outros artigos (cfr., por ex., arts. 9.º e 81.º), sugere a existência de um objectivo 

a realiza através da democracia”.36  

Veja que a idéia de definição persuasiva se encontra embutida 

dentro do significado posto em face às democracias contemporâneas 

inspiradas no modelo ocidental, constitucional, democrático, representativo e 

republicano, como um modelo-padrão de Estado a ser almejado. Em que pese 

que o termo Liberdade possa ser objeto de vastas discussões sobre o seu 

significado, seja no âmbito da ciência política, da filosofia ou da moral, o termo 

possui um significado certo na tradição jurídica ocidental. Esta, desde a sua 

origem, é de fundo individualista, um significado mais objetivo consistindo na 

faculdade de poder fazer tudo aquilo que não for taxativamente, proibido ou, 

quando for facultado a fazê-lo, o seja de forma condicionada. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. 

Almedina Editora. Portugal. 2003. P. 287 e 288. 
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 De início, isto vem implicar para o pleno exercício de direitos, em 

uma postura de abstenção por parte do Estado, tendo este ideal sido positivada 

durante a primeira fase do constitucionalismo, com a grande onda de direitos 

civis e políticos, daquilo que, para efeito deste trabalho, optamos por 

denominar de primeira dimensão de direitos fundamentais, adotando a tipologia 

empregada por Tavares37 à qual viremos a nos referir adiante em maiores 

detalhes. Esta primeira dimensão de direitos fundamentais veio marcar no 

mundo ocidental a ascensão do Estado Liberal, cujas conseqüências na esfera 

jurídica serão objeto de considerações constantes ao longo deste trabalho, em 

virtude de que a evolução dos institutos abordados pela temática em estudo 

terem acompanhado em paralelo desenvolvimento deste. 

 

 2.3 A Liberdade de Expressão e de Informação e as suas 

espécies 

 

 No nosso ver a Liberdade de Expressão deve ser conceituada 

como a faculdade tida pelos destinatários do mandamento constitucional como 

a faculdade estabelecida em favor dos indivíduos de manifestar a sua liberdade 

de pensamento independente de autorização prévia ou juízo de valor de 

terceiros, de modo a atingir e concretizar em sua plenitude o exercício da 

atividade intelectual.  

                                                           

37
 “É preciso anotar que os autores têm preferido falar em gerações, querendo significar 

gerações sucessivas de direitos humanos. A idéia de “gerações”, contudo, é equívoca, na 
medida em que dela se deduz que uma geração se substitui, naturalmente, à outra, e assim 
sucessivamente, o que não ocorre, contudo, com as “gerações” ou “dimensões” dos direitos 
humanos. Daí a razão da preferência pelo termo “dimensão””. TAVARES, André Ramos. Curso 
de Direito Constitucional. 7ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2007. P. 468. 
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Esta última só podendo ser alcançada através do livre contato do 

indivíduo com os seus semelhantes, de forma direta e sem a intermediação de 

terceiros. 

Como todos os direitos assegurados no texto constitucional, o 

instituto da Liberdade de Expressão, que para efeitos deste trabalho, 

denominaremos de Liberdade de Expressão e de Comunicação, adotando a 

definição estabelecida por Farias. Este instituto, tem necessariamente de 

conviver de forma harmônica com outros direitos fundamentais com os quais 

possa o mesmo vir a colidir, notadamente aqueles que protegem a intimidade, 

a privacidade e a segurança nacional.  

Em relação ao instituto busca Farias apresentar um conceito mais 

amplo e completo do instituto denominando-o como liberdade de expressão e 

comunicação, consistindo esses em um conjunto coeso e interconectado 

composto por direitos, liberdades e garantias relacionadas à difusão de idéias e 

de notícias.38 

O instituto é necessário para a formação da personalidade do 

indivíduo no que toca ao desenvolvimento de suas opiniões e juízos críticos, 

quer sejam esses de natureza política, econômica e social, propiciando que o 

mesmo possa estar habilitado a participar da vida em sua plenitude, podendo 

contribuir para o aprimoramento do seu meio social. Buscando uma melhor 

sistematização do instituto, Farias veio a contribuir com a sua própria 

classificação supramencionada, partindo da idéia de liberdade de expressão e 

comunicação. 
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 EDILSOM, Farias. Liberdade de Expressão e Comunicação. Editora Revista dos Tribunais. 

São Paulo. 2004. P. 53. 
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Farias assim explica a sua classificação: “A opção pelos termos 

liberdade de expressão e comunicação justifica-se, em primeiro lugar, pelo fato 

de o termo liberdade de expressão (gênero) substituir os conceitos liberdade de 

manifestação do pensamento, liberdade de manifestação da opinião, liberdade 

de manifestação da consciência (espécies), podendo-se, pois, empregar a 

frase liberdade de expressão para abranger as expressões de pensamento, de 

opinião, de consciência, de idéia, de crença ou de juízo de valor”.39Coloca 

Farias a sua preferência do termo comunicação sobre informação, pois 

entende a informação como objeto da comunicação.40 

A liberdade de expressão é entendida pelo autor como tendo por 

objeto a manifestação de pensamentos, idéias, opiniões, crenças e juízos de 

valor.  

A liberdade de comunicação, por sua vez, teria como objeto a 

divulgação de fatos ou notícias, sendo um veículo de exteriorização para os 

conteúdos manifestados pela primeira.  

Justifica Farias tal dicotomia colocando-a como necessária para que 

seja estabelecida uma delimitação dos limites de responsabilidade decorrentes 

do seu exercício, colocando ainda, que esta distinção vem crescendo em 

importância, tendo se tornado dominante tanto na doutrina como na 

jurisprudência. Expõe que a Liberdade de Expressão, uma vez que esta se 

caracteriza por possuir “... conteúdo subjetivo e abstrato, não se encontra 

submetida ao limite interno da verdade”.41 

                                                           

39
 Ibidem. P. 53. 

40
 Ibidem. P. 55. 

41
 Ibidem. P. 55. 
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Já a Liberdade de Comunicação, sendo “... constituída por conteúdo 

objetivo, encontra-se suscetível de comprovação da verdade”.42 

No tocante a sua extrema importância relativa ao exercício pleno dos 

direitos e das garantias fundamentais, Saraiva aponta que: “O direito 

fundamental, já o dissemos alhures, é o que é ínsito à condição humana. E ser 

informado faz parte essencial da vida humana. Sem a informação, os seres 

humanos não obtêm a ciência e a consciência dos fatos e das coisas. Na 

relação kantiana de sujeito-objeto, o ser humano só é sujeito quando possui a 

informação que se transforma em conhecimento, até atingir o patamar da 

sabedoria...”.43 

A Constituição de 1988, como já anteriormente mencionado, trata da 

matéria em termos tanto do instituto da liberdade de expressão em si, bem 

como da liberdade de comunicação social, estando estas respectivamente 

previstas no Artigo 5º, IX e 220 do texto. 

Moraes aponta que os bens constitucionalmente protegidos, são 

além da própria liberdade de se expressar, a garantia de proteger o “... o meio 

pelo qual o direito individual constitucionalmente garantido será difundido, por 

intermédio dos meios de comunicação de massa44”. Entende o autor como 

meio de comunicação “... toda e qualquer forma de desenvolvimento de uma 

informação, seja através de sons, imagens, impressos, gestos...”.45  

                                                           

42
 Ibidem. P. 55. 

43
 SARAIVA, Paulo Lopo. Constituição e Mídia no Brasil. Academia Brasileira de Direito e MP 

Editora. São Paulo. 2006. P. 22. 

44
 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 8ª Ed. Editora Atlas. São 

Paulo. 2007. P. 126. 

45
 Ibidem. P. 126. 
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Expõe ainda que, a Constituição Federal determinou uma definição 

de comunicação de forma mais estrita, citando como tais os jornais, revistas, 

rádio e televisão.46Aponta Moraes sobre a matéria que “A manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na 

Constituição, que proíbe: a edição de lei que contenha dispositivo que possa 

constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 

veículo de comunicação social, observado o disposto no Artigo 5º, IV, V, X, XIII 

e XIV; toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística; a 

exigência de licença de autoridade para publicação de veículo impresso de 

comunicação, permitindo-se, porém, a sujeição da propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias a restrições 

legais, bem como, se necessário, a advertência sobre os malefícios 

decorrentes de seu uso”.47 Expõe sobre a vedação constitucional à censura 

que existe a necessidade de harmonizar as liberdades ligadas à comunicação 

social com os demais preceitos da Constituição. 

 

 2.4 A Liberdade de Expressão e de Informação e os Direitos 

Fundamentais 

 

 A metódica contemporânea dos direitos fundamentais em geral, 

coloca que a interpretação dos mesmos deve ser feita de forma a dar o maior 

alcance e a maior aplicabilidade possível aos direitos fundamentais. 
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 Ibidem. P. 126. 
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 Ibidem. P. 126 e 127. 
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 Juarez Freitas coloca que, o ato de interpretar o sistema normativo, 

necessariamente implica em estabelecer uma hierarquização e em 

conseqüência, estabelecer um sistema logicamente coerente com a 

prevalência daquilo que ele denomina de um princípio axiologicamente 

superior48atuando mesmo nos casos que envolvam antinomias, tendo a função 

essencial e precípua de resguardar a coesão e a unidade do sistema jurídico 

como um todo, com repercussão na aplicação e observância dos direitos 

fundamentais. O direito à Liberdade em sentido lato tem necessariamente uma 

poderosa carga axiológica, principalmente se aplicado às sociedades 

ocidentais, nascidas dentro de uma longa tradição de política liberal na qual a 

afirmação dos direitos fundamentais, primeiramente de natureza individual, veio 

a ser garantida materialmente pela figura de um Estado rigorosamente limitado 

no âmbito tanto de seus poderes como do exercício de suas competências. 

 A idéia de Liberdade se conecta diretamente com a idéia da Teoria 

dos Princípios como o núcleo das constituições contemporâneas a partir da 

distinção entre regras e princípios, com grandes contribuições tanto por parte 

de Robert Alexy como de Ronald Dworkin, que levaram o direito constitucional 

ao seu mais essencial campo de estudo, que é o da análise de criação, 

estruturação e aplicação das constituições contemporâneas. 

 Em seus trabalhos, Bonavides alude a importância de ambos para o 

desenvolvimento desta concepção de aplicação principiológica, destacando 

nesta atividade o papel de Dworkin: “Das reflexões de Dworkin infere-se que 

um princípio, aplicado a um determinado caso, se não prevalecer, nada obsta a 
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 FREITAS, Juarez. A Interpretação Sistemática do Direito. 4ª. Edição. Malheiros Editores. 

Rio de Janeiro. P. 114. 
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que, amanhã, noutras circunstâncias, volte ele a ser utilizado, e já então de 

maneira decisiva. Num sistema de regras, pondera Dworkin, não se pode dizer 

que uma regra é mais importante que a outra. De tal sorte que, quando duas 

regras entram em conflito, não se admite que uma possa prevalecer sobre a 

outra em razão de seu maior peso”.49 

 A positivação do valor liberdade, sob a forma de um princípio de 

organização social e política, se dá no contexto da aplicação das teorias de 

aplicação normativa dos princípios, no qual se busca a concretização plena do 

texto constitucional. Bem coloca Espíndola ao lembrar que “... já não se 

podem compreender os rumos do constitucionalismo contemporâneo sem 

empreender-se reflexões através da teoria dos princípios, alicerce e catalisador 

das suas mais novas progressões teóricas e dogmáticas”.50 

 Em face da discussão no tocante à liberdade e ao Estado 

constitucional, Alexy faz alusões à indissociabilidade entre a Teoria do 

Discurso, e o Estado constitucional democrático, uma vez que esta estabelece 

duas exigências fundamentais tanto em face ao conteúdo das normas, como à 

estrutura do sistema jurídico, consistindo elas em direitos fundamentais e na 

democracia.51 

 Alexy busca demonstrar sua tese argumentando que, “Para a 

teoria do discurso, a liberdade e a igualdade são constitutivas no discurso. As 

regras do discurso expressam isso claramente. Isso sugere concluir da 

liberdade e igualdade no discurso pela liberdade e igualdade em todos os 
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âmbitos da atuação. Uma tal conclusão imediata de regras do falar sobre 

regras jurídicas, contudo não é possível. Para isso, são necessárias outras 

premissas. Para fundamentar a liberdade jurídica precisa-se da premissa, que 

aquele, que faz discursos com o interesse de solucionar problemas políticos 

por consensos criados e controlados discursivamente,deve reconhecer a 

liberdade dos outros também fora de discursos. Quem faz discursos em essa 

motivação deve, pelo menos hiprocrisar aquele interesse, se ele quer obter 

legitimação por argumentos”.52 

Este trabalho parte do pressuposto de que o Estado Democrático de 

Direito, tem hoje a liberdade como um valor positivado sob a forma de 

princípios constitucionais e que estes se colocam como direito posto através da 

proteção aos direitos fundamentais pelas constituições contemporâneas, bem 

como pela opção definitiva da democracia como forma de associação política. 

 Para que a estrutura do moderno Estado Constitucional seja 

sustentada e preservada, com vistas a garantir a sua perenidade, passamos 

agora a estudar a importância da manutenção da unidade sistêmica dos 

ordenamentos jurídicos, sob a forma de sistemas coerentes e ordenados de 

normas. 

Essas idéias remetem às fases iniciais do constitucionalismo aonde 

foi desenvolvido o pressuposto de que, como regra, todas as instâncias sociais 

devem obediência e respeito aos termos de uma constituição, estando a ela 

submetidos. 
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Sobre esta concepção, que acaba por englobar o próprio conceito de 

constituição e de estrutura básica do ordenamento jurídico, vem Kelsen 

colocar o seguinte: “A questão da garantia e do modo de garantia da 

Constituição, isto é, da regularidade dos graus da ordem jurídica que lhe são 

imediatamente subordinados, pressupõe, para ser resolvida, uma noção clara 

de Constituição. Somente a teoria aqui desenvolvida, da estrutura hierárquica 

da ordem jurídica, está em condições de proporcioná-la. Não é exagero 

nenhum afirmar que somente ela permite apreender o sentido imanente dessa 

noção fundamental de “Constituição”, com a qual já sonhava a teoria do Estado 

da Antiguidade, porque essa noção implica a idéia de uma hierarquia das 

formas jurídicas. Através das múltiplas transformações por que passou, a 

noção de Constituição conservou um núcleo permanente: a idéia de um 

princípio supremo determinando a ordem estatal inteira e a essência da 

comunidade constituída por essa ordem”.53 

 Outros teóricos, tais como Alf Ross, também vieram dar grande 

importância à questão da segurança jurídica, temática comum à maioria das 

correntes do positivismo jurídico.  

 O Positivismo Jurídico, em suas mais diversas vertentes, quer seja a 

normativista, codicista, analítica ou decisionista, buscam, dentro do possível, se 

afastar de juízos de valor, não raro expresso como sendo de natureza absoluta, 

trazendo o eixo da sua análise para o exame dos pressupostos de cunho 

lógico-formal. 

 Note-se que a tônica é dada a métodos capazes de mitigar 

apreciações excessivamente subjetivas por parte dos operadores normativos. 
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 Essa metódica faz uso em especial para as suas constatações, o 

exame dos pressupostos de validade e dos critérios de vigência, buscando 

uma seguir uma lógica que parte do exame de elementos fáticos e objetivos, 

passíveis de constatação e mensuração, o que não é possível atingir tão 

somente através da especulação metafísica. 

Alf Ross, em sua abordagem, teve como ponto de partida o exame 

pela ótica jusfilosófica da problemática jurídica, vindo a teorizar sobre o que é 

talvez a maior e mais perene problemática da filosofia do direito.  

Tratou Ross, do estudo da verdadeira essência do direito, buscando 

a sua real natureza, e, tal como os outros positivistas, veio separar o direito dos 

outros campos das ciências humanas, objetivando, tal como Kelsen, evitar o 

sempre indesejável sincretismo metodológico, que faz com que se perca o foco 

epistemológico. 

Vem autor levar a problemática para o campo da lingüística, fazendo 

considerações sobre os significados e os seus desdobramentos concretos na 

interpretação e aplicação das normas, sendo um dos pioneiros neste campo.  

Segundo Ross, o significado pode ser expressivo ou sintomático e 

representativo ou semântico.54  

Para o autor, o primeiro tipo de significado vem expressar uma 

asserção referente a um Estado de coisas ou a um fato.  

Já o segundo tipo vem expressar uma experiência sem carga 

simbólica.  

Deduz o autor, mais um tipo a partir desta última, as expressões 

diretivas na qual ele insere as regras jurídicas.55  
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Nisto vem Ross a fazer uma distinção dos termos que fazem a 

separação entre o direito tal como conjunto de regras e o direito como 

conhecimento das regras, notadamente em relação aos países anglo-

saxônicos, aonde predomina a Common Law, no qual esta distinção é tida pelo 

autor como imprecisa.56  

 

 2.5 O Ordenamento Jurídico como sistema 

 

 Passamos agora à exposição das principais concepções teóricas 

que buscam estudar o ordenamento jurídico sob a forma de sistema, conceito 

este, tido no seio deste trabalho, como essencial para a aplicação mais 

adequada dos institutos de direitos fundamentais ora em análise, em face ao 

seu uso, por parte dos destinatários das normas garantidoras de direitos 

fundamentais.  

 Essas devem ser tratadas dentro da amplitude e dos limites 

necessários estabelecidos no texto constitucional, bem como a proteção dos 

próprios institutos ligados à Liberdade de Expressão e de Comunicação e dos 

seus meios de fruição. 

 Para que estes objetivos se realizem em toda a plenitude permitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio, é preciso que seja rigorosamente observada 

a unidade e coerência tanto da Constituição Federal, bem como do sistema 

normativo dela derivada.  
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 Essa necessidade é acentuada em face da tendência de alguns 

ramos das ciências sociais e até de algumas correntes dentro do próprio 

direito, com fortes influências de economicismos, ideologismos e 

sociologismos. Em virtude dessas influências extrajurídicas, inseridas sem 

metódica e sem a observância dos mínimos padrões de coerência 

procedimental e sistêmica, tem surgido tendências preocupantes de aplicação 

de ordenamento jurídico. As piores, sem dúvida, são aquelas que, sob 

pretexto de fazer justiça à qualquer custo, pregam a aplicação do direito sem a 

observância rigorosa das garantias dadas pelo texto constitucional, que 

constitui condição sine qua non para a manutenção do Estado Democrático de 

Direito. 

 Em face do exposto, julgamos como essencial a adoção de uma 

metódica rigorosa, que afaste ao máximo possível a aplicação de critérios de 

cunho subjetivo, não somente em face ao ordenamento jurídico como um todo, 

mas principalmente, quando houver a aplicação de dispositivos nos quais 

estejam envolvidos princípios constitucionais sensíveis. 

 Vale ressaltar que a proposta contida neste trabalho, não se fecha 

de modo algum a eventuais inovações teóricas que venham a ser aplicadas à 

ciência jurídica.  

 Todavia consideramos como ponto de partida essencial a 

observância de parâmetros que tenham origem no positivismo jurídico e qua 

abordem o direito sob o prisma da manutenção da coerência e integridade 

procedimentais. 
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Para os fins deste trabalho, considera-se como essencial a adoção 

manutenção dos critérios de validade e vigência de origem Kelseniana que 

visam garantir a unidade procedimental do sistema jurídico, tido por nós como 

essencial para a manutenção, em última instância, do próprio Estado 

Democrático de Direito, fazendo-se uma opção clara pelo valor Segurança 

Jurídica. A opção pelo modelo proposto por Kelsen como marco teorético, 

implica na manutenção do que, no nosso ver, constitui na adoção de uma 

medida minimamente necessária de formalismo jurídico imprescindível ao 

estabelecimento de um sistema normativo minimamente funcional. 

Em primeiro lugar, Kelsen utilizou como instrumento para atingir os 

seus objetivos, a adoção de uma pureza metodológica fundamental cujo 

escopo é a libertação da ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 

estranhos, mediante uma operação de expurgo axiológico-sociológico, 

afastando do objeto de estudo primário, todos os elementos de natureza não-

jurídica que influenciavam o direito e negavam-lhe tanto a cientificidade como a 

sistematicidade.  

Abstraiu do conceito de Direito a idéia de Justiça, em face à sua 

subjetividade e relatividade de significado e buscou a adoção de uma 

linguagem lógica, rígida e precisa. Para Kelsen, a adoção da Pureza busca 

afastar a intrusão dos métodos próprios das outras ciências sociais conexas ao 

direito que resulta em um indesejável sincretismo metodológico.57 
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Esse fenômeno constitui sem dúvida em uma das grandes 

problemáticas do direito contemporâneo, tendo sido retomada por autores 

como Marcelo Neves e Tércio Sampaio Ferraz.  

No modelo Kelseniano, a ordem jurídica tem como pressuposto 

fundamental e último de validade objetiva, para que seja dada unidade e 

coerência para o sistema, uma norma fundamental (Gründnorm), sendo que 

para Kelsen, é admissível e até necessário a existência de norma sem que 

esteja posta (simplesmente pressuposta), sendo esta, desta forma, vir a ser 

tratada como norma hipotética fundamental. 58  

Kelsen busca organizar a sua concepção sob os parâmetros da 

vigência, da validade e da eficácia. 

Vale notar que as categorias desenvolvidas pelo autor sempre vão 

sendo postas no sentido de criar marcos de trabalho objetivos para os 

operadores do direito, aspecto que tem especial relevância na ora em que são 

abordados princípios constitucionais sensíveis.  

Para Kelsen, a vigência pode ser encarada como existência 

específica de uma norma de conduta preceituada, ordenada, prescrita, exigida, 

proibida, comentada, permitida ou facultada, constituindo uma parte do Dever 

Ser.59 No tocante à validade da norma, esta pode ser de natureza espacial, 

temporal, pessoal ou material, implicando que uma norma será válida (e, 

portanto exigível) ou inválida (desprovida de exigibilidade).60A conduta objeto 

de regulação, ou conduta normada, será relativa a atos ou omissões.  
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Estas por sua vez, podem vir a ser reguladas tanto em sentido 

positivo ou permissivo, quando o ordenamento jurídico confere a um indivíduo 

poder ou competência, ou em sentido oposto, negativo ou proibitivo, quando a 

mesma estatuir de forma a vedar ao destinatário o exercício de poderes ou 

competências, outra determinada classe de atos.61 Deve ser ressaltado que 

nenhum modelo teórico-dogmático se encontra isento de críticas. 

Aborda Radbruch tal questão, expondo que “A sistemática jurídica é 

problemática não apenas por causa desse conflito entre sistemática formal e 

teleológica; a sistemática teleológica contém problemas graves. É totalmente 

sem perspectivas compreender as determinações do direito vigente como 

meios necessários para uma finalidade uniforme. Pois a legislação também 

pode estar à mercê de meios inadequados à sua finalidade, e nem sempre 

busca a mesma meta, conforme grupos conservadores, liberais ou 

democráticos tenham o controle da legislação, embora todos persigam o 

fantasma do único direito verdadeiro”.62  

Continua Radbruch a expor que “Portanto, não é possível, a partir 

das determinações do direito em vigor, mover-se em direção a uma finalidade 

uniforme e em seguida retroceder, a partir dela, para a decisão das questões 

jurídicas particulares; ao juiz diante da questão jurídica concreta e ao e ao 

jurista diante da questão jurídica apresentada como possível nada mais resta 

do que considerar como adequada a decisão correspondente à sua própria 

concepção do direito”.63 
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Diante da problemática posta, vem Kelsen abordar a questão do 

estabelecimento da constituição como marco central obrigatório do sistema 

normativo. Expõe que “... a Constituição empresta ao ato legislativo esse 

sentido objetivo. O ato criador da Constituição, por seu turno, tem sentido 

normativo, não só subjetiva como objetivamente, desde que se pressuponha 

que nos devemos conduzir como o autor da Constituição preceitua”.64 

Outro ponto capital abordado dentro do modelo estabelecido por 

Kelsen, diz respeito às conseqüências atribuídas pela norma às condutas 

humanas com base em juízos de ordem axiológica, uma vez que a atividade 

valorativa é inerente ao intelecto humano. 

Eles trazem uma problemática em si, devido ao teor de carga 

subjetiva inerente, parecendo ter sido uma das preocupações centrais do autor, 

a de como mitigar os seus efeitos sobre o ordenamento jurídico-positivo. 

É também preocupação nossa, tendo em vista a importância 

fundamental dos institutos jurídicos em análise neste trabalho, que podem vir a 

sofre com o subjetivismo do legislador infraconstitucional e do julgador no caso 

da criação e aplicação da norma, de forma não-harmônica com o texto da 

Constituição Federal. A conduta a ser eventualmente devida ou prescrita pode 

vira resultar ou não em conduta real (ou fática) com a correspondência a uma 

dada norma ou então, vir a contrariá-la. O juízo segundo o qual uma conduta 

real é tal como dever ser (de acordo com norma objetivamente válida) é um 

juízo de valor (neste caso positivo). Aquela conduta não correspondente a um 

determinado Dever Ser terá necessariamente um juízo de ordem negativa.65  
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Em face aos valores trabalha Kelsen com a categoria de 

adequação. A adequação ao fim (Zweckmässigkeit) corresponderia a um valor 

positivo; a contradição com o fim (Zweckwidrigkeit) a um valor negativo. O valor 

pode ser conceituado, a partir dessas categorias, como a relação que tem um 

determinado objeto e particularmente a conduta humana com um fim.66 

Kelsen alude a um processo no qual o Estado-Jurisdição se 

transforma em no Estado-Administração aplicando atos coativos e restritivos de 

direitos que não tenham a natureza de sanção (não sendo oriundos de atos 

ilícitos), e condicionados por outros fatos tais como as desapropriações e 

internações hospitalares.67Atividade típica do Estado-Administração é a 

regulação das atividades nas quais os interesses particulares são limitados em 

face ao bem comum, atividade típica do Estado Democrático e Social de Direito 

contemporâneo, cujas raízes se encontram tanto na experiência anglo-saxã, 

quanto na social-democracia européia.  

De grande destaque em sua teoria há a manutenção do que o autor 

denominou de manutenção do mínimo de liberdade. Neste ponto colocamos 

que o Estado somente deve interferir no domínio pessoal ou privado, na 

medida em que essas intervenções sejam demonstradas como absolutamente 

necessárias para a manutenção da ordem político-social, em especial quando 

isto envolver eventuais restrições de direitos e garantias fundamentais. 

Considera todas as condutas como reguladas, que sejam garantidas ou então 

defesas pela ordem jurídica.68  
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A liberdade se consubstancia, com garantia na ordem jurídica, de 

fazer com que outrem ao praticar uma conduta não-interdita não interfira na 

esfera jurídica de um determinado titular de direitos, sendo que essa mesma 

ordem não pode pretender impedir todos os tipos de conflito. As restrições ao 

agir individual não somente são como devem ser de natureza tópica e restrita. 

Sobre o respeito a essa esfera mínima de liberdade individual, de 

grande relevância dentro deste trabalho, expõe Kelsen que: “Fica sempre 

garantido, porém, um mínimo de liberdade, isto é, de ausência de vinculação 

jurídica, uma esfera de existência humana na qual não penetra qualquer 

comando ou proibição. Mesmo sob a ordem jurídica mais totalitária existe algo 

como uma liberdade inalienável – não enquanto direito inato do homem, 

enquanto direito natural, mas como uma conseqüência da limitação técnica que 

afeta a disciplina positiva da conduta humana”.69 

Kelsen deu grande importância às liberdades constitucionalmente 

asseguradas, no meio das quais se inserem as Liberdades de Expressão e 

Comunicação, ressaltando aquelas dentro do conceito de mínimo de liberdade: 

“Sob este aspecto, têm uma especial importância política as chamadas 

liberdades constitucionalmente garantidas. Trata-se de preceitos de Direito 

constitucional através dos quais a competência do órgão legislativo é limitada 

por forma a não ser permitido – ou apenas o ser sob condições muito especiais 

– editar normas que prescrevam ou proíbam aos indivíduos uma conduta de 

determinada espécie, como a prática da religião, a expressão de opiniões e 

outras condutas análogas”.70 
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Tal foi a preocupação de Kelsen com as liberdades constitucionais, 

que em trabalhos posteriores o autor desenvolveu uma das modalidades de 

jurisdição constitucional na forma do controle de constitucionalidade 

concentrado, sendo que a partir dos seus trabalhos veio a ser estabelecido o 

Tribunal Constitucional da Áustria. A matéria em exame, como já vista, possui 

fortes ligações em face à proteção constitucional das liberdades fundamentais.  

O papel das constituições é do conferir validade às normas tanto em 

seu âmbito subjetivo como objetivo. Uma determinada ordem coercitiva 

somente será considerada válida se for globalmente eficaz, prevalecendo a 

ordem coativa mais eficaz.71 

Carvalho, afirma que as normas jurídicas existem primariamente 

num universo discursivo que é o sistema de direito posto e sobre o uso 

problemático do conceito de “sistema” usado pela ciência, definindo o mesmo 

como um conjunto de elementos subordinados a uma idéia comum. 72 Expõe 

que tem ganhado corpo a classificação de sistemas proposta por Marcelo 

Neves expondo-os como sistemas reais e sistemas proposicionais. 73 

Os primeiros seriam formados por objetos do mundo físico e social e 

os segundo por linguagem. Fala sobre os sistemas nomoempíricos, que podem 

ser descritivos ou teoréticos e dos que tratam de oferecer proposições 

prescritivas, relativas a determinadas condutas sociais.  

Refere-se aos sistemas nomológicos e a opinião de Lourival 

Vilanova que os concebe como se desenvolvendo a partir de operações lógico-
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dedutivas, tendo como método o inferencial-dedutivo.74Dentro da concepção de 

sistemas, ganha corpo as idéias desenvolvidas pelos trabalhos de Niklas 

Luhmann, notadamente a Teoria da Complexidade. Afirma Carvalho que os 

sistemas ditos reais seriam formados de objetos extralingüísticos, seja no 

mundo físico ou no natural ou no social, exibindo relações de causalidade, 

agrupando entidades que se vinculam mutuamente, subordinadas por um 

princípio unificador comum. 75 

Utiliza como critério desta classificação, o fato de as partes serem 

entidades lingüísticas ou não, conduzindo aos sistemas proposicionais ou 

reais. Vale ressaltar que o autor alerta quanto às deficiências de qualquer 

sistema de classificação.76 

Conceitua o direito positivo como a totalidade das normas jurídicas 

em vigor dentro de um determinado espaço e em vigência durante um 

determinado intervalo temporal, integrado por uma camada de linguagem 

prescritiva.77 Aponta que em um sistema nomoempírico prescritivo seus 

elementos estão dispostos em uma estrutura hierarquizada, regida por 

fundamentação ou derivação, que lhe confere validade.  

Todas as normas remetem a um único ponto (a norma fundamental) 

que dá fundamento de validade à Constituição positiva.78 

Esse reconhecimento confere unidade a um conjunto múltiplo de 

normas como entidades de mesma natureza. No direito posto, é o legislador 
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que faz a atividade de imputação criando um subsistema declarativo e teorético 

calcado na aplicação de uma hipótese-limite, tal como na já referida norma 

hipotética fundamental descoberta por Kelsen, com o fito de conferir à Ciência 

do Direito, unidade e sustentação, bem como legitimar a lei constitucional, lhe 

conferindo validade sintática.  

É nela que se inicia o processo de derivação e fundamentação, tal 

como expõe Carvalho: “Como sistema nomoempírico teorético que é, a 

Ciência do Direito tem de ter uma hipótese-limite, sobre a qual possa construir 

suas estruturas. Do mesmo modo que as outras ciências. Vê-se o estudioso do 

direito na contingência de fixar um axioma que sirva de último ponto de apoio 

para o desenvolvimento do seu discurso descritivo, evitando, assim, o 

regressus ad infinitum. A descoberta da norma fundamental, por Hans Kelsen é 

o postulado capaz de dar sustentação à Ciência do Direito, demarcando-lhe o 

campo especulativo e atribuindo unidade ao objeto de investigação. A norma 

hipotética fundamental, entretanto, não se prova nem se explica. É uma 

proposição axiomática que se toma sem discussão de sua origem genética 

para que seja possível edificar o conhecimento científico de determinado direito 

positivo. Ela dá legitimidade à Constituição, não cabendo cogitações de fatos 

que a antecedam. Com ela se inicia o processo derivativo e nela se esgota o 

procedimento de fundamentação. É fruto de um artifício do pensamento 

humano. E a Filosofia do Direito a tem como pressuposto gnosiológico do 

conhecimento jurídico científico”.79 

Essa relação entre pertinência e validade é crucial para a 

manutenção do sistema protetivo de direitos e garantias fundamentais. 
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O autor estabelece as distinções entre: a) validade (relação de 

pertinência da norma com o sistema dado); b) vigência (a prontidão para fazer 

efeitos assim que as condutas descritas ocorram); c) eficácia técnica (descrição 

dos fatos que uma vez ocorridos, irradiem efeitos jurídicos); d) eficácia jurídica 

(atributo dos fatos jurídicos aptos a desencadearem as conseqüências 

jurídicas); e) e eficácia social (a produção concreta dos resultados socialmente 

desejáveis.80Aponta ainda que o sistema constitucional brasileiro é composto 

por quatro plexos normativos: o nacional, o federal, o estadual e o municipal, 

bem como consagra valores jurídico e políticos intangíveis como os direitos e 

garantias individuais.81 

Estabelece como princípios fundamentais de ordenamento jurídico 

ordenado e hierarquizado: a) o Princípio da Justiça; b) o Princípio da Certeza 

do Direito; c) o Princípio da Segurança Jurídica; d) o Princípio da Igualdade; e) 

o Princípio da Legalidade; f) o Princípio da Irretroatividade das leis; g) o 

Princípio da Universalidade da Jurisdição; h) o Princípio garantidor da Ampla 

Defesa e do Devido Processo Legal; i) o Princípio da Isonomia das Pessoas 

Constitucionais; j) o Princípio afirmativo do Direito à Propriedade; k) o Princípio 

da Liberdade de Trabalho; l) o Princípio do Direito de Petição; m) o Princípio da 

Supremacia do Interesse Público sobre o Particular; n) por fim, o Princípio da 

Indisponibilidade dos Interesses Públicos.82 

Do ponto de vista metodológico, vale apenas citar brevemente a 

posição de Hesse tece considerações sobre a problemática da natureza das 

constituições, fazendo referências à obra de Lassalle que parte do princípio 
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que as questões da constituição não são questões de natureza jurídica e sim, 

de cunho político. 83. Que há uma Constituição Real, que representa os fatores 

de poder e uma Constituição Jurídica, estritamente limitada à primeira.84 Essa 

postura terminar por negar validade ao Direito Constitucional que é uma ciência 

normativa diferente de outras ciências humanas, pois aceitar essa postura tão 

somente reduziria o Direito Constitucional a justificar relações de poder 

tornando-o indistinto da Ciência Política e Sociologia.85 

Expõe que Direito Constitucional deve preservar a consciência dos 

seus limites e que a concretização plena da força normativa da Constituição 

constitui meta da Ciência Constitucional buscando evitar que questões jurídicas 

se convertam em questões de poder.  

 

2.6 A Liberdade de Opinião, Informação e Conhecimento 

 

Quer seja no direito brasileiro ou no direito comparado, o termo 

Liberdade de Expressão é colocado de forma pouco objetiva, dando abertura 

semântica a uma série de interpretações. 

Temos um direito à Liberdade de Expressão como desdobramento 

de um direito geral à liberdade, tal como já exposto no início deste trabalho, 

sendo ela uma decorrência inalienável e necessária para a concretização plena 

da autonomia individual.  
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Por meio do exercício desta, a pessoa manifesta suas idéias, 

podendo desta forma, não somente se reafirmar como indivíduo singular, bem 

como por meio desta, ampliar a sua participação nos foros econômicos, 

políticos e sociais, aperfeiçoando as instituições, mesmo de forma indireta, pelo 

estímulo dado ao confronto e debate livre de idéias, bem como demonstrar a 

indignação e a insatisfação da opinião pública. 

Podemos também estabelecer o instituto como um direito autônomo 

cuja origem se encontra no início da história do mundo ocidental, tendo sido 

paulatinamente reconhecido, incorporado e protegido por virtualmente todas as 

constituições do mundo ocidental. 

Passamos agora a definir cada um dos elementos do instituto ora 

em estudo e as suas variantes, bem como os seus desdobramentos na seara 

constitucional. 

Cabe, prima face, conceituar e distinguir informação de 

conhecimento para os fins deste trabalho, sendo estes os conteúdos a serem 

repassados pela via da Liberdade de Expressão e de Comunicação. 

Podemos conceituar informação como um conjunto de dados 

coletados e sistematizados, representando objetos tanto do mundo real como 

do cultural, cuja conseqüência será a constante modificação quer seja da 

percepção individual ou coletiva sobre o mundo ao redor. 

A informação vem a manifestar um Estado de interesse por parte 

dos seus receptores, sob a forma de um padrão representado, vindo a ser 

transmitido pela via da mensagem, podendo o seu significado variar de acordo 

com o contexto no qual ela é inserida.  
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Já o conhecimento, objeto de estudo da gnosiologia, pode ser 

conceituado como a percepção desenvolvida pela pessoa através da absorção 

e reflexão de informação, com este tendo caráter acumulativo e passível de 

constante expansão.  

No conhecimento, será feita uma atividade intelectual de 

decodificação de dados, a fim de estes venham a ser absorvidos e com base 

nele, venha a ser formado um todo coerente e sistêmico, sendo que todo o 

conhecimento é dirigido a uma determinada finalidade, de acordo com se 

propõe. 

O conhecimento científico se propõe a atingir uma pretensão 

veritativa, através da aquisição e reflexão de informação por via metódica e 

racional, buscando o estabelecimento de leis e sistemas, que se propõem ser 

de validade geral. 

Define-se Liberdade de Expressão como a faculdade do indivíduo de 

manifestar a sua liberdade de pensamento independente de autorização prévia 

ou juízo de valor de terceiros, de modo a atingir e concretizar em sua plenitude 

o exercício da atividade intelectual. 

Esta última só pode ser alcançada através do livre contato do 

indivíduo com os seus semelhantes, com este devendo ser preferencialmente 

de forma direta e sem a intermediação de terceiros. Destarte, o contato do 

indivíduo com outros de sua própria comunidade ou de outra ou o contato 

intercomunitário ou entre organizações estatais ou não, deve, em regra, se dar 

com a mínima interferência estatal possível, sem que haja preferências a ser 

dada a correntes filosóficas, ideológicas ou religiosas. 
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2.7 A Informação livre como elemento vital da Civilização 

Ocidental 

 

A livre circulação de informação é tida de forma quase consensual 

como crucial para a existência do mundo contemporâneo, sendo o elemento 

central da chamada Sociedade do Conhecimento. 

A Sociedade do Conhecimento é baseada em sua essência na livre 

e plena circulação de informação entre as diversas instâncias sócio-

econômicas seja de forma direta de um emissor para outro, ou indireta, através 

do repasse das informações anteriormente acumuladas.  

Talvez a maior conseqüência do fenômeno da Globalização, seja à 

formação e a consolidação da Sociedade da Conhecimento chegando ao ponto 

de dar início a uma verdadeira Civilização Global.  

Esta se encontra intimamente ligada à formação de espaços 

econômicos transnacionais e a uma crescente interdependência tanto dos 

mercados como das próprias sociedades. 

Sem dúvida, o fenômeno é impulsionado fortemente pela 

liberalização crescente do comércio e dos mercados mundiais. 

Esta onda de desregulamentação da economia vem desde as 

experiências neoliberais do Chile, na Inglaterra e nos EUA na virada dos anos 

70 para os anos 80 do século passado, sendo inspiradas de acordo com as 

concepções de política e economia expostas respectivamente por Gustav 

Hayek e Milton Friedman. Notadamente nos governos conservadores de 

Margareth Thatcher e Ronald Reagan durante os últimos anos da Guerra Fria o 
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receituário liberalizante veio a ser adotado pela maioria dos países Ocidentais 

e por outros tantos. Foram produzindo resultados econômicos e sociais dos 

mais variados, com algumas dessas experiências sendo mais bem sucedidas 

do que outras. 

É de domínio público que todo esse modelo foi colocado em cheque 

pela crise financeira que eclodiu no final de 2008 e que parecer prenunciar um 

retorno em grande estilo, senão das estatizações, pelo menos da 

regulamentação em larga escala do domínio econômico e talvez do domínio 

social. Em que pese os efeitos ainda vindouros da crise, o que importa é que 

para a Sociedade do Conhecimento o legado da fase de liberalização plena foi 

à criação de um mundo interligando todas as civilizações do globo.  

Como expõe Ferrigolo, no contexto atual a Globalização se constitui 

na manifestação da natureza do homem como ser social em sua escala mais 

ampla, sempre em busca de interações com os seus semelhantes de modo a 

encurtar distâncias tanto físicas como culturais.  

Em sua concepção o fenômeno da Globalização se caracteriza da 

seguinte forma: “É a intensificação das relações sociais universais que 

interligam distantes e complexas realidades, trazendo a idéia da des-

localização, isto é, a comunicação em redes, ensejando mundos virtuais. 

Nesse sentido tem-se a unicidade da técnica, isto é, a informação via meios da 

cibernética, da eletrônica, das telecomunicações; a convergência de um tempo 

real, isto é, o mundo todo, o planeta pode ser conhecido extensiva e 

intensivamente”.86 
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Considerando que o fenômeno aqui exposto, está tendo 

repercussões em todos os aspectos econômicos, políticos e sociais, não 

poderia o direito ficar de fora de transformações de tal monta. 

Novos desafios, nitidamente em conexão com os temas aqui 

trabalhados da Liberdade de Expressão e de Informação, são trazidos pelo 

avanço da tecnologia como o impacto trazido pela internet no tocante à 

privacidade e intimidade com repercussões diretas em sede de direitos 

fundamentais. O fenômeno ora exposto mostra a necessidade de readequar 

parte dos ordenamentos jurídicos à uma nova realidade, sempre sem descuidar 

de eventuais influências relativas ao exercício de direitos e garantias 

fundamentais. 

Sobre os impactos do fenômeno da Globalização e da Revolução 

das Comunicações sobre o direito como um todo, Paesani tece as seguintes 

considerações: “Há, finalmente, outro aspecto que não podemos olvidar: que o 

ordenamento jurídico de um único país, periférico e dependente – econômica e 

tecnologicamente – dos mais avançados, só poderá propor alternativas 

pontuais, em si mesmas inócuas diante da necessidade textos normativos mais 

amplos e abertos que alteram a tradicional visão de Estado-Nação e a visão 

clássica de soberania. Em decorrência de tais fatos, o direito tradicional, 

hierárquico, unitário, axiomático e sem antinomias tem sido substituído por um 

direito estruturado sob a forma de rede que resulta num intricado número de 

mircrossistemas de cadeias normativas, com múltiplas regras e fontes que 

procuram captar a complexidade socioeconômica atual”.87 
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Alvin Toffler, ao longo de suas obras como o Choque do Futuro, A 

Terceira Onda ou Powershift, fala do conhecimento como a commodity de 

maior valor na civilização contemporânea. Expõe ele que: “A alvorada desta 

nova civilização é o fato mais explosivo das nossas vidas. É o evento central – 

a chave para compreender os anos imediatamente à frente. É um evento tão 

profundo como a Primeira Onda de mudança, desencadeada há dez mil anos 

pela descoberta da agricultura, ou o terremoto da Segunda Onda de mudança, 

provocado pela revolução industrial. Somos os filhos da transformação 

seguinte, a Terceira Onda. Estamos tateando a procura de palavras pra 

descrever a potência e o alcance totais desta mudança extraordinária”.88  

Continua Toffler a expor que “Alguns falam de uma Idade Espacial, 

de uma Idade da Informação, de uma Era Eletrônica ou de uma Aldeia Global 

que se anuncia. Zbigniew Brzezinski disse-nos que enfrentamos uma “idade 

tecnetrônica. O sociólogo Daniel Bell descreve a vinda de uma “sociedade pós-

industrial”. Os futuristas soviéticos da R.T. C – a “revolução tecnológica 

científica. Eu mesmo já escrevi extensamente sobre a chegada de uma 

“sociedade superindustrial”. Nenhum destes termos, porém, inclusive o meu, é 

adequado. Algumas destas expressões, focalizando um único fato, estreitam 

em vez de expandirem a nossa compreensão. Outras são estáticas, sugerindo 

que uma nova sociedade pode entrar em nossas vidas suavemente, sem 

conflito ou tensão. Nenhum destes termos dá sequer uma idéia da força, do 

alcance e do dinamismo total das mudanças que se precipitam sobre os ou das 

pressões e conflitos que desencadeiam. A humanidade enfrenta um salto de 

um quantum para frente. Enfrenta a sublevação social e a reestruturação 
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criativa mais profunda de todos os tempos. Sem reconhecermos claramente, 

estamos empenhados na construção de uma notável civilização nova desde os 

alicerces. Este é o significado da Terceira Onda”.89 

Já neste início de século, fica claro a importância do instituto ora 

estudado para a vida humana como um todo dentro das sociedades 

contemporâneas.  

O impacto da Terceira Onda, através do o seu principal insumo, a 

informação, vem a mudar todos os aspectos da vida social quer seja no seu 

âmbito cultural, econômico, político ou religioso, fazendo alguns constatarem 

os sinais do surgimento de uma nova civilização. 

No tocante à importância e ao caráter vital da informação para a vida 

no Século XXI Toffler expõe que “Para a civilização da Terceira Onda, as 

matérias-primas mais básicas de todas – e uma dessas não pode ser exaurida 

– é a informação, inclusive a imaginação. Através da imaginação e da 

informação, serão encontrados substitutos para muitos dos recursos exauríveis 

– embora esta substituição, uma vez mais, seja também freqüentemente 

acompanhada de balanços e mergulhos econômicos drásticos. Com a 

informação ficando mais importante do que nunca foi, a nova civilização 

restaurará a educação, redefinirá a pesquisa científica e, acima de tudo, 

reorganizará os veículos de comunicação. Os veículos de comunicação de 

massa da atualidade, tanto impressa como eletrônica, são totalmente 

inadequados para arrostar a carga das comunicações e fornecer a variedade 

cultural requerida para sobrevivência. Em vez de ser dominada culturalmente 

por uns poucos veículos de comunicação de massa, a civilização da Terceira 
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Onda repousará em meios de comunicação interativos, desmassificados, 

criando e apagando fantasias extremamente diversas e às vezes altamente 

personalizadas da corrente mental da sociedade”.90 

Com o tempo, a motivação para reivindicar o instituto, bem como a 

sua própria natureza veio a mudar de enfoque, em paralelo com a transição do 

constitucionalismo da primeira dimensão para o nossos dias, em um modelo de 

estado que consagra a idéia de intervenção e regulação do domínio público 

sobre o privado. 

Embora sem perder de vista este aspecto, nunca se pode perder de 

vista o objetivo de aperfeiçoamento da Democracia Constitucional. 

Expõe Farias que “Se a liberdade de expressão e informação, nos 

seus primórdios, estava ligada à dimensão individualista da manifestação livre 

do pensamento e da opinião, viabilizando a crítica política contra o ancien 

régime, a evolução daquela liberdade operada pelo direito/dever à informação, 

especialmente com o reconhecimento do direito ao público de estar 

suficientemente e corretamente informado; àquela dimensão individualista-

liberal foi acrescida de outra dimensão de natureza coletiva: a de que a 

liberdade de expressão e informação contribui para a formação de uma opinião 

pública pluralista – esta cada vez mais essencial para o funcionamento dos 

regimes democráticos, a despeito dos anátemas eventualmente dirigidos contra 

a manipulação da opinião pública. Assim a liberdade de expressão e 

informação, acrescida dessa perspectiva de instituição que participa de forma 

decisiva na orientação da opinião pública na sociedade democrática, passa a 
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ser estimada como um elemento condicionador da democracia pluralista e 

como premissa para o exercício de outros direitos fundamentais”.91 

Embora o instituto tenha passado por muitas mudanças desde o seu 

surgimento, sua importância só veio a crescer com o tempo, notadamente em 

uma sociedade fortemente dependente da livre circulação de informação, 

inclusive e principalmente para a produção de riqueza, alterando a distribuição 

de poder e riqueza pelo globo. Começa a emergir um padrão no qual se 

constata que as nações que restringem a livre circulação de idéias estão 

estagnadas ou até mesmo retrocedendo em termos políticos e sociais. 

Coloca Toffler em face ao que ele denomina de valores intangíveis 

que vem a se tornar tão importantes quanto os fatores de produção clássicos, 

como terra, trabalho, matéria-prima e capital, criando a chamada Nova 

Economia.92 Afirma o autor que: “Enquanto o valor de uma companhia da 

Segunda Onda pode ser medido em termos de seus ativos como edifícios, 

máquinas, ações e estoque, o valor de firmas bem-sucedidas da Terceira Onda 

reside cada vez mais na sua capacidade de adquirir, gerar, distribuir e aplicar 

conhecimento estratégica e operacionalmente”.93 Alude ainda a uma 

desmaterialização do próprio capital, sendo este baseado cada vez mais em 

valores intangíveis, tais como idéias, percepções e informações ligadas a um 

cada vez mais valorizado capital humano.94 
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Esse conjunto de insumos acumulados sob a forma de bancos de 

dados, know-how e patentes, passa a superar em importância os insumos da 

velha economia, uma vez que esses passam a depender para a sua otimização 

de insumos de natureza informacional. 

 Podemos afirmar sem dúvida, que importância da informação na 

sociedade contemporânea consiste num fato inegável e em um dado definitivo 

dos nossos tempos. Com isso, cresce também a necessidade de proteção da 

mesma, tanto em face ao seu conteúdo, como também em relação à sua livre 

circulação, da qual cada vez mais dependerá o progresso econômico e social. 

 Este somente se dará sob o manto da proteção constitucional, uma 

vez que a plena Liberdade de Expressão e de Comunicação é essencial para o 

exercício dos demais direitos fundamentais. 

 Para concluir, ressaltando a importância do instituto, expõe Farias 

que nos casos de choque deste com outros direitos fundamentais ou bens de 

estatura constitucional os tribunais constitucionais têm vindo a decidir no 

sentido de que, a priori, vem o instituto da liberdade de expressão e informação 

ter o status de preferred position.95  
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3. O DIREITO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO NA 

HISTÓRIA DO DIREITO COMPARADO 

 

3.1 Evolução Histórica 

 

3.1.1 Antecedentes. Os Direitos Fundamentais e a Liberdade de 

Expressão nas primeiras Cartas de Direitos  

  

Nesta parte do trabalho expomos o surgimento e a evolução do 

instituto da Liberdade de Expressão e o seu desenvolvimento em conjunto 

como o Estado constitucional, com referências ao seu surgimento e o seu 

tratamento ao longo da história além de expor o seu tratamento no direito 

comparado dos países ocidentais. 

O nascimento do instituto ora em análise encontra intimamente 

ligado ao nascimento da própria idéia de direitos fundamentais e ao surgimento 

do Estado Constitucional. Em que pese o conceito de direitos e liberdades 

inerentes ao homem, somente tenha sido desenvolvido em profundidade pelas 

diversas correntes jusnaturalistas, notadamente no alvorecer da idade 

moderna, difundindo-se junto com o Renascimento e se consolidando com o 

Iluminismo, suas raízes são mais profundas, remontando o início da própria 

Civilização Ocidental que tem no império da lei, base do constitucionalismo, 

uma de suas características essenciais, tal como expostas por Huntington.96  
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Huntington vem a definir o fenômeno da civilização como “... o nível 

mais amplo de identificação com o qual ele se identifica de forma intensa”.97  

Esse conceito complementa o estabelecido por Braudel (civilizações 

como mentalidades coletivas).98 Em nenhuma outra civilização, a noção de que 

a lei é um elemento essencial da existência civilizada criou raízes tão 

profundas, tanto institucionais, quanto no imaginário coletivo, quanto nos 

Estados europeus ou naqueles estabelecidos por seus descendentes, quer 

seja através da conquista ou da colonização, sendo essa noção herdada 

diretamente da cultura greco-romana. No Ocidente a idéia de Legalidade 

sempre foi tida, no mínimo, como tão importante quanto a noção de 

Legitimidade, dando reforço a uma cultura de valorização de legalidade formal, 

cuja maior expressão reside no processo de positivação de direitos com raízes 

que remontam ao final do período medieval, e que terminaram por dar origem 

as escolas jusnaturalistas.  

Com propriedade, Bobbio discorre sobre o seu surgimento 

apontando que “A doutrina dos direitos do homem nasceu da filosofia 

jusnaturalista, a qual – para justificar a existência de direitos pertencentes ao 

homem enquanto tal, independentemente do Estado – partira da hipótese de 

um Estado de natureza, onde os direitos do homem são poucos e essenciais: o 

direito à vida e a sobrevivência, que inclui também o direito à propriedade; e o 

direito à liberdade, que compreende algumas liberdades essencialmente 

negativas”.99  
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O Jusnaturalismo, como movimento jurídico e político, que trabalhou 

no sentido de criar uma doutrina dos direitos do homem, veio dar uma voz aos 

que buscaram tanto enunciar bem como de positivar esses direitos.  

Continua Bobbio, desta vez aludindo as idéias desenvolvidas por 

Kant: “Para a teoria de Kant – que podemos considerar como a conclusão 

dessa primeira fase da história dos direitos do homem, que culmina nas 

primeiras Declarações dos Direitos não mais enunciadas por filósofos, e 

portanto sine imperio, mas por detentores do poder de governo, e portanto cum 

imperio -, o homem natural tem um único direito, o direito de liberdade, 

entendida a liberdade como “independência em face de todo constrangimento 

imposto pela vontade de outro”, já que todos os demais direitos, incluído o 

direito à igualdade, estão compreendidos nele”.100 

Na sua origem, os direitos fundamentais possuem a natureza de 

liberdades-privilégios101 na conceituação apropriadamente definida por 

Andrade, uma vez que essas “liberdades” eram franqueadas tão somente a 

determinados estamentos sociais com poder de barganha suficiente para 

reivindicá-los, vindo a surgir em plena Idade Média, por meio de documentos 

de outorga de direitos.  

Como exemplos destes documentos, citamos cartas de direitos tais 

como o Foral do Leão em Portugal promulgado no reinado de Alfonso IX em 

1188, a Magna Carta de 1215 da Inglaterra, a Bula Áurea do Reino da Hungria 

de 1222, a Paz de Fexhe, no principado eclesiástico de Liège, de 1316 e a 

Joyeuse Entrée do Condado do Brabant, de 1356. 
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Outros tantos acordos de privilégios concedidos às cidades na 

Alemanha, Itália e Suíça, tal como exposto por Gilisen, tendo como conteúdo 

afirmações de libertas concedidas aos seus habitantes, bem como a 

enunciação de alguns direitos individuais tais como o direito por um julgamento 

justo, o privilégio de non evocando, garantindo o direito de não subtração ao 

julgamento do seu juiz natural, o privilégio de non arrestando, de não ser preso, 

salvo em caso de flagrante delito, o privilégio do non confiscado, de proteção 

aos bens, entre outros.102 

Nesses documentos, tal como no caso em particular da Magna 

Carta, ficavam estabelecidos conjuntos de direitos e liberdades tais como “... a 

vida, à herança, à administração da justiça, garantias de processo criminal, 

liberdade de circulação e de comércio...”.103  

Esses direitos eram atribuídos quer seja à Nobreza, à Igreja, às 

cidades ou às corporações, instituições típicas das ordens sociais do período 

medieval, na qual cada uma delas buscava resguardar as suas prerrogativas 

exclusivamente em face aos seus próprios membros. 

Vale ressaltar que essas cartas não reconheciam direitos gerais, 

nem vinculavam o Estado aos súditos, sendo acordos entre reis e súditos que 

estavam sempre sujeitos à confirmação ou até mesmo a revisão ou revogação 

por parte dos seus sucessores. Por isso, tais direitos, não podem e nem devem 

ser confundidos com os direitos fundamentais definidos como tais pelos 

critérios modernos utilizados pelas categorias de dimensões ou gerações de 

direitos. 
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Essas liberdades-privilégios podem, em certa medida serem tratados 

como direitos de desigualdade ou estamentais,104 diferindo dos direitos de 

igualdade ou fundamentais consagrados posteriormente pelas constituições 

ocidentais no tocante ao fato de que estes últimos são atualmente 

reconhecidos como direitos dos homens em caráter geral.  

Estes passaram por um longo processo que fez com que esses não 

fossem ligados especificamente às ordens ou estamentos de qualquer espécie, 

bem como, tidos a posteriori, por universais, transcendendo primeiro as 

fronteiras nacionais e depois as de caráter de classe social, de etnia, de gênero 

ou de religião. 

O instituto da liberdade de expressão vai surgindo em primeiro lugar, 

como o resultado necessário da liberdade de pensamento, sendo a forma de 

exteriorização daquela e o seu surgimento não apenas é fruto da criação e 

consolidação do moderno Estado Constitucional. Seu surgimento permite 

também o desenvolvimento e a evolução do próprio Estado Constitucional, 

tanto do ponto de vista histórico como do político, servindo de veículo para as 

idéias liberais e antiabsolutistas. 

O contexto político no qual se insere o surgimento do instituto pode 

ser situado nas lutas políticas entre o final da Idade Média e o início da idade 

moderna, com a liberdade de expressão tendo sua gênese intelectual no 

Renascimento, que em suas especulações político-filosóficas veio romper as 

amarras do conhecimento, libertando o saber científico do domínio da teologia, 

fato possível, somente após uma profunda mudança das condições políticas no 

continente europeu.  
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Afirma ainda Braudel que no Ocidente, o desenvolvimento do 

racionalismo desde o seu surgimento na filosofia grega operou uma ruptura 

profunda entre o religioso e o cultural, que transformou a natureza da relação 

entre ambos. De um status de subordinação houve uma evolução para outro de 

coexistência “... entre laicidade, ciência e religião...”, esta sendo considerado 

por ele como uma singularidade do mundo ocidental.105 

Esta cisão entre ciência e religião se aprofunda na medida em que o 

desenvolvimento da filosofia durante o período renascentista fez com o que 

houvesse um questionamento geral da visão de mundo medieval, 

predominantemente Teocêntrica e até então dominante, com todas as suas 

convicções e dogmas. 

O processo que começou com a emancipação do pensamento em 

face à teologia põe fim à unidade religiosa e resultou em uma divisão da 

Europa em campos políticos opostos, alterando ao longo dos séculos XVI e 

XVIII o equilíbrio político mundial, permitindo o surgimento de novos regimes 

que rumaram paulatinamente para o constitucionalismo. A liberdade de 

pensamento, conjugada com a liberdade de expressão alterou e continua 

alterando a natureza do próprio Estado.   

Na luta por meio do qual foi rompida a unidade da cristandade 

ocidental foram fortalecidas as raízes da liberdade de expressão, uma vez que 

os conflitos entre a cúpula da Igreja Católica e as nascentes igrejas 

protestantes giraram inicialmente em torno da liberdade de pensamento para 

uma livre interpretação das escrituras contra a ortodoxia oficial, que buscou 

calar vozes de dissidentes dentro do clero tais como Martinho Lutero.  
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Em que pese que, após vitoriosas, algumas correntes protestantes, 

tais como o Calvinismo, tenham vindo a adotar posturas tão autoritárias e 

dogmáticas quanto o catolicismo da época, este não veio a alterar o fato de 

que a luta contra o centralismo teológico também implicava numa luta pela 

liberdade de consciência.  

Esta liberdade foi reconhecida pelos termos da Paz Religiosa de 

Ausburg em 1555106 que encerrou, ao menos temporariamente, os conflitos 

armados entre os principados católicos e luteranos na Alemanha, 

estabelecendo os princípios da tolerância religiosa no Sacro Império entre 

ambas as igrejas, em que pese não tenham estendido à totalidade das outras 

correntes protestantes. 

Como tratado, a Paz de Ausburg, se notabiliza pelo fato de que, pela 

primeira vez no mundo ocidental, foi reconhecida não somente a idéia de 

tolerância religiosa, que depois evoluiria para abranger um espectro mais 

amplo, mas também foi lançada a idéia do princípio da liberdade de crença, 

reconhecida implicitamente no seu texto, bem como o da liberdade de culto, ao 

conceder aos súditos o direito de emigração, numa época em que não havia 

sido desenvolvido o conceito de liberdade de locomoção. 

O tratado estabeleceu o princípio do Cuius Regio, Eius Religio pelo 

qual os príncipes germânicos mantinham o direito de optar pela religião de sua 

preferência sendo ainda acordado que os súditos de cada principado 

devessem adotar a religião do seu soberano.  
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Entretanto, foi estabelecido um período de transição durante o qual 

os súditos poderiam escolher por emigrar livremente para outro Estado que 

houvesse adotada a crença de sua preferência, permitindo a quebra temporária 

dos laços feudais, situação até então inédita 

 O direito de escolher a fé a ser professada, termina por ser em 

essência o direito de livremente crer em uma fé da própria escolha tal como 

expõe Canotilho: “A quebra da unidade religiosa da cristandade deu origem à 

aparição de minorias religiosas que defendiam o direito de cada um à 

“verdadeira fé”. Esta defesa da liberdade religiosa postulava, pelo menos, a 

idéia de tolerâncIa religiosa e a proibição do Estado em impor ao foro íntimo do 

crente uma religião oficial”.107  

 

Tal faculdade foi disposta no artigo 24 do tratado que estabelecia 

que: 

 

"24. No caso de os nossos súbditos, quer pertencentes à velha 

religião ou à confissão de Augsburgo, pretendam deixar suas casas com suas 

mulheres e crianças por forma a assentar noutra, eles não serão impedidos 

quer na venda do seu imobiliário desde que pagas as devidas taxas, nem 

magoados na sua honra".108 
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A partir daí, veio a luta para se estabelecer a liberdade plena de 

culto, independentemente do local de residência do súdito, na qual se pleiteava 

o direito de se livremente expressar a fé escolhida, tornando-se o primeiro caso 

de positivação, mesmo que de forma indireta, e possivelmente involuntária, de 

autonomia de liberdade de pensamento na Idade Moderna.  

Como consequência, a liberdade de culto começa a se difundir na 

Europa, principalmente a partir dos Tratados de Vestfália que confirmam e 

ampliam os termos da Paz de Ausburg. A partir daí, o foco da luta muda de 

simples livre pensamento para a livre expressão de opinião que dará o tom do 

movimento ilumista ao longo dos séculos XVII e XVIII. 

No tocante à difusão progressiva dos direitos fundamentais, 

notadamente em face ao processo acima descrito, que entre as suas 

conseqüências, levará ao surgimento da liberdade de expressão e de opinião, 

vem Bobbio considerar que “Os direitos de liberdade negativa, os primeiros 

direitos reconhecidos e protegidos, valem para o homem abstrato. Não por 

acaso foram apresentados, quando do seu surgimento como direitos do 

Homem. A liberdade religiosa, uma vez afirmada, foi se estendendo a todos, 

embora no início não tenha sido reconhecida para certas confissões ou para os 

ateus, mas essas eram exceções que deviam ser justiicadas. O mesmo vale 

para a liberdade de opinião. Os direitos de liberdade evoluem paralelamente ao 

princípio do tratamento igual. Com relação aos direitos de liberdade, vale o 

princípio de que os homens são iguais”.109 

Com esses precedentes, o conceito passou a ser firmar. 

progressivamente se espalhando por outros Estados europeus.  

                                                           

109
 BOBBIO. Op. Cit. P. 70. 



69 
 

Em Estados tais como as Províncias Unidas dos Países Baixos, que 

daria origem a moderna Holanda, o conjunto formado por esses princípios de 

tolerância foram reconhecidos, atraindo um grande número de refugiados de 

outras regiões do continente assolados pelas guerras religiosas, bem com 

essas incentivaram a migração para as colônias do novo mundo. 

 

3.2 A Positivação dos Direitos de Opinião  

 

3.2.1 A Liberdade de Expressão e o Jusnaturalismo. A liberdade de 

expressão na Inglaterra 

 

Na Inglaterra, fatores de formação histórica peculiar durante o 

período feudal, fizeram com que houvesse um equilíbrio entre a realeza e 

nobreza, estes institutos vieram a se desenvolver de forma mais sólida, criando 

com o tempo no imaginário social da época, um forte conceito consuetudinário 

de direitos dos ingleses, a Law of the Land.  Nesse país, de longa tradição de 

declarações de direitos, criou-se como cita Binenbojm,110 uma concepção da 

lei “...não como ato de vontade, mas como mero ato declaratório do direito 

consuetudinário”. Dentro dessa idéia, no sistema da common law (as normas 

costumeiras), tem sempre prevalência sobre o statutory law (as normas 

escritas), que criou a regra do stare decisis (vinculação dos precedentes), no 

qual um grande papel tanto de interpretação como de aplicação da norma é 

atribuído aos tribunais. 
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Seu desenvolvimento tem origem na Revolta dos Barões ingleses 

que impôs ao Rei John Lackland a Magna Charta Libertatum que buscou por 

termo nas arbitrariedades do cometidas pela realeza, tendo esta necessidade 

aumentado, desde as invasões normandas a partir de 1066 e conseqüentes 

espoliações dos conquistadores, fizeram surgir à necessidade de documentar a 

conduta do rei em face do clero, da nobreza e da nascente burguesia.111  

Este documento não cria novos direitos, e não deve de modo algum 

ser compreendido como tendo qualquer viés revolucionário. Constitui antes 

uma reafirmação de costumes e tradições aos quais os súditos ingleses já 

haviam se acostumados desde o início da formação do país. A Magna Carta 

não foi aceita facilmente pela realeza, que a considerava particularmente 

ofensiva, principalmente quando confrontada com o princípio de governo 

monárquico absoluto baseado no Direito Divino dos Reis.  

Aliás, logo após a assinatura, o próprio rei pediu a sua anulação, 

sendo esta concedida pelo Papa Inocêncio III, desencadeando de imediato 

uma guerra civil. Na verdade passou mais de meio século para ser 

completamente reconhecida e aplicada.112  

Este documento foi objeto de sucessivas reafirmações por tanto por 

parte dos monarcas ingleses pelos seus sucessores que confirmaram o 

documento sucessivamente nos anos de 1216, 1217 e 1225, quando passou a 

ser conhecida em definitivo por pelo seu nome histórico (The Great Charter).113  
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Culminou com uma reedição da mesma sob a forma da Confirmatio 

Chartarum de 1297. Mas a mesma somente veio a tomar status de documento 

constitucional em meados do século XVII.  

Não obstante, é tida ainda em nossos dias como o primeiro passo 

dado para a criação do Estado Constitucional. 

Essa concepção coloca que, em um mundo dos homens, este 

inserido dentro do contexto de um mundo natural, os mesmos não podem vir a 

se colocar fora das leis universais.  

Tal conceito tem origem na concepção aristotélica de mundo, 

desenvolvida na Antiguidade Clássica, vindo esta influir até mesmo no 

pensamento eclesiástico, desenvolvida por teólogos jesuítas.114 

Os defensores iniciais destas idéias estabeleceram que mesmos os 

seus reis absolutos, governando por direito divino, e até por isso mesmo, e em 

face de essa própria ordem divina, estavam vinculados a uma ordem natural, a 

qual o mundo humano devia refletir. 

Em face dessas concepções, o monarcas não podiam, por mero ato 

de vontade, se subtrair às leis naturais, estas de natureza universal, sendo 

portanto tanto permanentes como imutáveis e inerentes à natureza humana., 

devendo a lei humana ser orientada por princípios eternos de direito e justiça 

de inspiração divina. Inicialmente exposta dentro de fundamentos teológicos, 

logo passou a ser explicado do ponto de vista racionalista, tendo com maior 

expoente Hugo Grotius, que expôs suas idéias em De Iure Belli ac Pacis (do 

Direito da Guerra e da Paz), datado de 1625.  
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Desenvolve-se posteriormente na Inglaterra com Thomas Hobbes 

em seu De Cive (1642) e na Alemanha com Samuel Pufendorf em De Iure 

Naturae et Gentium (1679).  

Enquanto isso na Inglaterra, com a idéia de Law of the Land 

consolidada e em processo de positivação, esses direitos e liberdades foram 

bandeiras sempre levantadas quando da ameaça de tirania dos reis, vindo a 

ser mantida graças a um delicado equilíbrio de força entre nobreza e realeza. 

Tais direitos, novamente vieram à tona quando irrompem as lutas 

políticas e as sucessivas guerras civis ao longo do século XVII, entre Rei e o 

Parlamento inglês, iniciada por uma tentativa de reafirmação tardia do poder 

monárquico na Inglaterra, que entrava em choque com as prerrogativas 

garantidas pela common Law.  

Nesse sentido foi uma verdadeira luta entre o absolutismo e o 

Estado constitucional, na qual ao final, as estruturas jurídicas herdadas do 

período medieval foram transformadas em um sistema parlamentar com divisão 

de poderes, tal como expõe Cerqueira: “Na primeira metade do século XVII, 

embora a Inglaterra não possuísse uma Constituição escrita, o Estado já se 

encontrava juridicamente constituído: o poder estatal dividido entre o rei, a 

Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns e a magistratura”.115  

Os problemas surgiram quanto ao âmbito e as competências para o 

exercício dos poderes das respectivas instituições, levando a choques entre o 

poder executivo, representado pela realeza e o legislativo, controlado pela 

burguesia e pela nobreza dissidente.  
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As insistentes tentativas do poder real de se sobrepor as demais 

instituições terminaram por levar o país a uma série de guerras civis entre 

Parlamentares e Realistas nas quais a primazia do parlamento inglês foi sendo 

aos poucos estabelecida, não sem antes passar por diversos traumas, tais 

como a Revolução de 1648 que proclamou a república.  

Foi estabelecida a English Commonwealth, entre 1649 e 1653, esta 

posteriormente substituída pelo Protectorate de Oliver Cromwell, o qual 

implantou nas ilhas britânicas uma virtual ditadura militar. A monarquia é 

restaurada em 1660, recomeçando finalmente o processo de estabilização 

institucional da Inglaterra e suas crescentes dependências coloniais. Uma série 

de documentos paulatinamente instituiu direitos de natureza fundamental e 

institucional a exemplo da Petition of Right de 1628, que assegurava uma série 

de direitos e liberdades que o Parlamento queria ter garantidos por parte do 

Rei, de modo a permitir o seu livre funcionamento. 

O Habeas Corpus Act de 1679, veio inaugurar o rol das garantias 

constitucionais, além dos compromissos políticos assumidos ao longo do 

período da convocação do Rump Parliament116 em 1640, foi sendo organizada 

a estrutura constitucional do Estado inglês. 

Por fim, com o Bill of Rights de 1689, este como resultado direito da 

Glorious Revolution de 1688, decisiva para o fim da monarquia absoluta na 

Inglaterra, o poder parlamentar se impôs.  

Neste ponto reside a natureza revolucionária do processo que 

culminou com o estabelecimento na Inglaterra de um Estado constitucional.  
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Conforme como bem apontam Bigliazi e Paixão no qual expõe: “É 

nesse sentido, da afirmação de um ato, que a Revolução Gloriosa pode ser 

considerada “revolucionária”. O Bill of Rigths, originário da Declaração de 

Direitos, é um ato que estipula uma determinada forma política – que consagra 

a soberania do Parlamento. A Constituição não pode repousar sobre bases 

tradicionais (como ocorrera com a idéia de constituição mista). É necessário 

estabelecer, demarcar, limitar de modo ativo – e mediante um texto escrito – os 

poderes da legislatura e do monarca”.117 

Em conseqüência, houve a reafirmação e a proteção de institutos 

como os direitos de petição, ao devido processo legal, a limitação ao poder de 

tributar, a abolição dos tribunais de exceção e o reconhecimento, pela primeira 

vez de um direito de liberdade de expressão.  

O Bill of Rights assegurava em seu artigo 9º a liberdade de 

expressar livremente a opinião (Right to Speech) 118 aos representantes da 

Câmara dos Lordes e da Câmara dos comuns nos debates parlamentares, 

estando estes livres de qualquer tipo de coação política ou investigação 

criminal,119 sendo precursora das modernas garantias institucionais, que 

protege o efetivo funcionamento de instituto ou um poder contra a sua 

desfiguração. Vemos aí um exemplo da importância do instituto da liberdade de 

expressão como veículo para a a afirmação de outras liberdades fundamentais, 

garantindo um verdadeiro poder de reivindicação. 
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 Por meio deste e pela a afirmação do Estado constitucional veio a 

conquista e consolidação de demais Direitos Fundamentais tais como o direito 

ao respeito à integridade física, ao devido processo legal, à ampla defesa, a 

proteção da propriedade contra o confisco, entre vários outros que vieram a ser 

reivindicados no rastro das lutas políticas que vieram posteriormente a culminar 

com as Revoluções Americana e Francesa. 

Dessa forma, a Inglaterra surge como o primeiro Estado 

constitucional da História, sendo essa nascente organização institucional muito 

influenciada pela obra de Jonh Locke, Civil Government de 1690, em que ataca 

diretamente o absolutismo, buscando justificar ideologicamente a Revolução de 

1688.  

Os seus escritos terão grande repercussão na França e nas colônias 

inglesas da América do Norte, principalmente as suas noções de self-

government. No rastro da influência do Jusnaturalismo Racionalista, veio o 

Estado Constitucional, subordinado ao controle parlamentar, surgindo 

comprometido com o respeito aos novos direitos individuais, sendo esses 

“...direitos inerentes à natureza humana e preexistentes ao Estado”.120 

A luta pela liberdade de expressão passa a ser incorporada ao 

corolário de direitos defendido pelos jusnaturalistas, passando a ser ponto de 

reinvidicação de todos os movimentos políticos posteriores, tal como na luta 

pela emancipação das Províncias Unidas do domínio espanhol ou na 

Revoução Inglesa, acompanhando o surgimento do nascente 

constitucionalismo ocidental.  

                                                           

120
 BINENBOMJ. Op. Cit. P. 17. 



76 
 

Juntamente com o inglês John Locke, assume importância as obras 

de Rousseau (o contrato social) e Montesquieu.  

O primeiro elabora a Teoria do Contrato Social, encarando o homem 

como um ser destinado a viver em sociedade.  

Prega a idéia da natureza benigna do homem, corrompida pela 

sociedade. Concebe uma comunidade de homens estabelecendo um Pacto 

Social, pelo qual o Estado será organizado e o direito será elaborado visando 

alcançar o bem comum. 

A contribuição de Montesquieu para a ciência política e o direito vem 

com a sua Teoria da Tripartição do Poder.121 

Várias de suas observações foram feitas a partir da práxis do 

modelo inglês, tido por ele como próximo ao ideal, aproveitando das idéias de 

Locke como ponto de partida.  

Resgatando as idéias de Aristóteles sobre a tipologia das formas de 

governo, Montesquieu concebe o Estado como uma unidade, porém 

organizado em torno de funções tripartidas, entre um Poder Executivo, um 

Poder Legislativo e um Poder Judiciário, independentes entre si, sendo este 

modelo aplicável tanto a monarquias quanto às repúblicas. Como expõe 

Bonavides “Constituiu a divisão de poderes, como veremos, técnica 

fundamental de proteção dos direitos da liberdade“.122Seu modelo visa além de 

um progresso institucional, estabelecer garantias contra absolutismos, de forma 

a desconcentrar o poder antes totalmente concentrado nas mãos dos 

monarcas. 
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3.2.2 A Constitucionalização dos Estados Unidos da América 

           

As colônias inglesas da América do Norte vinham de uma longa 

tradição de self-government, tendo algumas delas, ainda durante o período 

colonial, adotado cartas de direitos sendo conhecidas como Chartered 

Colonies, nas quais algumas liberdades básicas eram reconhecidas aos seus 

habitantes.  

Em alguns casos, isto ocorreu desde a fundação dessas colônias 

tais como nos casos de Massachusetts, com a formação de uma assembléia 

ou como Rhode Island, que estabeleceu ainda no século XVII a participação 

política da comunidade e os princípios da tolerância religiosa.  

Vale ressaltar que muitos daqueles que se estabeleceram nas 

primeiras colônias inglesas na América do Norte foram pessoas que buscavam 

escapar das perseguições religiosas tão comuns na Europa abalada pelos 

tumultos da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, na qual os 

súditos dos Estados europeus eram compelidos, sob pena de marginalização, 

perseguições ou até risco de vida, a adotar a religião oficial ou emigrar.  

As promessas de tolerância religiosa e o fim das perseguições 

políticas tornaram-se um poderoso atrativo para estimular a migração para as 

colônias inglesas do novo mundo, sem falar que veio povoar as mesmas com 

pessoas com um sentido maior de autonomia pessoal, fora das rígidas divisões 

de classe vigentes em suas nações de origem. 

Essas novas colônias vieram a ser organizadas sob o sistema das 

Cartas Patentes.  
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Estas davam aos fundadores das colônias o direito de governar e de 

legislar, sendo exigida aos mesmos que redigissem leis em conformidade com 

as elaboradas na Inglaterra, sem falar a inclusão nesses documentos de 

garantias que os colonos gozassem de todas as prerrogativas dos súditos 

ingleses.123 

O exercício dos Direitos dos Ingleses constituiu no foco primário das 

reivindicações de direitos por parte dos colonos norte-americanos, que se 

consideravam para todos os efeitos, como súditos ingleses no novo mundo. 

O desrespeito crescente a essas prerrogativas por parte da coroa 

inglesa veio a se tornar no pomo da discórdia que iria aos poucos aprofundar 

as divisões entre a metrópole e a suas colônias. 

Aos poucos foi sendo formado um embrião de democracia 

representativa, no qual cada cidade passou a ter a sua própria câmara de 

representantes e cada colônia, sua assembléia legislativa, e estas, em geral 

tinham uma base social de representação mais ampla do que o parlamento da 

própria metrópole.  

Na criação e no funcionamento dessas instituições, foi nítida a 

influência das idéias de civil government desenvolvidas por John Locke.  

Na definição de Soares, acerca do pressuposto de Locke sobre o 

governo da commonwealth “... a maioria tem o direito de agir e decidir pelo 

restante, isto é, poder de agir somente segundo a vontade e a determinação da 

maioria, respeitando-se os direitos das minorias”.124  
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A questão da representatividade dos colonos, logo tornou-se o foco 

central dos atritos entre as colônias e a metrópole, principalmente no tocante à 

legitimidade do parlamento inglês para a criação, cobrança e incremento de 

tributos nas colônias sem direito à representatividade.125 

Não sendo resolvidos os problemas entre os colonos e a metrópole, 

no tocante aos seus direitos fundamentais, impostos e representação, os 

desenrolar dos acontecimentos culminou com a ruptura entre as colônias e a 

metrópole.  

Algumas dessas colônias rebeladas, logo passaram a converter as 

suas cartas de direitos em autênticas constituições, gerando uma verdadeira 

reação em cadeia que logo se espalharia por toda América inglesa 

desencadeando um processo de natureza revolucionária.  

Em algumas dessas constituições coloniais como a da Virgínia, 

promulgada em 1776, foram inclusos um Bill of Rights estadual que, entre as 

suas disposições, garantia expressamente como liberdades públicas 

fundamentais, a liberdade individual, a liberdade de consciência, direito à vida, 

à propriedade, à segurança e a eleições freqüentes.  

No seu Artigo 14, foi incluído, com bastante destaque a liberdade de 

imprensa, sendo ressaltado o seu aspecto essencial para o exercício das 

liberdades públicas com a mesma sendo colocada como elemento essencial do 

Estado Democrático.126  

                                                           

125
 PARKER, Geoffrey e BAYLY, Christopher ET ali. Ventos Revolucionários. Série História 

em Revista, vol. XV. Time-Life/Abril Livros. Rio de Janeiro, 1992. P. 99. 

126
 “A liberdade de imprensa é um dos mais fortes baluartes da liberdade do Estado e só pode 

ser restringida pelos governos despóticos”. ALTAVILA. Op. Cit. P. 291. 



80 
 

Tendo sido convocada a Convenção Constitucional pelo Congresso 

Continental das treze colônias e, uma vez que tanto os Artigos da 

Confederação de 1776 e a Constituição dos Estados Unidos de 1787, não 

previam ou enumeravam liberdades públicas, os Estados da Virgínia e da 

Carolina do Norte, ameaçaram não ratificar a constituição federal, se nessa não 

fosse incluída uma declaração de direitos, o que resultou entre 1789 e 1791 na 

promulgação das dez primeiras emendas à constituição propostas por Thomas 

Jefferson, este redator da constituição e por James Madison, formando um Bill 

of Rights federal.127 

A Constituição dos EUA, primeira na história na categoria das 

constituições escritas nacionais e a primeira constituição positiva ocidental, foi 

fortemente inspirada pelas idéias jusnaturalistas tendo os seus redatores sido 

influenciados pelas idéias de Locke, Rousseau e Montesquieu, tomando um 

viés fortemente liberal.  

As emendas pleiteadas pelos Estados foram então aprovadas, 

sendo que a primeira emenda acrescentada ao texto da constituição estipulou 

como liberdades de natureza fundamental, a liberdade de religião, de reunião, 

de petição e as de expressão e de imprensa. 

 Essa Constituição organiza o Estado tendo como molde a Teoria da 

Tripartição do Poder desenvolvida por Montesquieu, em O Espírito das Leis, na 

qual ele trabalha a idéia de limitação do poder, pela repartição de funções, 

sendo aperfeiçoado pelos norte-americanos com o sistema de checks and 

balances.  
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Pelo sistema de freios e contrapesos, com cada poder dotado de 

instrumentos capazes de fiscalizar e limitar o poder dos outros, seriam coibidos 

eventuais abusos que pudessem levar o Estado a alguma forma de 

absolutismo. 

 A redação da first amendement estipulava que “O Congresso não 

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

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

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

reparação de seus agravos”. 128 

Tal dispositivo constitui num marco para a positivação da liberdade 

de expressão e seus derivados dentro da afirmação histórica dos direitos 

fundamentais, com repercussões de longo alcance tanto nas Américas quanto 

na Europa, inaugurando o período das revoluções em todo o mundo ocidental, 

cujas conseqüências políticas viriam posteriormente a alcançar todas as 

dependências coloniais européias, incluindo o Brasil português. 

Por fim, cabe destacar, que uma vez que o modelo norte-americano 

vem a ser diretamente influenciado pelas declarações do common law inglês, 

mesmo tendo alguns dos seus juristas buscado alcançar certa originalidade em 

face deste.  

O direito no nascente Estado terminou de certa forma, por consolidar 

uma tradição recebida da metrópole, em pese tenha havido desde o início uma 

tendência à codificação por partes das colônias e por fim, a adoção de uma 

constituição positivada.  
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Andrade aborda essa relação entre o direito metropolitano e o 

colonial: “Estes direitos dos ingleses são transplantados para os territórios 

coloniais e vão aí frutificar como direitos dos homens. As Declarações de 

Direitos dos Estados – as primeiras são as de Virgínia, Pensilvânia e Maryland, 

todas de 1776 – e, mais tarde, a Constituição federal (1787) e seus primeiros 

nove aditamentos (“amendments”) recorrem já a fórmulas universais, juntando 

o racionalismo próprio da época ao tradicional pragmatismo anglo-saxônico (os 

costumes transformam-se em princípios)”.129 

Sobre tal legado, David vem nos mostrar que: “Não há muita 

necessidade de nos interrogarmos sobre as razões que explicam este triunfo 

da common Law. A língua inglesa e o povoamento originariamente inglês dos 

Estados Unidos mantiveram este país na família da common Law. As obras 

magistrais de certos juristas, entre os quais convém citar em primeiro lugar 

Kent, com os seus Comentários (1826-1830), e Story, asseguraram a adesão 

dos Estados Unidos a este sistema. Devemos acrescentar ainda a influência 

das escolas de direito, que apenas conheceram uma verdadeira expansão 

depois da Guerra de Secessão (1861-1865), mas que, desde o início da 

independência, vêm contribuindo para a formação de especialistas, mediante 

um ensino fundado sobre a common law”.130 

 O direito norte-americano continua a evoluir a partir da aplicação e 

interpretação normativa dada pelo seu poder judiciário, e em particular pelo 

papel da US Supreme Court, que com a decisão prolatada no caso Marbury x 

Madison, dá início ao controle judicial de constitucionalidade. 
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3.2.3 A Constitucionalização da França 

 

Sob a influência dos acontecimentos políticos nos nascentes EUA, a 

Assembléia Nacional da França, em meio a um turbulento processo 

revolucionário, veio a promulgar com pretensões de universalidade a 

Déclaration dês Droits de l`Homme et Du Citoyen em 1789, sendo que os 

dispositivos da mesma vieram a ser recepcionados pela sua primeira 

Constituição escrita em 1791.  

Esta declaração tratou expressamente das liberdades de opinião e 

da livre comunicação de pensamentos e opinião em seus artigos X e XI 

respectivamente,131sendo importante não somente por abrir caminho na sua 

positivação bem como pela ligação feita entre essas liberdades e os direitos 

humanos fundamentais tendo este dispositivo natureza de disposição 

principiológica.  

Como mostra Bonavides, “O núcleo doutrinário da Declaração está 

contido nos três artigos iniciais: o primeiro refere-se à condição natural dos 

indivíduos que precede a formação da sociedade civil; o segundo, à finalidade 

da sociedade política, que vem depois (se não cronologicamente, pelo menos 

axiologicamente) do Estado de natureza; o terceiro, ao princípio de legitimidade 

do poder que cabe à nação”.132 
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O documento encerra ainda uma definição fundamental em relação 

ao conceito de constituição e ao Estado de Direito no seu artigo XVI, de grande 

contribuição para a ciência do constitucionalismo, que é a da garantia de 

direitos e a da separação de poderes, proclamando que aquele Estado que não 

atender a esses dois pressupostos não tem constituição.133 

Em face à importância da contribuição francesa por meio de suas 

declarações de direitos e de princípios para a construção do 

constitucionalismo, Andrade constata que “Menos antiga, mas mais 

espetacular e radical é a contribuição francesa para a afirmação jurídica dos 

direitos fundamentais. Pretendendo lançar os fundamentos de uma nova ordem 

social, a França revolucionária produz, em nome da Razão Universal, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em que afirma 

solenemente que qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia 

dos direitos fundamentais nem estabelecida a separação dos poderes não tem 

constituição (artigo 16º). Este artigo da Declaração francesa sintetiza dois 

momentos característicos do novo entendimento dos direitos fundamentais, 

agora radicalmente afirmados como direitos individuais”.134 

O referido documento teve maior abrangência no tocante a matéria 

em exame do que a constituição norte-americana, servido de preâmbulo para a 

constituições de 1791, sendo esta a primeira constituição escrita da Europa, 

vindo a mesma a ter uma vida curta ao contrário de sua congênere norte-

americana, sendo objeto de profunda reforma em 1793 e precocemente 

substituída em 1795, como reflexo da instabilidade do período revolucionário. 

                                                           

133
 “XVI. Qualquer sociedade na qual a garantia dos direitos não está em segurança, nem a 

separação dos poderes determinada, não tem constituição”. Ibidem. P. 293. 

134
 ANDRADE. Op. cit. P. 21 a 22. 
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Neste ponto, falharam os franceses em sua busca pelo 

estabelecimento de um documento duradouro que viesse em definitivo a 

encerrar a tirania da monarquia absoluta.  

Neste sentido, alude Andrade no tocante à busca pelos franceses 

de “assegurar a garantia” dos direitos fundamentais de uma forma efetiva135 

expondo ele que “... essa limitação efectiva do poder sido alcançada através da 

consagração constitucional dos direitos. Os direitos fundamentais tornam-se 

assim direitos constitucionais, reunindo, por força dessa sua dignidade formal, 

as condições para que lhes seja reconhecida relevância jurídica positiva com 

um valor superior ao da própria lei parlamentar”.136 

Não obstante e veio a acolher o direito no seu Título I, sobre os 

direitos civis, o instituto da liberdade de expressão, tendo esta grande 

importância na história do direito constitucional no sentido de atrelar a idéia de 

constituição ao conceito de democracia, tal como opina Cerqueira.137 

No artigo sétimo reza o texto constitucional que “O direito de 

manifestar seu pensamento e suas opiniões, quer seja pela voz da imprensa, 

quer de qualquer outro modo, o direito de se reunir tranqüilamente, o livre 

exercício dos cultos, não podem ser interditos...”.138 

Na França, as lutas desencadeadas pela Revolução e os confrontos 

entre conservadores, bonapartistas, liberais e monarquistas, levaram no século 

XIX a uma série de sucessivas constituições. 

                                                           

135
 Ibidem. P. 22. 

136
 Ibidem. P. 22. 

137
 CERQUEIRA. Op. Cit. P. 144. 

138
 ALTAVILA. Op. Cit. P. 294. 
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A repercussão maior do direito francês pós-revolucionário se explica 

no fato de que a Revolução Francesa acabou se convertendo em uma 

verdadeira Revolução Européia, principalmente após a expansão imperial no 

período dominado por Napoleão Bonaparte, afetando profundamente os países 

ibéricos, os Países Baixos, os Estados alemães e a Itália.  

Historiadores ressaltam as repercussões do outro lado do Atlântico, 

uma vez que em conseqüência da expansão francesa na Europa, em particular 

com a invasão da Península Ibérica, foi precipitado o processo de emancipação 

política da América Latina, sob a bandeira do liberalismo econômico e político, 

estando esse processo na gênese da formação dos seus estados.  

Esse processo terminou sendo a causa primária que veio precipitar a 

independência do Brasil em 1822, esta virtualmente assegurada com a vinda 

em 1808 da família real e do Estado português ao exílio, tornando o país em 

centro do Império Português.  

Outras duas ondas revolucionárias, após o período da Revolução 

Francesa, respectivamente em 1830 e 1848, terminaram por formar governos 

liberais em toda a Europa Ocidental.  

A escravidão e a servidão foram abolidas, o direito de voz e o voto 

masculino universal são confirmados, juntamente com outros direitos 

fundamentais, que sepultaram de vez as influências feudais dentro do direito 

francês. 

As cartas francesas de 1800, 1814, 1830, 1848, 1852 e 1875, com 

as suas idas e vindas ao sabor das marés da política, paulatinamente vão 

solidificando o legado liberal, notadamente após a Constituição de 1830. 
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Esta instaura mais uma vez a monarquia constitucional, porém 

agora, sob forte influência burguesa, reafirmando o princípio da soberania 

nacional. 

  

3.2.4 A Liberdade de Expressão e os Direitos Fundamentais de 

Primeira Dimensão   

 

No dizer de Andrade, a resultante de todos esses processos 

revolucionários, foi a consagração constitucional dos direitos, com os direitos 

fundamentais sendo elevados à categoria de direitos constitucionais com valor 

superior.139 

 A onda liberal que varreu as Américas e a Europa entre 1776 e 

1848, trouxe como principal conseqüência do ponto de vista jurídico e político, 

a difusão do constitucionalismo e a idéia de codificação e positivação do direito 

em documentos garantidores de direitos.  

Outras constituições européias posteriormente copiaram no todo ou 

em parte as disposições das declarações francesas e americanas,140vindo a 

incorporar as mais diversas liberdades públicas, entre as quais se insere, com 

destaque, as liberdades de opinião e de imprensa. Exemplos das Constituições 

desta fase inicial do constitucionalismo ocidental são a Constituição de Cádiz 

da Espanha em 1812, diretamente influenciada pela constituição francesa de 

1793 e a Constituição Portuguesa de 1822, fruto direto da Revolução do Porto.  

                                                           

139
 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Op. Cit P. 22. 

140
 GILISSEN, John. Op. Cit. P. 437. 
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Vieram outras constituições como a Lei Fundamental dos Estados 

Gerais dos Países-Baixos, outorgada em 1814 e reformada em 1815, ainda em 

vigor, mesmo que profundamente revisada; a Constituição Argentina de 1819; 

a Constituição Belga de 1831, esta também em vigor, tendo sido readaptada ao 

longo do tempo; a Constituição Suíça de 1848, as da Itália e Espanha em 1876, 

acompanhadas juntamente com códigos civis respectivos em 1867 e 1888; e 

ainda as constituições da Alemanha de 1871 e do Brasil de 1891.141 

Vale ressaltar que algumas destas constituições, principalmente as 

elaboradas no período após meados do século XIX, irão apresentar traços 

daquilo que se convencionou denominar de direitos fundamentais de primeira 

dimensão, abrangendo os direitos de natureza política. 

Outro aspecto a ser lembrado é o de que nas constituições da fase 

liberal, embora houvesse uma intenção do legislador de atribuir uma forte 

proteção aos direitos fundamentais de primeira dimensão, de natureza civil e 

política, que exigiam uma postura de abstenção por parte do Estado, não 

houve nesses textos menção expressa ao hoje quase onipresente Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o qual atua como norte principiológico do 

ordenamento jurídico. 

Os direitos correlatos à liberdade de expressão são direitos 

correspondentes e típicos da primeira dimensão ou geração de direitos, sendo 

que para efeitos deste trabalho, preferimos adotar o uso da terminologia de 

dimensões tanto em face ao aspecto semântico, quanto à própria natureza do 

termo. 

                                                           

141
 Ibidem. P. 426. 
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Em nossa opinião, uma classificação estabelecida em torno de 

dimensões de direitos fundamentais, vem descrever com maior exatidão os 

institutos que compõem o rol dos direitos fundamentais, no sentido da criação 

de uma rede de direitos, que estão ligados umas com as outras, sendo 

apoiadas e reforçadas mutuamente, ressaltando a interdependência dos 

mesmos.  

Este conceito vem a afastar idéias quer sejam no sentido de 

excludência, quer sejam no de superação, tal como pode sugerir a terminologia 

mais tradicional, que faz uso da classificação em termos de gerações de 

direitos.  

Sobre essa problemática ainda persistente, interessante é o 

posicionamento adotado por Dimoulis e Martins, que buscam trabalhar a idéia 

de direitos fundamentais classificados em categorias ou espécies de direitos 

fundamentais.142 

Como direitos de primeira dimensão, esse ramo dos direitos 

fundamentais podem ser definidos com direitos de defesa ou contra o Estado, 

que exigem deste, ações estatais negativas para usar a terminologia defendida 

por Alexy.143  

O autor defende ainda, que o que ele descreve como direitos de 

defesa são subdivididos em três subespécies, tendo como traço em comum o 

fato de serem direcionados contra o Estado, que neste caso é o sujeito 

passível de cometer violações contra esses institutos. 

                                                           

142
 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 

Editora Revista dos Tribunais. São Paulo/SP. 2007. P. 35 e 36. 

143
 ALEXY, Robert. Op. Cit. P. 196. 
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Para Alexy estes seriam “... direitos a que o Estado não impeça ou 

não dificulte determinadas ações do titular de direitos; o segundo grupo, de 

direitos a que o Estado não afete características ou situações do titular do 

direito; o terceiro grupo, de direitos a que o Estado não elimine determinadas 

posições jurídicas do titular do direito”.144 

Define Alexy a expressão de opinião como pertencente ao primeiro 

grupo dos direitos de defesa, que segundo o mesmo pode ser objeto de 

impedimento ou dificultação, colocando que estas podem se manifestar com 

intensidade variável, de acordo como sejam colocadas no direito posto.145 

Para Alexy, o segundo grupo dos direitos de defesa consiste em 

que o Estado não afete determinadas características ou situações do titular do 

direito.146 

Por fim, faz o autor referências a um terceiro grupo de direitos de 

defesa, é pertinente à vedação ao Estado de eliminar determinadas posições 

jurídicas do titular do direito.147  

O objeto desses direitos, demonstrando suas raízes de cunho liberal, 

é a proteção individual e pessoal, contra eventuais abusos praticados pelos 

entes estatais e pelos seus representantes, quer sejam estes feitos diretamente 

em relação ao titular do direito, bem como em face de seus bens. 

As primeiras garantias constitucionais encartadas vieram no sentido 

de garantir a plena fruição desses direitos. 

                                                           

144
 Ibidem. P. 196. 

145
 Ibidem. P. 196 e 197. 

146
 Ibidem. P. 196. 

147
 Ibidem. P. 196. 
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3.2.5 A Liberdade de Expressão e os Direitos Fundamentais de 

Segunda Dimensão   

  

As primeiras referências conhecidas ao Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana a aparecer nas constituições ocidentais, vem a ser pela 

mencionados pela primeira vez, no texto da Constituição Mexicana de 1917, 

dotada de forte cunho social. 

Essa constituição foi fruto de um amargo e prolongado processo 

aonde a combinação conflitos sociais e enfrentamentos civis, culminaram com 

a eclosão de uma revolução, que veio a sacudir o país a partir de 1910, tendo 

os seus efeitos perdurando durante mais de uma década, teve início com a 

queda do ditador Porfírio Diaz. 

Surgida como uma iniciativa de pacificar o país, sob a iniciativa do 

presidente Venustiano Carranza, a Constituição Mexicana de 1917 nasce de 

uma tentativa de pacificação social para por um fim à violência que devastou o 

país, através da aceitação das principais demandas de cunho social por parte 

das facções revolucionárias. Os seus resultados foram irregulares, apesar de 

várias das reivindicações sociais terem sido atendidas, uma vez que ela abriu 

caminho para setenta anos de domínio político do Partido da Revolução 

Institucional (PRI), que governou entre 1930 até o ano 2000, como virtual 

partido único. Essa constituição veio a inserir em seu texto os primeiros direitos 

fundamentais de segunda dimensão, de natureza social, com grande ênfase 

aos direitos trabalhistas, sendo essa tida ainda, como o grande ponto de 

partida para o surgimento do Direito do Trabalho. 
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Essa constituição também previu a proteção aos institutos clássicos 

de natureza liberal, como o da livre manifestação do pensamento e da 

liberdade de imprensa em seus artigos 6º e 7º. Estes assim previam: 

  

“Artículo 6º. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los 

derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. 

Artículo 7º. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos 

sobre cualquier materia.  Ninguna ley ni autoridad puede establecer la Previa 

censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 

imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y 

a la paz pública.  En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 

instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias 

para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean 

encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del 

establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se 

demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos’’. 148 

 

Em face desta constituição, é interessante notar a observação de 

Souza ao se referir ao uso de uma alusão à dignidade humana, na parte desta 

constituição no tocante à organização do sistema educacional do país. 

                                                           

148 MEXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 de Febrero de 

1917. Disponível em http://constitucion.rediris.es/principal/constituciones-mexico1917.htm. 
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O instituto foi ressaltado no texto constitucional mexicano, como um 

valor a orientar as políticas públicas decorrentes da aplicação desta 

constituição.149 

Vê-se a formação de um princípio quando este surge para albergar 

um valor, buscando a sua concretização. Esta por sua vez, se dá quando se a 

busca a força normativa do dispositivo.  

No rastro dos princípios proclamados pela Constituição Mexicana, as 

constituições de países como Alemanha, Áustria e Checoslováquia (1919), 

Polônia (1921) e Brasil (1934) vieram incorporar dispositivos que não apenas 

positivavam, mas também resguardavam a nascente segunda dimensão de 

direitos fundamentais.150 

De grande destaque neste período, e no sentido de vir a dar mais 

um grande passo na história do constitucionalismo, veio a Constituição Alemã 

de Weimar em 1919, que inaugura a passagem do constitucionalismo liberal 

para o constitucionalismo social. 

Essa constituição tem as suas raízes no liberalismo alemão do 

século XIX, que ainda na Revolução de 1848 que tentou instaurar uma 

monarquia constitucional nos territórios alemães. 

A oportunidade para o seu advento, que faria desabrochar o 

liberalismo alemão, veio no rastro da derrota das Potências Centrais 

(Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano) para os países da 

Entente (Inglaterra, França, Rússia, Itália e EUA) ao final da I Guerra Mundial.  

                                                           

149
 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Controle Judicial dos Limites Constitucionais à Liberdade 

de Imprensa. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2008. P. 35 e 36. 

150
 GILISSEN. Op. Cit. P. 426. 
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A assinatura do armistício entre a Alemanha e as potências aliadas 

em novembro de 1918 combinada com o colapso econômico do país, fez com 

que eclodisse no então Império Alemão uma revolução que culminou com a 

proclamação da república ainda neste ano, sendo instaurado um regime 

parlamentar. 

A República de Weimar, assim criada, governou o país entre 1919, 

ano da promulgação da nova constituição, até a ascensão ao poder dos 

nazistas em 1933, consumada com a nomeação de Adolf Hitler como 

Chanceler, após um agudo período de crise econômica e política 

desencadeada pelos termos do Tratado de Versalhes e pelas repercussões do 

Crack de 1929. 

Foi ela em muito influenciada pela Revolução Russa de 1917, na 

qual houve uma forte afirmação, ao menos em seu início, dos direitos de 

natureza social, refletindo nos partidos da esquerda alemã, que efetivamente 

tomaram o poder com a queda da monarquia dos Hohenzollern. 

A Constituição Alemã de 1919, indo além da experiência mexicana, 

em termos de profundidade, vai organizar o Estado, de forma mais sistemática, 

não mais em função exclusiva das necessidades do indivíduo.  

Será dada doravante, ênfase a organização institucional em face da 

sociedade e das necessidades da coletividade como um todo, criando a 

primeira Democracia Social da Europa. 

Essa idéia que continua influenciando fortemente até hoje os seus 

Estados, sob a forma das correntes da social-democracia européia, com 

grandes reflexos no próprio processo de integração do continente. 



95 
 

Ela vai ser o resultado das lutas sociais que surgem a partir da 

segunda metade do século XIX, aonde as classes trabalhadoras vão passar a 

reivindicar uma série de direitos. Os emergentes movimentos sociais lograram 

êxito em conseguir, primeiramente, direitos de participação política, esta 

alcançada através do fim do voto censitário e da difusão do voto universal, o 

que os leva a se organizarem primeiramente em sindicatos e posteriormente 

em partidos políticos, para depois, buscarem transformações sociais através de 

reformas institucionais, ao menos por parte daqueles que abandonaram o 

socialismo revolucionário, buscando o caminho da democracia parlamentar. 

Nesse processo de transição para um novo modelo de Estado, 

Bonavides vem expor que: “A democratização progressiva do Estado 

constitucional do XVIII, imposta pelas grandes mutações ocorridas na esfera 

econômica, como decorrência imediata do conflito entre o trabalho e o capital, 

foi a resposta que deu o pensamento democrático, empenhado em renovar-se 

para sobreviver. Essa sobrevivência, passando nas décadas mais próximas por 

suas piores provas, ainda não se acha de todo consolidada”.151  

Em face à forma pela qual essa constituição veio a ser elaborada, 

Comparato vem fazer a seguinte observação: “A estrutura da Constituição de 

Weimar é claramente dualista: a primeira parte tem por objeto a organização do 

Estado, enquanto a segunda parte apresenta a declaração dos direitos e 

deveres fundamentais, acrescentado às clássicas liberdades individuais os 

novos direitos de conteúdo social”.152 
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São Paulo. 2001. P. 194 
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No tocante à previsão de direitos e garantias individuais, 

expressando o seu liberalismo em face à autoritária constituição imperial 

anterior, veio o texto, respectivamente nos artigos 117 e 118, garantir tanto o 

sigilo de correspondência como a liberdade de expressão e imprensa, tal como 

exposto abaixo: 

 

“Artigo 118 Todo alemão tem o direito de, dentro dos limites das leis 

gerais, livremente expressar sua opinião por palavra, escrito, imagem ou de 

(qualquer) outro modo. Nenhuma relação de trabalho ou empregatícia pode 

impedi-lo e ninguém pode prejudicá-lo, quando ele fizer uso desse direito. Não 

há censura, porém regras de exceção poderão ser firmadas por lei para 

exposições cinematográficas. São admitidas também medidas legais para o 

combate à literatura de baixo calão e pornográfica, assim como para a proteção 

da juventude.’’153  

 

O dispositivo supracitado garantia o mais amplo exercício da 

liberdade de expressão, em suas mais diversas modalidades, além de vedar a 

censura. 

                                                           

153
 “Artikel 118 Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen 

Gesetze seine Meinung durch Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. 
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öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen gesetzliche Maßnahmen zulässig”. Die 
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A legislação germânica coloca ressalvas apenas em face ao cinema, 

que deveria ser objeto de lei especial e no tocante à difusão de conteúdos de 

natureza obscena. 

Tais dispositivos visavam a proteção da estrutura familiar, garantido 

a proteção da infância e da juventude, denotando e antecipando em muito, uma 

preocupação com o tipo e a qualidade dos conteúdos veiculados pelos órgãos 

de comunicação social, temática ainda hoje delicada, na qual os órgãos 

brasileiros responsáveis pelo seu regramento, ainda não conseguiram lograr 

obter respostas satisfatórias. 

 

3.2.6 A Liberdade de Expressão e os Direitos Fundamentais de 

Terceira Dimensão nas Declarações Universais de Direitos 

 

O Direito internacional cresce fortemente a partir do Congresso de 

Viena de 1815 que encerrou o período revolucionário, com um acordo em 

grande escala feito entre as grandes potências européias, com o intuito de 

trazer estabilidade para o continente.  

As convenções de Genebra em fins do século XIX, sobre os direitos 

dos presos de guerra a as convenções de supressão da pirataria e do tráfico de 

escravos foram o primeiro passo.  

A Primeira Guerra Mundial e as conseqüências do malfadado 

Tratado de Versalhes, que criou a Liga das Nações e a OIT, deu impulso ao 

aprofundamento das legislações com forte teor social, e a difusão dessas 

juntamente com os primeiros organismos internacionais.  
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Como marco inaugural do constitucionalismo de cunho social 

inaugurado neste período, temos respectivamente as constituições do México, 

de 1917 e a da Alemanha de 1919, já anteriormente mencionadas. 

 A terceira dimensão de direitos fundamentais será caracterizada 

principalmente pela internacionalização de direitos, no rastro daquilo que hoje 

denominamos de globalização. 

O Código de Bustamante de 1928 deu impulso à codificação e 

sistematização do direito internacional privado, sendo aceito na Conferência 

pan-americana de Havana naquele ano. 

Concomitantemente com a constitucionalização de grande parte do 

continente europeu (que em certos casos tratou-se de uma verdadeira 

reconstitucionalização) e posteriormente nas Américas, surgiram tratados 

internacionais versando sobre proteção a direitos humanos tais como a 

Primeira Convenção de Genebra em 1864 que teve o objetivo de garantir o 

socorro aos soldados feridos em batalha.  

Posteriormente por meio das Convenções de Haia (1907) e das 

outras Convenções de Genebra (1925, 1929, 1949) foram celebrados tratados 

que estenderam princípios humanitários aos conflitos marítimos, que proibiram 

o uso de armas químicas ou bacteriológicas, do cuidado aos prisioneiros de 

guerra e a última, finalmente, estendia a proteção à população civil em zonas 

de conflito. Essa tendência foi acentuada após os abusos cometidos em larga 

escala contra os direitos humanos durante as duas guerras mundiais, 

demonstrando a necessidade de documentos de proteção que atuassem em 

uma escala mais ampla.  
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Esse movimento deu início a uma verdadeira globalização dos 

Direitos Humanos, sendo o marco inicial a fundação da ONU e a promulgação 

da Declaração Universal dos direitos do homem. O Brasil, como crescente 

protagonista na arena internacional, veio, desde a Declaração de 1948, a  

aderir e participar de praticamente todos os pactos internacionais de proteção a 

direitos fundamentais, integrando estes ao ordenamento jurídico pátrio. Na 

realidade, no rastro da globalização e positivação dos direitos fundamentais, 

observa-se à formação de um verdadeiro Direito Constitucional Internacional, 

com repercussões sobre os sistemas de direito público interno. 

 Bonavides bem constatou este fenômeno e suas influências em 

face ao constitucionalismo brasileiro expondo que “Duas tendências 

observadas no campo institucional e que alguns publicistas (González, Arinos 

etc.) compendiam numa terminologia bastante clara e adequada – a 

internacionalização do Direito Constitucional e a constitucionalização do Direito 

Internacional – são suficientemente fortes para inculcar o grau de influência 

mútua verificada entre as mencionadas disciplinas. A primeira tendência 

afirma-se na recepção de preceitos de Direito Internacional por algumas 

Constituições modernas, que incorporam e chegam até a integrar o Direito 

externo na órbita interna (preceitos incorporativos: Constituição alemã de 1919, 

Artigo 4º; Constituição espanhola de 1931, Artigo 7º; e preceitos integrativos: 

Lei Fundamental da República Federal da Alemanha, Artigo 26). Outras 

constituições, como a brasileira, proclamam o princípio de renúncia a todas as 

guerras de conquistas e estabelecem o recurso ao arbitramento (CF brasileira 

de 1946, Artigo 4º)”.154 
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 Continua Bonavides expondo que “A segunda tendência – a 

constitucionalização do direito internacional – é, talvez, mais recente. 

Manifesta-se através da inspiração que a ordem constitucional oferece aos 

internacionalistas, abraçados, com fervor, à idéia de implantação de uma 

comunidade universal de Estados devidamente institucionalizada. A Carta da 

ONU (Organização das Nações Unidas) é desses documentos que sugerem a 

imitação, ainda um tanto rude, do modelo constitucional, como se estivesse a 

criar nos três órgãos básicos – a Assembléia Geral, o Conselho de Segurança 

e a Corte de Justiça, respectivamente – a imagem dos três Poderes: o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que distinguem, com seu perfil 

característico, a organização do Estado Moderno”.155 

 O direito brasileiro passa atualmente por uma fase no qual o sistema 

normativo de direito público interno vem se tornando crescentemente vinculado 

aos pactos internacionais de proteção aos direitos fundamentais, estes agora 

sob a forma de direitos humanos uma vez acrescidos do atributo de 

universalidade. 

 A adoção do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como 

diretriz primária dos ordenamentos jurídicos dos países ocidentais, vem 

causando uma verdadeira revolução no direito brasileiro no tocante à 

hierarquização normativa. Recentemente, votos prolatados pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), vieram no sentido de solidificar o entendimento de que 

os pactos internacionais de proteção à Direitos Humanos, se sobrepõem ao 

ornamento infraconstitucional interno, encontrando-se abaixo somente núcleo 

constitucional. 
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 No tocante a este processo e em face das suas repercussões sobre 

o constitucionalismo brasileiro, bem aponta Bonifácio: “No Brasil, o processo 

de constitucionalização vem seguindo esses passos, com um significativo 

avanço na atual Constituição. O constituinte brasileiro, acompanhando uma 

tendência do constitucionalismo global, percebeu o momento e não se fechou à 

dialética instigante do tema. Daí poder afirmar que os direitos fundamentais 

projetam um modelo de Estado perante a Comunidade local e Internacional e, 

ao mesmo tempo, recebem projeções das normas internacionais de proteção 

dos direitos humanos, sendo exemplo a compatibilidade do título dos direitos 

fundamentais com as normas dos Pactos anexos à Declaração; e ainda, se é 

fato que os direitos naturais são inerentes ao homem, a sua positivação, em 

meio ao processo constitucional histórico, confere a força de vinculação jurídica 

que deve acompanhar valores tão caros à sociedade, em qualquer tempo”.156 

 Passamos agora a expor a positivação do instituto da liberdade de 

expressão e de comunicação em face aos pactos internacionais de proteção 

aos Direitos Fundamentais. 

 

 

 

 

 

                                                           

156
 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional Internacional e a proteção dos 

Direitos Fundamentais. Coleção Professor Gilmar Mendes. Editora Método. São Paulo. 2008. 
P. 99. 
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 3.3 A Liberdade de Expressão e de Comunicação nas Declarações 

Internacionais de Direitos Humanos Fundamentais 

 

3.3.1 Declaração Universal dos Direitos do Homem 

 

Em 1948, a Assembléia Geral das Nações Unidas promulgou a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, compilando a maior parte das 

liberdades conquistadas desde a Revolução Francesa.  

A recém-fundada organização, cujas raízes remontam à Carta do 

Atlântico e a Conferência de São Francisco, teve origem em uma coalizão de 

Estados, preponderantemente ocidentais, que se uniram com o objetivo comum 

de derrotar o eixo nazi-fascista, liderados pela Alemanha, Itália e Japão. 

Os princípios que nortearam a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) devem em muito à influência anglo-saxônica, em particular dos 

Estados Unidos e do Reino Unido, que inspiraram um movimento no sentido de 

revitalização dos princípios do Direito Natural, tendo a Declaração Universal 

tido uma forte influência por parte dos princípios jusnaturalistas, tratados como 

inerentes à própria condição humana. 

Este movimento, sem dúvida, se deu em virtude de toda sorte de 

abusos e crimes de guerra provocados durante o decorrer do conflito mundial, 

principalmente por parte dos Estados apologistas das ideologias totalitárias, 

como o comunismo, o nazismo e o fascismo, vindo a se tomar a forma de 

disposições fundamentais da nascente Organização das Nações Unidas 

(ONU).  
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Estas foram enunciadas no sentido de colocar especial relevo à idéia 

de Dignidade da Pessoa Humana, com o fito de evitar que tais abusos viessem 

novamente a se repetir.  

Podemos afirmar que estas disposições, da forma em que as 

mesmas foram formuladas, viram dar origem a um princípio, servindo este de 

norte para os dispositivos restantes da declaração. Este verdadeiro núcleo 

principiológico, veio influenciar direta ou indiretamente todos os documentos 

posteriores que trataram das matérias referentes aos direitos de natureza 

fundamental. 

O aspecto principiológico como mostra Comparato, está no 

preâmbulo desta declaração: “No segundo dos consideranda do preâmbulo, a 

Declaração menciona explicitamente as “quatro liberdades” proclamadas pelo 

discurso do Presidente Franklin Roosevelt, em 6 de janeiro de 1941. Ressalta-

se, aí, que “o advento de um mundo em que os homens gozem de liberdade de 

palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 

necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum”. 

Logo no artigo I, a Declaração proclama os três princípios axiológicos 

fundamentais em matéria de direitos humanos: a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade “157. 

Ao ser atribuído a aqueles princípios a natureza de direitos da 

humanidade, aumenta mais ainda a importância da Declaração, pois esta dá 

início a um processo histórico de positivação, em âmbito mundial, dos valores 

contidos dentro da idéia de direitos fundamentais, que uma vez acrescidos do 

atributo da universalidade, vem a ser tornar os direitos humanos atuais. 
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Com este movimento, deflagrado pelo direito ocidental, inicia-se uma 

busca por uma efetivação global de direitos e garantias fundamentais, que 

perdura até hoje, através de uma série de convenções e tratados elaborados 

no sentido de propor a construção de uma dimensão jurídica do fenômeno da 

globalização. 

Os direitos humanos ou direitos fundamentais universais começam a 

sua expansão a partir da sua região de surgimento, a Civilização Ocidental e 

começa a se difundir por outras regiões do globo, não sem dificuldades de 

aceitação por parte das culturas não-ocidentais.  

O documento da ONU vem proclamar ao mesmo tempo, os direitos 

de primeira, segunda e terceira dimensões ao reconhecer tanto as liberdades 

políticas clássicas, de natureza individual, os direitos sociais básicos de 

natureza coletiva e anuncia o advento de uma nova ordem internacional no 

qual são reconhecidos direitos mínimos ao homem, desta vez em escala 

global.  

A carta da ONU vem contemplar as liberdades de opinião e 

expressão em seu artigo 19, nos seguintes termos:  

 

“Artigo 19. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras”.158 

  

                                                           

158
 Ibidem. P. 235. 
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No tocante à importância desta declaração como afirmação de 

princípios, afirma Souza, que: “Percebe-se, pois, que a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos veio consolidar o ideal de universalização, deixando 

antever que os direitos humanos protegem o ser humano perante o Estado, a 

coletividade ou perante outros indivíduos, não importando quem seja o 

ocupante do pólo passivo ou ativo da relação social, bastando apenas que 

figure um ser humano como detentor da dignidade a ser preservada, já que o 

objetivo da Declaração é garantir uma vida digna a qualquer pessoa 

humana”.159  

Embora o dispositivo seja de grande relevância moral e política, 

além de enunciar um princípio, há uma grande carência no tocante à sua 

concretização e aplicação eficaz. 

Porém, deve ser ressaltado, que a grande problemática enfrentada 

pelo Documento das Nações Unidas, reside no fato de suas disposições não 

possuírem força obrigatória perante os seus membros, tal como, com 

propriedade, faz questão de ressaltar Comparato.
160

 

A aplicabilidade falha das disposições da ONU tem a sua raiz na 

própria natureza e na composição institucional da organização, pelo fato de 

que esta tem que obrigatoriamente observar o respeito à soberania nacional 

dos seus Estados-membros, uma vez que a mesma foi fundada sob o signo do 

reconhecimento do princípio da autodeterminação nacional, trabalhando sob o 

paradigma de uma ordem internacional formada por Estados-nações dotados 

de soberania plena. 
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Salvo em hipóteses bastante restritas, como as referentes à 

manutenção da paz e da segurança internacionais, envolvendo casos de 

segurança coletiva, previstas no artigo 1º e a cargo do Conselho de Segurança, 

a ONU não dispõe de força coativa e não pode fazer interferências em sede de 

política interna. Isto faz com que desta forma, as Nações Unidas, tenham 

necessariamente que contar com uma dose de boa vontade do Estado objeto 

da aplicação de eventuais sanções e com a concordância dos seus integrantes 

para que as suas disposições venham a ser aplicadas integralmente, sendo 

raros os casos em que isto acontece. 

A título de exemplo, a Corte Internacional de Justiça, que deveria 

atuar como instância jurisdicional por excelência, tem a sua atuação bastante 

limitada, uma vez que os Estados-membros não se submetem ao mesmo de 

pleno, salvo declaração em contrário, na qual os mesmos venham a aceitar 

expressamente a se colocar sob sua jurisdição.  

A declaração da ONU proclama ainda, em conexão com a matéria 

aqui abordada, a proteção da vida privada, tal como reza ainda no seu artigo 

XII.  

Este vem determinar que:  

 

“Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, 

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

honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais 

interferências ou ataques”.161 

                                                           

161
 Ibidem. P.233 e 234. 
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Vale lembrar que as liberdades de expressão e de imprensa, 

encontram seus limites no respeito à vida privada e na proteção aos direitos de 

personalidade, quer seja por parte dos órgãos de mídia, quer seja neste 

respeito por parte dos particulares, tese esta que veio a ser albergada nos 

termos da Declaração da ONU. 

Para fiscalizar possíveis violações aos termos dos seus dispositivos 

fundamentais no tocante ao respeito à dignidade da pessoa humana, ainda no 

ano de 1946 veio a ser criada a Comissão de Direitos Humanos, com a função 

tanto de promover como de buscar a proteção desses direitos. 

Eventuais violações aos direitos humanos que venham a ser 

praticadas podem ser denunciadas a esta Comissão, tanto por parte de pessoa 

natural como por pessoa jurídica.  

Como bem lembra Comparato,162 são três os requisitos para o 

recebimento da denúncia por parte da Comissão, sendo eles a vedação ao 

anonimato e a notificação insultante, que tenha havido o esgotamento de todos 

os recursos internos e que o caso não tenha sido objeto de algum outro 

procedimento internacional. 

Os poderes deste Conselho vieram a ser reforçados com a criação 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pela 

Resolução 48/181, com a função explícita de promoção do respeito universal a 

todos os direitos da pessoa humana.163 
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3.3.2 A Convenção Européia de Direitos Humanos 

 

A declaração enunciada na carta da ONU terminou por servir de 

inspiração a vários documentos posteriores tais como a Convenção Européia 

de Direitos Humanos, adotada pelo Conselho da Europa em 1950 e em vigor 

desde 1953, com a finalidade de proteger as liberdades fundamentais.  

A devastação que a Segunda Guerra Mundial causou na Europa deu 

a partida para o processo de unificação do continente, este ainda em 

progresso.  

 O Direito Comunitário europeu tem como principais fontes de 

natureza formal as seguintes: o Tratado de Paris de 1951, que institui a CECA 

(carvão e aço); o Tratado de Roma de 1957, que institui a CEE; o Tratado de 

Roma de 1957, que institui a CEEA (EURATOM); o Tratado sobre a União 

Européia, a partir de 1993.164 

Thorstensen aponta ainda que “Os Tratados originais foram 

alterados por diversos outros Tratados e Convenções, sendo os mais 

importantes o Ato Único Europeu de 1986 e os Tratados de Adesão da 

Dinamarca, Irlanda e Reino Unido de 1972, da Grécia de 1979 e de Portugal e 

Espanha de 1985. As fontes de direito secundário ou derivado são os atos 

adotados pelas instituições comunitárias que têm por fim realizar os objetivos 

dos Tratados”.165 
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Também devem ser lembrados os termos de adesão de 1995 pelo 

qual, Áustria, Finlândia e Suécia, ingressaram na União; o de Maio de 2004, 

pelo qual quase todos os Estados do extinto Pacto de Varsóvia e alguns da 

antiga União Soviética ingressaram no bloco, com este grupo compreendendo 

a República Checa, Eslováquia, Polónia, Hungria, Letônia, Lituânia, Eslovênia, 

Estônia, Chipre e Malta; esse processo se acelera em Janeiro de 2007, com a 

adesão da Bulgária e Romênia. 

Nos anos de 1972 e 1994, a Noruega assinou também os tratados 

de adesão, sendo, no entanto, nas duas ocasiões, rejeitadas pela população 

por meio de referendos. O mesmo aconteceu com a Suíça, que celebrou o 

tratado, mas este foi rejeitado através de referendo popular em 2001. 

Atualmente, Croácia, Macedônia e Turquia são candidatos a aderir à 

UE. As negociações com estes países foram iniciadas em 2005, podendo vir a 

se estender por vários anos. 

Como marco positivo formal, o tratado pioneiro que lançou a 

semente da União, veio a ser o de Paris em 1951 que deu origem a 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA). 

O Tratado de Roma em 1957 criou a Comunidade Econômica 

Européia (CEE) tendo como membros fundadores França, Alemanha, Itália, 

Bélgica, Holanda e Luxemburgo, objetivando a criação de um mercado comum 

europeu abrangendo todo o continente. 

O Ato Único Europeu de 1986 previu a criação da União Européia 

visando à transformação da instituição de entidade econômica para uma 

entidade política no continente europeu. 
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Foi reafirmado em seu preâmbulo, o compromisso com a defesa dos 

direitos humanos, sendo este, exercido através da adesão, ratificação e 

aplicação da Convenção Européia de Direitos Humanos, condição sine qua non 

para o ingresso de novos membros dentro do bloco. 

 A CEE, transformada pelo Tratado de Maastricht de 1992, e em 

vigor a partir de 1º/01/1993, em União Européia, conta ao momento da 

concretização deste trabalho, com vinte e sete países-membros, abrangendo a 

quase totalidade do continente europeu. 

Esta vem sendo a mais bem sucedida experiência do gênero de 

blocos econômicos, e possui ainda uma forte conotação política, criando de 

fato e de direito uma verdadeira Confederação Européia, a qual por sua vez 

vislumbra objetivos mais ambiciosos. 

O Tratado de Maastricht veio mais uma vez a reafirmar os termos da 

Convenção Européia de Direitos Humanos, vindo a consagrar do ponto de vista 

normativo, a jurisprudência da Corte de Luxemburgo, com esta estabelecendo 

que os Direitos Humanos Fundamentais constituem princípios gerais de direito 

comunitário.166 

 Expõe no artigo F do Tratado da União Européia que: “a União 

Européia respeita os Direitos Fundamentais, conforme garantidos pela 

convenção Européia de Direitos Humanos, e conforme resultam das tradições 

constitucionais comuns aos Estados-membros, na condição de princípios 

gerais de direito comunitário”.167 
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O processo pelo qual a unificação do continente vem tomando 

forma, ainda vem a ser fonte de grandes controvérsias, tanto no que vem a ser 

pertinente em face à forma, à profundidade e a velocidade pela qual se dará a 

integração, bem como o alcance e as competências relativas aos órgãos 

comunitários e, por fim, a própria feição final que tomará um futuro Estado pan-

europeu. 

Em artigo, aponta Farias que “A União Européia não seria o primeiro 

caso histórico de atipia quanto à Forma de Estado – a história mostra que 

alguns países já adotaram sistemas “sui generis”, sendo exemplos bastante 

citados na doutrina que trata do tema os casos da União Soviética e a 

Commomwealth britânica”.168 

No tocante às suas perspectivas, o processo de união no momento 

enfrenta uma crise decorrente da não-ratificação do projeto de constituição 

européia, rejeitada em referendo pela França e Holanda, tendo sido adotadas 

as disposições do Tratado de Lisboa, que prevê um processo de integração 

mais prolongado. Existem ainda polêmicas no tocante à admissão de novos 

membros, tais como a Turquia, pertencente ao mundo islâmico e os países da 

antiga União Soviética, como a Ucrânia. Tratados e protocolos internacionais 

como o Protocolo de Kyoto, sobre o controle do clima, contribuíram para criar a 

Organização Mundial do Comércio e o Tribunal Penal Internacional, projetam 

um futuro um pouco mais promissor para a internacionalização do direito, 

acompanhando a globalização econômica e cultural, trazendo a estas o seu 

necessário complemento jurídico.  
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A Convenção Européia de Direitos Humanos, em contraste com os 

dispositivos da Declaração da ONU, possui aplicabilidade obrigatória e plena 

para os todos os Estados signatários.  

Entre os direitos fundamentais clássicos, os seus artigos 8, 9 e 10 

tiveram a sua redação diretamente influenciada pela inteligência dos 

dispositivos correspondes, que foram encartados na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948. Eles dispositivos dão guarida, respectivamente, 

aos direitos dos cidadãos da União Européia de terem respeitados a vida 

privada e familiar, à liberdade de pensamento, de consciência e de religião e à 

liberdade de expressão. 

No que toca à liberdade de expressão, o dispositivo correspondente 

ao artigo 10, estabelece o mesmo de forma bastante ampla, englobando 

também a liberdade de comunicação. O mesmo vem dispor o seguinte:  

 

“Artigo 10 – Liberdade de Expressão 

 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de expressão. Este direito 

compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de comunicar 

informações ou idéias sem que possa haver ingerência de autoridades públicas 

e sem consideração de fronteiras. O presente artigo não impede os Estados de 

submeterem as empresas de radiodifusão, de cinema ou de televisão a um 

regime de autorização de operação’’.169 
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De acordo com o modelo adotado pelos Estados europeus, a 

aplicação da convenção veio no sentido de impor aos seus membros uma série 

de obrigações de natureza positiva aos seus signatários, no sentido de que 

sejam criadas políticas públicas que visem à concretização dos direitos 

previstos no seus diversos documentos.170 A União Européia está estabelecida 

em uma série de tratados que aos poucos vem agregando inovações de 

caráter constitucional, que vão dando à instituição progressivamente as feições 

de um Estado federal.  

Em que pesem os problemas enfrentados no processo de união, 

esta ao menos é a opinião de Lima, a qual assim ele expõe: “De forma 

incontestável, vários elementos fundamentam este tese: o Tratado não 

somente contém uma Carta de Direitos Fundamentais, como também 

estabelece a personalidade jurídica da União Européia, com a criação de um 

Ministério de Relações Exteriores. Ele anuncia as competências exclusivas à 

União Européia e as competências compartilhadas entre a União e os Estados. 

Ele reforça o poder do Parlamento Europeu, reduzindo o déficit democrático da 

comunidade européia. O Tratado afirma aquilo que já tinha sido estabelecido 

pela jurisprudência da Corte de Justiça Européia: a primazia da norma 

comunitária sobre a norma nacional. Para muitos, com essas novas 

atribuições, a União Européia teria “ultrapassados os limites”: com a ratificação 

do Tratado Constitucional, o projeto constitucional seria transformado na norma 

jurídica européia suprema, de uma nova ordem jurídica, superposta àquelas 

dos Estados signatários e à qual eles estariam subordinados”.171 

                                                           

170
 Ibidem. P. 40. 
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 LIMA, José Antônio Farah Lopes de. Op. Cit. P. 53. 
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Eventuais violações aos seus dispositivos são verificadas pela Corte 

Européia de Direitos Humanos, órgão competente com a função de zelar pelo 

respeito aos direitos dos cidadãos da União. Segundo Lima, a corte européia 

veio a se inspirar na doutrina alemã “... denominada do Drittwirkung (“efeitos 

quanto a terceiros”), segundo a qual os direitos fundamentais definidos nos 

textos constitucionais devem ser respeitados tanto pelos poderes públicos 

quanto pelos particulares, tendo em vista o direito de outros particulares, a 

Corte confere a certos direitos uma eficácia “horizontal””.172 

 Com relação ao tema e expondo em conferência sobre a 

necessidade de criar um pleno espaço transnacional de direitos fundamentais 

no interior da União Européia, vem Habermas a considerar que o processo 

bem-sucedido de união econômica precisa de uma complementação na qual 

uma dimensão política crie um modelo de cidadania pós-nacional.173  

Quanto à forma de como se dará estabelecimento deste modelo, 

propõe o autor, que para a sua concretização, é necessário que seja exercida 

uma forma de coordenação positiva centrada na criação de um tipo pós-

nacional de solidariedade cívica, de caráter intervencionista ao contrário da 

coordenação negativa, absenteísta e típica da primeira dimensão de direitos 

fundamentais. que já vem atuando com sucesso, ao menos na esfera 

econômica ao vir a remover os obstáculos que permitiram a integração 

econômica da União Européia dentro de um espaço comum e relativamente em 

pouco tempo.174 

                                                           

172
 LIMA. Op. Cit. P. 41. 

173
 HABERMAS, Jürgen. ¿Por qué La Unión Europea Necesita de um Marco Constitucional?. 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Nº. 105. P. 968. 

174
 HABERMAS. Op. Cit. P. 961. 
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 Expõe Habermas, justamente a guisa de exemplo, que como 

primeiro e bem-sucedido passo concreto dado dentro de um novo marco 

constitucional numa Europa pós-nacional, foi justamente a adoção da Carta 

Européia de Direitos Humanos, estabelecendo um espaço jurídico comum de 

resguardo aos direitos fundamentais. 

Esta veio a se constituir em um raro caso de consenso entre os 

países-membros da União, no qual foram firmemente resguardados os direitos 

fundamentais, de todas as dimensões, incluindo as liberdades clássicas de 

expressão e comunicação. 

 

3.3.3 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

 

Sob os auspícios dos princípios enunciados pelos dispositivos das 

declarações de direitos da Organização das Nações Unidas, veio a ser 

instituído em 1966, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, visando ao 

melhor cumprimento das disposições relativas aos direitos fundamentais, 

expressa na carta de fundação da organização, atuando como um 

complemento específico às disposições gerais instituídos pelos documentos 

que criaram a organização. 

Adotado em 1966, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP) veio trazer mais avanços no sentido de prever tanto a proteção da 

liberdade de expressão, bem como dos direitos de livre opinião.  

O PIDCP contemplou as liberdades de pensamento e de expressão 

em seus artigos 18 e 19, transcritos abaixo. 
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O primeiro dispositivo trata das liberdades de pensamento e 

consciência em geral, inserindo-a como partes das liberdades de crença e 

culto, fazendo eco aos princípios jusnaturalistas, sendo clara a influência das 

cartas de direitos dos países ocidentais em sua redação. 

 

“Artigo 18 

1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar 

uma religião ou crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião 

ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por 

meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino.  

2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam 

restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua 

escolha.  

3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará 

sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para 

proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 

liberdades das demais pessoas.  

4. Os Estados-partes no presente Pacto comprometem-se a 

respeitar a liberdade dos pais - e, quando for o caso, dos tutores legais - de 

assegurar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com 

suas próprias convicções.’’175 

 

                                                           

175
 COMPARATO. Op. Cit. P. 309 e 310. 
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O artigo seguinte trata da proteção a aqueles que emitem ou 

difundem opiniões.  

Estabelecem, à guisa de limites ao exercício desses direitos, os 

casos excepcionais nos quais essas liberdades poderão ser restritas em nome 

do bem comum: 

  

Artigo 19  

1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.  

2. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de 

qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística, ou por qualquer 

meio de sua escolha.  

3. O exercício de direito previsto no § 2o do presente artigo implicará 

deveres e responsabilidades especiais. Conseqüentemente, poderá estar 

sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas 

em lei e que se façam necessárias para:  

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 

pessoas; 

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

públicas.’’176 

 

                                                           

176
 COMPARATO. Op. Cit. P. 310. 
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Nitidamente influenciada pelos acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial, na qual as máquinas de propaganda dos Estados totalitários, em 

muito ajudaram a contribuir para criar e exacerbar um clima psicossocial de 

conflito, o PIDCP veio inovar no sentido de vedar o uso da propaganda com 

finalidades de apologia à guerra ou qualquer outro tipo de propaganda que 

fomente ódio: 

 

“Artigo 20  

1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra.  

2. Será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso, que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à 

violência.”177 

 

Junto ao PIDCP, veio a ser determinada pela via de um protocolo 

facultativo, a competência ao Comitê de Direitos Humanos (CDH), este último 

instituído nos termos da própria convenção, de receber e processar denúncias 

de quaisquer tipos de violações aos de direitos humanos.  

Estas queixas podem ser formuladas diretamente pelos indivíduos 

que foram lesados contra qualquer um dos signatários. 

Vale ressaltar que a competência do CDH somente será 

estabelecida, desde que venha haver um reconhecimento expresso desta por 

parte do Estado a ser tido como réu. 

                                                           

177
 Ibidem. P 315. 
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Afirma Comparato que desse modo, “Completava-se, assim, a 

segunda etapa do processo de institucionalização dos direitos do homem em 

âmbito universal e dava-se início à terceira etapa, relativa à criação de 

mecanismos de sanção às violações de direitos humanos”.178 

Foi o mesmo aprovado em conjunto com o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Um dos problemas a serem enfrentados pelo PIDCP juntamente 

com outros tratados de natureza semelhante é o da sua aplicabilidade em face 

aos países organizados sob a forma federativa de Estado. 

De acordo com o maior ou menor grau de autonomia dada às 

respectivas unidades federativas pelas constituições nacionais, o governo 

central, que se constitui, como dita a boa regra do federalismo, como único 

representante legítimo em face às convenções e aos tratados internacionais, 

dificulta a aplicabilidade dos seus dispositivos em face aos ordenamentos 

jurídicos locais. 

O Federalismo, como forma de instituição estatal, impõe 

necessariamente limites à atuação do Estado da autoridade governativa 

central, não podendo esta se sobrepor à autoridade das unidades federativas 

que compõem o Estado na sua totalidade.  

Ele problema se acentua, no tocante aos Estados latino-americanos 

de maior relevo tais como a Argentina, o Brasil, Colômbia, México e Venezuela, 

uma vez que todos esses Estados são organizados sob a forma federativa.  

                                                           

178
 Ibidem. P. 224. 
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Para tentar resolver esses problemas de competência constitucional 

para a aplicabilidade dos dispositivos previstos, principalmente em sede do 

cumprimento de disposições relativas ao cumprimento de tratados relativos ao 

respeito aos direitos humanos e fundamentais, veio o PIDCP tentar fazer com 

que sejam respeitadas as suas disposições, através da redação do artigo 28, § 

2ª, que versa no tocante à problemática enfrentada: “O Comitê será integrado 

por nacionais dos Estados-partes no presente Pacto, os quais deverão ser 

pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria 

de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da participação 

de algumas pessoas com experiência jurídica”.179 

Em que pese que no tocante à intencionalidade prevista por seus 

redatores, o animus do dispositivo venha de encontro aos seus anseios dos 

seus redatores, à efetividade e eficácia destes dispositivos vem a ficar 

prejudicada, em face da ausência de meios dotados de capacidade coativa 

para garantir a observância dos seus dispositivos por parte dos Estados 

signatários, fica prejudicada pelo excesso de elementos retóricos contidos em 

seus dispositivos. 

 

 3.3.4 Pacto de San José 

 

Sob os auspícios dos princípios enunciados pela ONU, vieram as 

Américas neles se inspirarem e celebrarem o Pacto de San José da Costa Rica 

em 22 de novembro de 1969. 
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 Ibidem. P. 321. 
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Sua importância, principalmente para a América Latina, aumenta em 

face do histórico crônico de autoritarismo nesta parte do mundo, desde a região 

veio a se emancipar de suas metrópoles ibéricas. 

O Brasil aderiu à Convenção em 1992, estabelecendo ressalvas no 

tocante à competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

sobre a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

dispositivos constantes respectivamente dos artigos 45, 1º e 62, 1º, tendo 

promulgado o mesmo no país por força do Decreto n. 678/92. Em 2002, pelo 

Decreto n. 4.463, o país reconheceu a competência da CIDH para processar e 

julgar feitos decorrentes de violações aos termos da Convenção. 180 

O Pacto de San José, que veio instituir a Convenção Americana de 

Direitos Humanos, ressaltando a liberdade de pensamento e expressão no seu 

artigo 13 abaixo transcrito: 

 

“Artigo 13 

 

Liberdade de pensamento e de expressão 

§1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 

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

informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer 

meio de sua escolha. 
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§2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 

estar sujeita à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para 

assegurar: 

a) O respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b). A proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 

saúde ou da moral públicas. 

§3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de 

imprensa, de freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos 

usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados 

a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 

§4. A lei pode submeter os espetáculos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e 

da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

§5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 

toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência’’. 181
 

 

É interessante observar como o Pacto de San José em seu artigo 

13, § 3º, veio a se referir em particular às eventuais hipóteses de restrições 

indiretas que venham a serem estabelecidas em relação ao instituto. 

                                                           

181
 Convenção Americana de sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) – 

MRE Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em 
<http://www2.mre.gov.br/dai/m_678_1992.htm>. 
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Estas podem vir no sentido de inviabilizar o exercício das liberdades 

de expressão e opinião, trazendo uma série inovações ao texto original do 

PDICP de 1966.182 

O dispositivo dá ênfase ao exercício da Liberdade de Expressão 

mediante o exercício da atividade empresarial, notadamente no que toca ao 

funcionamento das instituições que façam atividade de imprensa, rádio e 

televisão. Não se pode excluir da sua competência outros meios midiáticos que 

venham a ser futuramente criados, em face dos avanços quase que diários da 

tecnologia que caracterizam tão bem os nossos dias. 

O Pacto de San José traz ainda a guisa de inovações importantes, 

ao menos no que se refere ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 

uma previsão do direito de retificação ou resposta, em face à veiculação por 

parte de órgãos de comunicação de massa de qualquer natureza, de 

informações que contenham caráter inexato, inverídico ou ofensivo, estando o 

mesmo a vir a ser previsto no artigo 14 do referido pacto, abaixo mencionado: 

 

“Artigo 14 

 

Direito de retificação ou resposta 

§1. Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas 

emitidas em seu prejuízo, por meios de difusão legalmente regulamentados e 

que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de 

difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 

                                                           

182
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§2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 

responsabilidades legais em que se houver incorrido. 

§3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda 

publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, 

deve ter uma pessoa responsável, que não seja protegida por imunidades, nem 

goze de foro especial”.183 

 

Para o caso de litígios decorrentes das violações desses 

dispositivos, o Pacto de San José veio determinar a criação, não só de uma 

comissão destinada a investigar violações aos seus dispositivos, bem como 

veio a estabelecer a Corte Interamericana de Direitos Humanos como tribunal 

específico, com poderes de processar e julgar os casos daqueles países que 

vierem a se colocar sob a sua jurisdição. Vale ressaltar que sua jurisdição é 

obrigatória para os Estados signatários, desde que estes venham a aceitá-lo 

expressamente, dentro dos termos previstos pelo artigo 62, § 1º, a seguir: 

 

“Artigo 62 

 

§ 1. Todo Estado Membro pode, no momento do depósito do seu 

instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em 

qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 

pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os 

casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção. 
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 Ibidem. P. 370. 
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§2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição 

de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser 

apresentada ao Secretário Geral da Organização, que encaminhará cópias da 

mesma a outros Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte. 

§3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, 

relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, que lhe 

seja submetido, desde que os Estados Membros no caso tenham reconhecido 

ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como 

prevêem os incisos anteriores, sejas por convenção especial”.184 

 

Felizmente a referida convenção veio a seguir o modelo adotado 

pela Convenção Européia de Direitos Humanos, este mais consistente, vindo a 

aceitar denúncias, no tocante à violação dos seus dispositivos, de uma 

comissão encarregada de apurar excessos eventualmente cometidos pelos 

seus Estados-membros. 

O Pacto de San José admite que a denúncia seja feita por qualquer 

pessoa ou grupos de pessoas admitindo ainda entidades não governamentais, 

estas desde que legalmente reconhecidas por pelo menos um dos Estados 

pertencentes à Organização dos Estados Americanos (OEA).185Vale ressaltar 

ainda, que em casos de violação dos direitos humanos assegurados em seu 

texto, a referida convenção enuncia em seu artigo 29, o Princípio da Aplicação 

da Norma mais Benéfica, nos casos em que houver dúvida em face à qual 

norma que deverá ser aplicada no caso concreto. 
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 Ibidem. P. 367. 
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 Ibidem. P. 367 e 368. 
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Neste caso quer seja a do mandamus da convenção ou a do direito 

pátrio respectivo, será aplicada a norma que possuir o maior âmbito de 

proteção, posição que tem sido albergada tanto pela doutrina pátria quanto 

pela jurisprudência dos tribunais superiores.  

É importante lembrar que pelos termos do Pacto, o princípio acima 

mencionado possui precedência inclusive, sobre as regras de resolução de 

antinomias de direito público interno. 

 

3.4 Os Direitos Fundamentais e o Constitucionalismo Pós-Segunda 

Guerra Mundial 

 

Como conseqüência do movimento constitucionalista e ao longo de 

um processo de construção política que durante três séculos criou o que veio a 

ser conhecido atualmente como o Estado democrático de direito a liberdade de 

expressão e os seus institutos derivados vieram a se tornar unânimes no 

mundo ocidental, notadamente na Europa Ocidental e central. 

O caráter liberal seus ordenamentos institucionais, em muito 

contribuiu para difundir a liberdade de expressão como direito fundamental 

básico, entrando no imaginário político ocidental como uma conquista política e 

social irrenunciável.  

Com o triunfo do Estado liberal e a consolidação do 

constitucionalismo, logo veio à necessidade de preservar conquistas obtidas de 

modo árduo com sacrifícios humanos e materiais.  
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Veio a necessidade de controlar os atos dos detentores do poder 

político, com estes colocando em risco a preservação do Estado de Direito e do 

constitucionalismo.  

As facções governantes, não raras vezes, abusam de suas 

prerrogativas legais e institucionais, visando uma ampliação de poder, 

desfigurado o ordenamento jurídico, buscando o enfraquecimento dos textos 

constitucionais.  

Essas distorções criaram regimes de legalidade meramente formal, 

que em essência eram ditaduras com aparências de legalidade, demonstrando 

graves falhas institucionais que não protegiam a essência do sistema 

constitucional ameaçando direitos e garantias de toda a sorte, nos quais o 

direito fundamental da liberdade de expressão e de imprensa tendeu a ser 

como regra, a primeira das vítimas de uma seqüência de atos arbitrários.  

Em relação ao instituto da liberdade de expressão, os regimes de 

inspiração nazi-fascistas e marxistas, quase como gêmeos siameses tinham 

como ponto de consenso, em primeiro lugar impor a censura oficial, 

restringindo de imediato todas as liberdades conexas com a livre circulação de 

idéias e de pensamento, estabelecendo uma “verdade” editada pelo Estado.  

Tais atitudes infelizmente estão se tornando lugares-comuns nos 

últimos tempos, em especial em alguns Estados da América Latina em estágio 

de decomposição institucional. Após a Segunda Guerra Mundial com a 

consolidação do Estado democrático e social de direito, a liberdade de 

expressão passou a receber um novo nível proteção dentro dos textos 

constitucionais, com tal problemática sendo mais atual do que nunca.  
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Tal fenômeno se deu com a difusão do conceito da supremacia 

constitucional sobre ordenamento jurídico notadamente após os trabalhos de 

Hans Kelsen que buscaram trazer um mínimo de rigor metodológico ao direito, 

através da unidade e coesão procedimental. 

Vários outros grandes teóricos do constitucionalismo tais como J.J 

Canotilho, Jorge Miranda, Konrad Hesse, Robert Alexy e Ronald Dworkin, 

vieram, mesmo que seja por caminhos diversos, propor não somente o 

cumprimento e a observância dos textos constitucionais, mas também a sua 

valorização, uma vez que estes são o elemento normativo chave dos Estados 

Democráticos de Direito. 

Sob essas premissas, estabelecidas por um direito constitucional 

renovado deve a legislação infraconstitucional ser feita à imagem e 

semelhança da constituição ou readaptada à nova ordem constitucional quando 

esta for pré-existente.  

Esta nova concepção de constitucionalidade chega tardiamente ao 

Brasil com a Constituição de 1988, que consolida institucionalmente o processo 

de redemocratização do país.  

A partir da aplicação deste princípio, o constituinte derivado pátrio 

veio a dar início a um processo de reestruturação constitucionalizada do 

ordenamento jurídico tanto através da edição de novas leis como da 

readaptação de outras que lhe forem compatíveis ou a simples expulsão do 

sistema quando essa compatibilização não for possível. 
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3.5 A Liberdade de Expressão e Comunicação nos Estados 

Ocidentais na Contemporaneidade 

 

 Passamos agora a uma breve visão de como o instituto é concebido 

e tratado no direito estrangeiro e no direito brasileiro, expondo de modo sucinto 

o seu tratamento nos países ocidentais de maior influência na história tanto do 

constitucionalismo mundial como no brasileiro. 

 Estudaremos os institutos da Liberdade de Expressão e de Opinião 

dado pelos ordenamentos constitucionais da Reino Unido, Estados Unidos, 

França, Alemanha, Portugal e Espanha. 

 

 3.5.1 A Liberdade de Expressão e Comunicação nos ordenamentos 

constitucionais do Ocidente 

 

 3.5.1.1 Reino Unido 

 

 O Reino Unido em que pese não contar ainda com uma constituição 

codificada nos moldes dos países de tradição romano-germânica tem o instituto 

ora em estudo em evidência no seu ordenamento jurídico de natureza 

costumeira e jurisprudencial. O Estado inglês, veio a constituir um sólido 

modelo constitucional a partir do Statutory Law e outras leis cuja formação, 

como já foi antes mencionado, remete ao período medieval, tendo estas sido 

recepcionadas e reinterpretadas ao longo do tempo pelos seus tribunais. 
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 Foi criado um sistema bastante peculiar entre os países ocidentais 

de direito consuetudinário e jurisprudencial. Para David, o seu sistema 

jurídico e por conseqüência, também o seu modelo constitucional, vem a ser 

estruturado da seguinte forma: “A Inglaterra nunca teve uma constituição 

formal, enunciando solenemente os princípios sobre os quais estava fundado 

seu governo. Na ausência de tal documento, ficamos embaraçados para dizer 

o que depende e o que não depende da ordem constitucional. A própria noção 

de Constituição é para os ingleses muito imprecisa, como era para nós na 

França antiga. Na falta de um critério formal, os ingleses só descobrem o 

conteúdo de sua Constituição pela comparação, considerando as matérias que, 

nos outros países, são regidas pela Constituição. Essa observação não é uma 

simples frase de efeito: na verdade, foi Montesquieu que ensinou aos ingleses 

que eles tinham uma Constituição. Os ingleses têm uma Constituição. Mas têm 

eles um direito constitucional? As duas coisas, para o jurista francês, 

caminham juntas, porque o jurista, que recebeu sua formação nas 

Universidades, está habituado a ver no direito um modelo de organização 

sócia, logo, um conjunto de regras. O Jurista inglês tem outra tradição. Para 

ele, o direito consiste essencialmente em ações na justiça e em normas 

processuais. A descrição das engrenagens do governo britânico, a maneira 

como as instituições políticas são implantadas e funcionam, as relações 

existentes entre os diversos poderes governamentais, é uma matéria que 

interessa à ciência política ou à ciência da administração; na falta de um 

contencioso judiciário capaz de enxertar-se nela e na medida em que não 

interessa às Cortes de Justiça, essa matéria não pertence ao direito”.186 
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 Sobre a própria questão da conceituação do seu modelo, continua a 

expor o autor que: “Por isso, uma grande parte do que constitui o direito 

constitucional e o direito administrativo francês escapa da ciência do direito na 

Inglaterra; tratada em obras intituladas The British Constitution ou Local 

Government in England, ele não está dentre os livros intitulados Constitutional 

Law nem os chamados Administrative Law”.187 

 No direito inglês, a expressão rule of law, vem designar um conjunto 

de instituições, princípios e processos que consolidaram uma tradição jurídica 

formada, nos dizeres de Miranda, “... para a salvaguarda da dignidade das 

pessoas frente ao Estado, à luz da idéia de que o Direito deve dar aos 

indivíduos a necessária proteção contra qualquer exercício arbitrário do 

poder”.188 

 Referindo-se as principais liberdades e garantias dos ingleses vem 

Miranda ressaltar a importância do papel dos tribunais e de sua produção 

jurisprudencial que atuam na defesa das liberdades fundamentais “... 

preenchendo o conteúdo destas e doutras liberdades e garantias e 

consagrando novos direitos, através da solução de casos e de indução e 

generalização a partir deles. E tem-no sido também por força da vinculação a 

tratados internacionais, designadamente à Convenção Européia dos Direitos do 

Homem”.189 

 Tal como os outros Estados europeus vem o Reino Unido a passar 

por grandes mudanças em face das normas de direito comunitário. 
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 3.5.1.2 Estados Unidos 

 

 Vale ressaltar que no tocante ao direito inglês o direito norte-

americano veio a se distinguir pelo desejo de marcar uma diferença em face ao 

Common Law inglês do qual se originou.190 

 Ao mesmo tempo em que a Revolução Americana, ironicamente, foi 

feita em nome do respeito à legalidade, com os colonos americanos, ao menos 

no início, buscando tão somente direito à representação parlamentar e respeito 

aos mesmos direitos fundamentais que eram garantidos pelas leis inglesas, 

houve uma intenção de marcar uma posição de originalidade em relação ao 

ordenamento jurídico da antiga metrópole. 

 Em um processo de afirmação de nacionalidade do novo país, os 

norte-americanos vieram a trazer grandes inovações que aperfeiçoaram a 

ciência constitucional. Entre esses direitos a serem garantidos, estava a 

Liberdade de Expressão e de opinião, o qual inclusive já constava em algumas 

das cartas coloniais com a da Virgínia. Como anteriormente citado, na carta 

magna dos Estados Unidos da América o instituto da Liberdade de Expressão 

vem expresso na Primeira Emenda à Constituição de 1787, ressaltando a 

importância que o instituto possui desde sua nascença no direito norte-

americano. Esta garante o direito de liberdade de opinião e de imprensa, 

criando uma vedação expressa às casas do Congresso norte-americano a 

qualquer possibilidade de se venha a legislar no sentido de estabelecer normas 

que violem dispositivos de direitos fundamentais. 
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 Criou-se uma tradição homenageando uma prática de culto aos 

direitos fundamentais, que vem desde o período colonial.191 

 No entanto, ao passar dos anos, a atividade conjunta de 

doutrinadores, juristas e legisladores, veio temperar a rigidez do dispositivo, 

seguindo a tradição hermenêutica de flexibilidade, típica dos sistemas da 

Common Law. 

 Expondo como tal processo veio a se realizar ao longo do tempo, 

Fiss assim expõe: “Quem lê o texto da Primeira Emenda à Constituição dos 

Estados Unidos com rigor literal se engana. Embora vazada em termos 

peremptórios, proibindo a edição de qualquer lei pelo Congresso que viesse a 

cercear as liberdades de expressão e de imprensa dos cidadãos, seu 

significado ao longo da história americana jamais chegou a ser tão rigoroso. O 

fato de ser primariamente uma típica garantia liberal do cidadão contra a 

autoridade constituída não impediu que algum tipo de limitação à liberdade 

sempre fosse admitida como forma de proteção do “interesse público”. Nessa 

linha é que se tornaram comuns e amplamente aceitas leis penais que 

protegiam a honra de terceiros contra o exercício abusivo da palavra, bem 

como outras que proscreviam atividades comunicativas atentatórias à 

segurança do Estado e da sociedade. A tarefa de doutrinadores e juízes, 

portanto, consistiu na formulação de princípios ou standards que permitissem 

separar as atividades expressivas protegidas daquelas não protegidas pela 

Primeira Emenda”.192 
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 Continua o constitucionalista de Yale sua exposição no sentido de 

que a normas restritivas de direitos fundamentais bem como as restantes são 

interpretadas nos tribunais dos EUA da forma bastante fluida, havendo um 

exercício hermenêutico fortemente principiológico. 

 Expõe Fiss, que a rigidez do texto constitucional veio com o tempo a 

ser temperada por uma “... tradição de flexibilidade e improvisação da common 

Law...”.193 

 Há também nos EUA um confronto por duas concepções ideológicas 

de interpretação constitucional, que vem dividindo o país e sua magistratura 

desde a sua independência. 

 De um lado existe uma corrente que prega a observância mais 

estrita possível da constituição, observando aquilo que seria a vontade dos 

founding fathers, com o judiciário tendo sempre uma postura mais liberal, 

sendo conhecidos como absolutists.194  

 Segundo Brandão, essa corrente “... confiava a efetiva salvaguarda 

dos direitos fundamentais, no seu absolutismo ou irrestringibilidade pelo 

legislador (absolutism approach)...”, com estes acabando por tomar uma 

postura ativista em prol da “... invalidação de atos do poder público invasivos à 

esfera de proteção constitucional das liberdades fundamentais, forte na 

circunstância de elas gozarem de uma posição preferencial em face de valores 

comunitários”.195 
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 Do outro lado, há uma linha que prega uma interpretação pela via da 

ponderação, sendo estes conhecidos como balancers, cuja atuação levou a 

uma postura autocontida em matéria de jurisdição.196  

 Afirma Brandão que: “... a busca de exceções ao conteúdo dos 

direitos fundamentais, inevitável diante da estrutura principiológica de boa parte 

das suas normas, conduzia a sua interpretação e aplicação a uma inescapável 

ponderação”.197 

 A crítica feita a primeira corrente é dirigida ao fato de que esta faz 

uma interpretação muito restrita do texto constitucional, ficando assim fora do 

contexto histórico e social. Em relação á segunda corrente, é que a adoção do 

método da ponderação, leva a uma fragilização dos termos da constituição, 

notadamente em face à manutenção dos direitos fundamentais contemplados 

pela Primeira Emenda. 

 Entre esses direitos contemplados, está a Liberdade de Expressão e 

de Imprensa, junto com as outras liberdades fundamentais.  

 Alude Brandão ao fato de que, nos EUA, a técnica de ponderação, 

serviu em alguns momentos, como no episódio do Macarthismo, para 

estabelecer sérias restrições aos direitos fundamentais,198 tais como o direito à 

Liberdade de Expressão, que atingiu fortemente a indústria cinematográfica e 

jornalística. O problema colocado dentro desta polêmica reside no fato que o 

método de ponderação, mal empregado, pode abrir um perigoso caminho para 

a relativização dos direitos fundamentais, culminando no decisionismo. 
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 A questão do ativismo judicial gera ainda hoje discussões amargas 

nos EUA, sendo o país muito sensível ao tema, tendo em vista uma tradição 

histórica na qual teriam sido fortemente delimitadas as esferas de competência 

dos poderes.  

 O ativismo é tido por muitos como uma ameaça ao sistema político, 

visto que poderia redundar, na opinião dos que lhe são contrários, no Governo 

dos Juízes, com o exercício do poder por pessoas desprovidas de legitimidade 

popular e eleitoral.  

 À guisa de exemplo, afirma Brandão, esses problemas ligados as 

diferentes modalidades de interpretação foram expostos pelo legado da 

Lochner Era, na qual a idéia de direitos naturais, foi utilizada, por meio das 

cláusulas constitucionais de natureza aberta (substantive due process of Law), 

para efetuar uma ingerência excessiva do Poder Judiciário sobre os demais, 

sob o pretexto de proteger a tradição liberal norte-americana.199Esses 

problemas se acentuaram notadamente durante o período da Grande 

Depressão, no qua o governo do país precisou lançar mão de fortes ações de 

caráter intervencionista, exercidas dentro das medidas do New Deal, para 

combater a crise econômica, levando a fortes reações, por parte dos que 

defendem por princípio a não-intervenção do Estado no domínio econômico e 

social.   

 A forma de interpretação aberta é criticada hoje, tanto pela direita 

como pela esquerda, tal como demonstrará Dworkin, expondo que o ativismo 

judicial, ao menos no contexto norte-americano, constitui uma via de mão 

dupla, podendo estar a serviço de qualquer ideologia. 
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 Expondo a forma pela qual a Jurisdição Constitucional é exercida 

pela Supreme Court, Dworkin expõe que “A teoria constitucional em que se 

baseia nosso governo não é uma simples teoria da supremacia das maiorias. A 

Constituição, e particularmente a Bill of Rights (Declaração de Direitos e 

Garantias), destina-se a proteger os cidadãos (ou grupos de cidadãos) contra 

certas decisões que a maioria pode querer tomar, mesmo quando essa maioria 

age visando o que considera ser o interesse geral ou comum. Algumas dessas 

restrições constitucionais assumem a forma de regras bastante precisas, como 

a regra que exige um júri no caso de processos criminais federais ou, talvez, a 

regra que proíbe o Congresso Nacional de restringir a liberdade de expressão. 

Mas outras restrições assumem a forma daquilo que freqüentemente se chama 

de padrões “vagos”, como por exemplo, o dispositivo que determina que o 

governo não poderá negar a nenhum indivíduo o processo legal justo ou a igual 

proteção perante a lei”.200 

Dworkin alude a questões constitucionais de alta relevância, os 

Hard Cases, envolvendo direitos fundamentais na qual se chegaram a 

conclusões após agudas disputas, tais como caso Roe x Wade.201 

Discorre ainda sobre a forma como a Constituição dos EUA é 

interpretada e aplicada, em face de decisões tomadas frente a direitos que não 

estão elencados no texto constitucional, e faz referências a forma de ler e 

aplicar uma constituição política a qual ele chama de leitura moral.202 
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Expõe que a leitura moral trabalha baseada em princípios e leva a 

moralidade política ao núcleo do direito constitucional.203 

Critica aqueles que acusam os juízes da Suprema Corte de ativismo 

judicial, exercendo poderes absolutos e impondo suas próprias e subjetivas 

convicções morais ao público.204 

Esclarece que a leitura moral não segue um padrão ideológico, quer 

liberal ou conservador, podendo ser aplicada por magistrados de quaisquer 

concepções políticas, citando de um lado a leitura moral de uns como nos 

casos dos juízes mais liberais atuando em favor do aborto ou dos juízes 

conservadores, defensores firmes do direito de liberdade de expressão.205 

Dworkin coloca que de fato os juízes da Suprema Corte terminam 

por não ter outra saída, senão a de cair em uma leitura moral do texto 

constitucional.206 

Expõe que o método supracitado tem uma impressionante 

desproporcionalidade entre o seu uso e a sua conotação negativa, tal como 

visto pelo histórico de decisões da Suprema Corte. 

O autor coloca no centro da problemática que o dilema não se situa 

no fato de se os juízes devem interpretar a constituição de forma mais literal ou 

se devem alterá-la pela via hermenêutica. Coloca que o que realmente se 

encontra em jogo é a forma pela qual a mesma deve ser interpretada.207 
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Cita a guisa de exemplo, o surgimento da expressão ativismo judicial 

dentro de uma conotação negativa, sendo a paternidade atribuída ao 

Presidente Eisenhower quando do término do seu mandato em 1961, com o 

mesmo atribuindo-se a culpa de nomear dois juízes que foram paradigmas de 

ativismo com Earl Warren e William Brennan.208  

Ainda expõe reclamações deste tipo por parte dos Presidentes 

Reagan e Bush, que fizeram alusões a uma suposta “usurpação” feita por 

membros da Suprema Corte no sentido de contrariar o princípio majoritário.209 

Critica a classe política acusando-a de não perceber que a leitura 

moral encontra embasamento no próprio sistema constitucional. 

Expõe a quimera de uma leitura moralmente neutra da Constituição 

como a defendida pelos doutrinadores, que criticam a leitura moral sem, no 

entanto, apresentar qualquer outra solução plausível que não recaia na 

mesma.210Vem criticar também todos aqueles que tacham a leitura moral de 

antidemocrática e elitista, graças, a uma postura que faz uma conexão direta 

entre democracia e vontade da maioria. Entende Dworkin, ao contrário, que a 

mesma é indispensável ao processo democrático.211Discorre sobre a 

importância da Declaração de Direitos no seio da Constituição Americana, 

expondo-a como um conjunto principiológico de natureza moral e abstrata 

que devem ser lidos e interpretados no sentido de colocar um limite a atuação 

dos governos.212 
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Expõe Dworkin que a constituição dos EUA elenca como princípios 

básicos a igualdade de tratamento político; o respeito de quaisquer liberdades 

garantidoras daquele objetivo, a partir do qual, derivam outros princípios do 

texto constitucional.213 

Conclui, finalmente, que a leitura moral é inadequada para ser 

aplicada a todo o texto constitucional, como nos casos de previsão 

constitucional expressa tais como a idade mínima para a elegibilidade do 

Presidente da República ou o mandamus exposto na terceira emenda, que 

proíbe o governo de vir a aquartelar soldados nas residências dos cidadãos em 

tempo de paz.214 

Como técnica de interpretação para a leitura moral, defende, em 

primeiro lugar, tomar o texto constitucional como ponto de partida; em segundo 

a manutenção da integridade do texto constitucional.  

Dworkin refuta mais uma vez as críticas dos que dizem que a leitura 

moral converteria os juízes em reis-filófosos.215 

Demonstra que em que pesem as críticas dos constitucionalistas de 

buscar estratégias que dêem aos juízes menos poder, não se encontrou uma 

técnica convincente parar tanto. Cita, como exemplo extremo, a posição de 

Learned Hand, segundo o qual as cortes somente deveriam ter a autoridade 

final de interpretar a constituição apenas quando isso fosse absolutamente 

necessário para a sobrevivência do governo.216  
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Critica esta postura expondo que se essa posição houvesse 

prevalecido não teria havido julgamentos como a decisão Brown em 1954 que 

considerou ilegal a segregação racial nas escolas.217 

Coloca que as posturas hermenêuticas se dividem na corrente 

originalista que prega a observância da intenção original do constituinte e a da 

leitura moral deslocando a interpretação da constituição para um contexto 

atualizado.218 

Certos constitucionalistas colocam que o ideal seria encontrar um 

ponto médio aonde seria evitado o excesso de subjetivismo da leitura moral ou 

o domínio do que ele chama de mão morta do constituinte originário.219 

Dworkin coloca a problemática de que a chamada premissa 

majoritária não pode suplantar o fato de que as os indivíduos tenham 

importantes direitos morais que mesmo a maioria deve respeitar.220Expõe o 

que ele chama de concepção constitucional de democracia que rechaça a 

aplicação pura e simples da premissa majoritária. Dworkin expõe o conceito de 

democracia constitucional e que a mesma parte do pressuposto de que as 

decisões coletivas sejam tomadas por instituições políticas representativas da 

maioria, mantendo o respeito e o tratamento igual aos indivíduos e que o poder 

em uma democracia parte de decisões tomadas por um conjunto de indivíduos 

que irão querer ver seus direitos respeitados primariamente enquanto 

indivíduos.221 
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Em face ao instituto, a US Supreme Court, veio dar uma 

interpretação bastante ampla, como no caso Texas x Johnson, no qual o 

tribunal veio a considerar como constitucional, o ato de queimar bandeiras 

americanas em manifestações de protesto.222 Em outros julgados relevantes 

sobre o tema como os casos Schenck v. United States, Abrahms v. United 

States e Gitlow v. New York, expõe Fiss que foi desenvolvida a doutrina do 

clear and present danger, aonde se buscou distinguir a mera expressão de 

idéias de condutas que pudessem colocar em risco a segurança da sociedade 

e do Estado.223 

Fiss ainda coloca que, ironicamente, em que pese a primeira 

emenda date de 1791, a mesma apenas se tornou objeto de discussão em 

1919, notadamente nos casos acima mencionados que envolviam a 

constitucionalidade de leis penais que vedavam a divulgação de propaganda 

anarquista, marxista ou em sentido contrário ao alistamento militar e a entrada 

do país na Primeira Guerra Mundial.224 

 

 3.5.1.3 França 

 

 Na França a constituição atualmente em vigor, a décima quarta 

desde a Revolução Francesa, foi promulgada em 1958 como o marco inaugural 

da 5ª República Francesa, reforçando o presidencialismo no país. 225 
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 Como demonstrado por Miranda: “As oscilações da história 

constitucional francesa traduzem também a prevalência ora de Montesquieu, 

ora de Rousseau, da doutrina e da mentalidade que se reconduzem a um ou 

outro grande pensador. Montesquieu constrói a sua doutrina pensando na 

liberdade; a separação de poderes e uma garantia da liberdade, porque, contra 

o poder só o poder (“ É preciso que o poder detenha o poder”.) Daí, outrossim, 

um governo representativo, porque sem representação política cai-se na 

concentração do poder no príncipe, ou no povo. Diversamente, Rousseau 

procura a máxima pureza da democracia. Há um só povo, logo, deve haver 

unidade do seu poder; e a vontade do povo não se representa. A liberdade 

encontra-se no exercício do poder directamente pelo povo, não por quem se 

pretenda sua representante. (“Os Ingleses julgam-se livres, por escolherem os 

seus Deputados; na realidade, após a eleição ficam-lhe submetidos, como os 

Franceses ao rei de França”) Por isso mesmo, como bem se sabe, 

Montesquieu e Rousseau acham-se no cerne do conflito filosófico-político de 

liberalismo e democracia (só ultrapassado no século XX)”.226 

 O texto determina no seu artigo 34 a competência para votar leis 

referentes "aos direitos civis e às garantias fundamentais concedidas aos 

cidadãos para o exercício das liberdades públicas; as obrigações impostas pela 

defesa nacional aos cidadãos quanto à sua pessoa e seus bens".227 
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 O preâmbulo do texto constitucional proclama que aos cidadãos 

franceses, são garantidos os direitos enunciados pela Declaração de 1789 e da 

Constituição de 1946. 

 A declaração de 1789, cujos dispositivos no que tangem ao instituto 

da Liberdade de Expressão tratou das matérias pertinentes a liberdade de 

opinião e da livre comunicação de pensamentos e opinião respectivamente nos 

seus artigos X e XI em consonância com a sua tradição libertária e a dos 

movimentos revolucionários que varreram a América e a Europa no final do 

século XVIII. 

  Reza o texto em suas disposições introdutórias que “O povo francês 

proclama solenemente sua adesão aos Direitos do Homem e aos princípios da 

soberania nacional tais como foram definidos pela Declaração de 1789, 

confirmados e completados pelo preâmbulo da Constituição de 1946, bem 

como aos direitos e deveres da Carta do Desenvolvimento de 2004”.228 

 A França, fazendo jus ao seu status de membro fundador da União 

Européia, ratificou todas as convenções correspondentes que dizem respeito a 

direitos civis e políticos tais como a Convenção Européia de Direitos Humanos 

de 1950 que possui a finalidade de proteger as liberdades fundamentais no 

tocante aos direitos civis e políticos, possuindo, como já citado, força 

obrigatória para todos os Estados signatários. 
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 Uma peculiaridade do Estado francês reside no fato de ainda reside 

neste, com origem em fatores históricos, de certa resistência ao conceito de 

controle judicial de constitucionalidade das leis. Isto pode ser demonstrado pela 

criação, na Constituição de 1958 de um órgão de fiscalização preventiva, o 

Conselho Constitucional, que segundo Miranda, “... embora de origem e 

composição políticas, funciona em moldes jurisdicionalizados e cuja 

importância, sobretudo desde 1974, tem vindo a crescer...”.229  

 Ressalta ainda, que os tribunais não podem deixar de levar em 

conta a sua jurisprudência. Em sintonia com o constitucionalismo 

contemporâneo, e as questões referentes as novas dimensões de direitos 

foram integrados ao preâmbulo desta constituição, a Carta do Desenvolvimento 

de 2004, com ênfase à idéia de desenvolvimento sustentado. 

 

 3.5.1.4 Alemanha 

 

 A República Federal da Alemanha é regida desde 1949 pela sua 

Grundgesetz (GG: Lei Fundamental), quando foi restaurada como pessoa 

jurídica de direito internacional público pelas potências vencedoras da Segunda 

Guerra Mundial através de uma alteração nos Estatutos da Ocupação, 

estabelecidos durante Conferência de Potsdam.230  
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Outubro de 1990. 
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 Pelos termos do ato de maio de 1949,231 as zonas de ocupação 

correspondentes às regiões norte, centro-sul e oeste do país, foram reunidas 

para dar origem a um novo Estado alemão, federativo, republicano, 

parlamentarista e democrático. 

 A Alemanha é um dos membros fundadores da União Européia, 

estabelecida pelos termos do Tratado de Maastricht, sendo daquela ainda hoje 

o Estado mais populoso e possuidor da maior economia, com um papel central 

nos assuntos do continente. 

 Com o final da Guerra Fria, veio a sua reunificação, ratificada em 

1º/10/1990 pelas potências ocupantes. 

 Pelos termos da reunificação, a Alemanha veio a ter restaurada sua 

plena soberania sobre os seus assuntos internos e externos, abrindo uma nova 

etapa em sua história constitucional, tal como expõe Hesse.232 

 Estando no epicentro da Guerra Fria, veio o novo Estado buscar 

exorcizar o passado nazi-fascista, adotando uma constituição liberal, 

fortemente democrática e garantista, que veio abrir um novo capítulo na história 

dos direitos fundamentais. 

 Juntamente com o advento de uma nova ordem constitucional, vem 

a nova Alemanha, buscar a colaboração e a reconciliação histórica com os 

seus vizinhos, na busca da construção de um espaço jurídico-político europeu. 
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 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da 
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 Em face disto os alemães colocaram o seu ordenamento jurídico em 

sintonia com as disposições da União Européia, notadamente nas partes 

referentes à proteção de direitos fundamentais. 

 Tal processo de convergência e integração com o direito pan-

europeu, não se deu sem problemas, atuando a Alemanha com zelo em face à 

aplicação de normas relativas à direitos fundamentais, como bem expõe 

Hesse: “Com vista aos direitos fundamentais coloca-se o problema da 

primazia, porque o conteúdo essencial dos direitos fundamentais em todos os 

Estados-membros atuais da União é garantido e a consistência nuclear dos 

direitos fundamentais, também no Direito Comunitário, é reconhecido e 

protegido, contradições mais profundas com o conteúdo da ordem 

constitucional alemã, em especial, com os direitos fundamentais relacionados 

com a pessoa humana, portanto, não podem se apresentar”.233 

 Continua Hesse discorrendo sobre a forma pela qual a jurisdição 

constitucional alemã veio a resolver essas questões: “O Tribunal Constitucional 

Federal julgou as garantias dos direitos fundamentais, do Direito Comunitário 

como não-suficientes; enquanto o standard de direitos fundamentais, 

geralmente obrigatório, do Direito Comunitário ainda não é adequado com 

segurança àquele da Lei Fundamental intervém, por conseguinte, a reserva 

mencionada. Na “evolução de seu Direito procedimental, o tribunal deu-se por 

competente para revisar Direito Comunitário secundário, no procedimento de 

controle de normas, sobre sua compatibilidade com os direitos fundamentais da 

Lei Fundamental e, dado o caso, comprovar sua inaplicabilidade. Mais tarde, o 

tribunal, em atenção ao desenvolvimento intermediário do standard de direitos 
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fundamentais jurídico-comunitário, inverteu a “fórmula-enquanto”: enquanto as 

Comunidades Européias, particularmente a jurisprudência do Tribunal Europeu, 

garantirem geralmente uma proteção dos direitos fundamentais eficaz, que 

iguala, no essencial, à àquela oferecida pela Lei Fundamental, diante do poder 

de soberania das comunidades, o Tribunal Constitucional Federal tão mais 

exercerá sua jurisdição sobre a aplicabilidade do Direitos Comunitário derivado, 

que será empregado como base jurídica para uma conduta dos tribunais ou 

autoridades alemãs no território de soberania da República Federal da 

Alemanha, e não mais o aferirá ao critério da Lei Fundamental; apresentação 

análogas, segundo o artigo 100, alínea 1, da Lei Fundamental, são, portanto 

inadmissíveis”.234 

 Alude Hesse ainda ao princípio democrático como meio legitimador 

do poder comunitário, proporcionado pela população nacional dos Estados-

membros da União.235 

 No direito germânico o instituto da Liberdade de expressão, é 

previsto do artigo 5º, I, da Lei Fundamental, transcrito abaixo, que trata 

amplamente do instituto, englobando neste dispositivo as suas mais diversas 

modalidades: 

 

 “Artigo 5º (Liberdade de expressão do pensamento, informação, de 

imprensa, de radiodifusão e de cinematográfica; liberdade artística e científica. 
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 (1) Todos têm o direito de livremente expressar e divulgar seu 

pensamento por palavra, escrito e imagem e, sem impedimentos, informar-se a 

partir de fontes a todos acessíveis. A liberdade de imprensa e a liberdade de 

noticiar por radiodifusão e cinematografia são garantidas. Não haverá censura. 

 (2) Estes direitos têm seus limites fixados nas normas das leis 

gerais, nos dispositivos legais para a proteção da infância e juventude e no 

direito à honra pessoal. 

 (3) A arte e a ciência, a pesquisa e o ensino são livres. A liberdade 

do ensino não dispensa da fidelidade à Constituição”. 

 

Sobre a dimensão do instituto afirma Martins que o artigo 5º, I da 

GG, abrange cinco direitos fundamentais que em conjunto compõem uma única 

liberdade de comunicação.236 Refere-se o autor, em relação às discussões em 

torno da liberdade de imprensa, que essas foram essenciais para o 

desenvolvimento de uma dogmática geral dos direitos fundamentais. A título de 

leading case, cita o autor a demanda envolvendo uma reclamação 

constitucional contra decisão judicial (Bverge 7, 198, Lüth-Urteil),237 movida por 

Erich Lüth em face à decisão tomada pelo Tribunal Superior de Hamburgo, 

alegando violação ao direito fundamental de liberdade de expressão de 

pensamento garantidos pela Lei Fundamental Alemã.  
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O Tribunal Constitucional Federal (TCF) deu ganho de causa ao 

demandante, revogando a decisão do Tribunal Estadual. A decisão do TCF 

estabeleceu que os direitos fundamentais, em primeiro lugar, são direitos de 

resistência do cidadão contra o Estado.  

Estabeleceu ainda que a judicatura cível pode violar direitos 

fundamentais quando não observar a sua influência em relação ao direito civil. 

Que as leis gerais devem ser interpretadas “... à luz do significado especial do 

direito fundamental à livre expressão de pensamento para o Estado livre e 

democrático”.238 

De encontro a esse entendimento, e no tocante à restrição de 

direitos fundamentais citamos abaixo o teor do artigo 19 da GG: 

 

“Artigo 19 (Limitação dos direitos fundamentais, Garantia da via 

judicial) 

(1) Quando, segundo essa Grundgesetz, um direito fundamental 

puder ser restringido por lei ou com base numa lei, essa deverá ter caráter 

geral e não ser limitada a um caso particular. Além disso, a lei deverá fazer 

menção ao direito fundamental atingido, indicando seu Artigo correspondente. 

(2) Em nenhum caso pode ser um direito fundamental atingido em 

seu conteúdo essencial. 

(3) Os direitos fundamentais valem também para pessoas jurídicas 

nacionais, desde que sejam, em face de sua natureza, a ela aplicáveis. 
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 (4) Se alguém for lesado nos seus direitos pelo Poder Público, 

poderá se valer da via judicial. Segue-se a via judicial ordinária, a não ser que 

outra competência seja prevista. Não se derroga o Artigo 10 II 2.” 

 

3.5.1.5 Portugal 

 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, emerge como 

conseqüência direta da Revolução dos Cravos, em abril de 1974, que deu 

início ao processo de redemocratização do Estado Luso, após quatro décadas 

de autoritarismo sob o governo ultraconservador de Antônio de Oliveira 

Salazar. 

Sobre a nova Carta Fundamental portuguesa, ainda em vigor e 

constantemente atualizada sob um procedimento de reforma periódica, vem 

Miranda, aludindo a Karl Loewenstein, defini-la como “... a mais complexa de 

todas as constituições portuguesas e até agora a única que conseguiu ser uma 

Constituição normativa e não meramente nominal...”.239 

A redemocratização de Portugal, após a queda do Regime 

Salazarista, derrubado pelas forças armadas durante a Revolução dos Cravos, 

trouxe mudanças profundas tanto na política como na sociedade lusas. 

Esse processo teve como início a rápida descolonização, com 

Portugal, emancipando as suas colônias africanas e asiáticas remanescentes 

do primeiro império colonial ultramarino a ser formada por um Estado europeu, 

profundamente desgastado por uma série de longas guerras coloniais. 
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Com a Constituição de 1976, Portugal virá a se constituir em um 

Estado Social e Democrático de Direito, vindo a adotar uma constituição de tom 

fortemente intervencionista. 

No tocante ao tratamento dado pela constituição lusa aos direitos e 

garantias fundamentais, vem Miranda apontar os seus principais aspectos: “a) 

A prioridade dentro do sistema constitucional e o desenvolvimento da 

regulamentação, com princípios gerais comuns às grandes categorias de 

direitos previstos; b) A extensão do elenco, com cláusula aberta ou não 

tipicidade e interpretação e integração dos preceitos de harmonia com a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (Artigo 18º); c) A preocupação 

tanto de enumerar os direitos quanto de definir o seu conteúdo e fixar as suas 

garantias e as suas condições de efectivação; d) A contraposição entre direitos, 

liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais, com primado 

dos primeiros, mas não sem conexões; e) A fixação de um regime dos direitos, 

liberdades e garantias, donde resulta o carácter preceptivo, de aplicação 

imediata e de vinculação das respectivas normas (Artigo 18º); f) A 

constitucionalização do Provedor de Justiça (ou Ombudsman) (Artigo 23º); g) A 

previsão entre direitos, liberdades e garantias não só dos direitos clássicos mas 

também de direitos novos (como os respeitantes à informática, ao direito de 

antena e à objecção de consciência e de direitos institucionais a par de direitos 

individuais); h) A colocação da prioridade, não já a par das liberdades, mas sim 

dentre os direitos econômicos, sociais e culturais (Artigo 62º); i) O 

aparecimento como direitos fundamentais de direitos dos trabalhadores e das 

suas organizações (Artigo 53º e segs.)”.240 
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Com a democratização em pleno curso, tanto para Portugal como 

para a Espanha, que passou por um processo similar no mesmo período, veio 

a abertura dos portões da Comunidade Européia, que admitiu os Estados 

ibéricos como membros em 1986, uma vez que esses preencheram os 

requisitos econômicos e políticos necessários, entre os quais a ratificação da 

Convenção Européia de Direitos Humanos e a adesão ao Ato Único Europeu 

que estabeleceu as diretrizes necessárias ao estabelecimento da União 

Européia a partir de 1993, visando aquele a coesão política, econômica e social 

do bloco. 

Com a entrada no espaço europeu, Portugal e Espanha passam a 

ser destinatários de uma forte ajuda econômica, para superar as suas 

deficiências históricas, vindo a entrar em um período de consolidação 

democrática e prosperidade econômica. 

Deve ser lembrado que as legislações de ambos os Estados 

sofreram grandes alterações desde o processo de adesão, visando à 

convergência destes com os dos demais Estados da atual União Européia, 

processo que vem sendo efetuado, não sem problemas, tal como vem expor 

Canotilho: “Impõe-se agora uma breve referência ao impacto, gerado em sede 

de teoria da constituição pela emergência de um novo fenótipo político, 

constitucional, organizatório e cultural. Verdade seja dita, os direitos 

constitucionais nacionais têm revelado algum desconforto na compreensão do 

direito constitucional europeu. De igual modo, a subsistência do paradigma 

clássico da teoria da constituição tem impedido o alicerçamento de uma teoria 

da constituição europeia”.241  
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Ambos os Estados ibéricos vieram a dar grandes contribuições 

jurídicas notadamente no campo dos direitos e garantias fundamentais, 

respectivamente com a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição 

Espanhola de 1978, aproveitando-se do fato de os dois buscaram criar 

salvaguardas constitucionais eficazes para afastar em definitivo o risco de 

retorno ao autoritarismo. 

De cunho fortemente garantista, a Constituição Portuguesa prevê o 

instituto da liberdade de informação e expressão no seu artigo 37.  

O texto constitucional faz uma distinção entre a liberdade de 

expressão e a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social, 

estes resguardados no artigo 38. Referindo-se a liberdade de expressão e 

comunicação, reza no seu artigo 37 o seguinte: 

 

“Artigo 37 (Liberdade de expressão e informação) 

 

1. Todos tem o direito de exprimir e divulgar livremente o seu 

pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como 

o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos 

nem discriminações. 

2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por 

qualquer tipo ou forma de censura. 

3. As infrações cometidas no exercício destes direitos ficam 

submetidos aos princípios gerais de direito criminal ou do ilícito de mera 

ordenação social, sendo a sua apreciação respectivamente da competência 
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dos tribunais judiciais ou de entidade administrativa independente, nos termos 

da lei. 

4. A todas as pessoas, singulares ou coletivas, é assegurado, em 

condições de igualdade e eficácia, o direito de resposta e de retificação, bem 

como o direito a indenização pelos danos sofridos”.242 

 

O artigo 38 da constituição lusa, que trata especificamente sobre a 

liberdade de imprensa determina que: 

 

“Artigo 38 (Liberdade de imprensa e meios de comunicação social) 

 

1. É garantida a liberdade de imprensa. 

2. A liberdade de imprensa implica: 

a) A liberdade de expressão e criação dos jornalistas e 

colaboradores, bem como a intervenção dos primeiros na orientação editorial 

dos respectivos órgãos de comunicação social, salvo quando tiverem natureza 

doutrinária e confessional; 

b) O direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às fontes de 

informação e à proteção da independência e do sigilo profissionais, bem como 

o direito de elegerem conselhos de redação; 
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c) O direito de fundação de jornais e de quaisquer outras 

publicações independentemente de autorização administrativa, caução ou 

habilitação prévias. 

3. A lei assegura, com caráter genérico, a divulgação da titularidade 

e dos meios de financiamento dos de comunicação social. 

4. O Estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos de 

comunicação social perante o poder político e o poder econômico, impondo o 

princípio da especialidade das empresas titulares de órgãos de informação 

geral, tratando-as e apoiando-as de forma não discriminatória e impedindo a 

sua concentração, designadamente através de participações múltiplas ou 

cruzadas. 

5. O Estado assegura a existência e o funcionamento de um serviço 

público de rádio e de televisão. 

6. A estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social 

do setor público devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, 

a Administração e os demais poderes públicos, bem como assegurar a 

possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. 

7. As estações emissoras de radiodifusão e de rádio-televisão só 

podem funcionar mediante licença, a conferir por concurso público, nos termos 

da lei”.243 

 

No tocante a metódica aplicada como parâmetro para a aplicação 

dos direitos fundamentais, Andrade coloca a idéia de limites imanentes. 
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Esta possui como base a metódica consagrada tanto pela doutrina 

como pela jurisprudência alemã, que faz uso dos chamados limites de não-

perturbação (Nichstörungsschranken).244 

Neste modelo, cada direito deve ser limitado pela existência de 

outros direitos, de modo a evitar o abuso e o prejuízo dos outros, garantindo 

uma convivência harmônica dentro de um dado sistema normativo, de forma 

que um direito não se sobreponha de forma absoluta.245 

Andrade coloca a adoção do critério dos limites imanentes, como útil 

tanto no plano dogmático como no prático.  

No tocante à interpretação e à aplicação das normas fundamentais, 

que pode envolver a solução de litígios aonde haja colisão de direitos, Andrade 

coloca como mais adequado a adoção da concepção dos limites imanentes, 

sob influência da doutrina alemã, como vem demonstrar: “Adoptamos, assim, a 

concepção dos limites imanentes que, além de teoricamente justificada, nos 

parece útil no plano dogmático-prático. Isto não significa aceitar a 

funcionalização dos direitos fundamentais que, por vezes, lhe aparece ligada: 

Como vimos, não está implicada a referência dos direitos a um só valor 

comunitário supremo e, por outro lado, a “dimensão objectiva” não pode nunca 

afectar o núcleo essencial constituído pelas situações típicas primárias de 

exercício do direito (nem quando exprime uma “restrição constituinte”, como 

neste caso dos limites imanentes)”.246 
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Opina ainda Andrade que, havendo nos casos nos quais onde 

houver a possibilidade de conflito entre “... a liberdade de expressão e o direito 

de informação dos jornalistas, de um lado, e o direito à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar, do outro lado, tem de se atender a que: a proteção 

jurídico-constitucional da liberdade de expressão e do direito de informação 

varia conforme a utilidade pública e social da divulgação do fato ou 

opinião...”.247 

 

3.5.1.6 Espanha 

 

A constituição do Reino de Espanha de 1978, nasce como resultado 

de um processo iniciado com a morte do ditador Francisco Franco em 1975, 

que deu início ao processo de redemocratização do Estado Espanhol, sob 

domínio de militares simpatizantes do fascismo desde o final da Guerra Civil 

Espanhola em 1939. 

A transição é iniciada com a subida ao poder do Rei Juan Carlos I 

que dá início a negociações com a oposição tendo em vista a transição do país 

para a democracia e para a integração com a Europa. 

O processo de transição democrática se consolida com a 

promulgação da  Constitución Española de 31 de Outubro de 1978, 

posteriormente ratificada por referendo popular e sancionada pelo Rei em 

sessão de Las Cortes em 27 de Dezembro de 1978. O país é admitido na 

OTAN em 1982 e na Comunidade Econômica Européia em 1986. 
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De teor fortemente liberal e com a intenção de superar meio século 

de crise política e repressão militar, veio esta constituição a possuir um forte 

viés garantista, trazendo inovações que abrem mais um capítulo da história dos 

direitos fundamentais.  

Vale lembrar que vários dos dispositivos desta constituição, 

notadamente na parte principiológica, foram feitos tendo em vista compatibilizar 

a Espanha com um ordenamento jurídico continental cujo objetivo é o aumento 

da integração econômica, social e política, visando um futuro projeto federativo 

pan-europeu.  

Na parte relativa aos direitos e garantias fundamentais, enuncia o 

texto espanhol o princípio da proteção a dignidade da pessoa humana como 

fundamento político e social do país.  

Diante deste paradigma hermenêutico, Perez Luño aponta a 

necessidade de uma metódica própria para a interpretação e maximização do 

texto constitucional: “De ahí que la tarea actual de cualquier teoría de La 

interpretación de la Constitución se plantee prioritariamente como um doble 

empeño: de um lado, debe tratar de reivindicar el carácter jurídico de dicha 

actividad, frente a quienes la entienden como um puro proceso político 

supeditado a la fuerza determinante de los hechos; de outro, debe dar cumplida 

respuesta a los problemas específicos que implica la interpretación de La 

norma constitucional, par lo que precisa emanciparse de la metodología 

iusprivatista y afirmar su autonomia com la consiguinente elaboración de sus 

propias categorias metódicas”.248 
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Perez Luño alude também à atividade do Tribunal Constitucional de 

Espanha, que, à maneira das outras democracias, veio a adotar, ainda que de 

forma implícita o princípio in dubio pro libertate, bem como o postulado mais 

amplo do favor libertatis, em especial ao tratar sobre eventuais limitações aos 

direitos fundamentais.249 

Aponta ainda a conexão com os artigos da constituição, 

notadamente o nono e o décimo, com a intenção dos constituintes espanhóis 

de dar o maior alcance possível ao exercício das liberdades públicas.250 

O artigo em questão transcrito abaixo, coloca, além de uma 

enunciação de princípios, a chave interpretativa desta constituição em sintonia 

com as declarações e os tratados internacionais de proteção aos Direitos 

Humanos. 

 

“Artículo 10. 

  

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.  

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.251 
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Sobre as questões referentes à interpretação constitucional, 

Barranco Avilés, tece suas considerações: “La especifidad de la Constitución 

le viene dada de la „naturaleza especial‟ de sus normas frente a las restantes 

normas jurídicas. La Idea que se intente mantener em este trabajo es que esa 

naturaleza especial tiene que ver com la función que se atribuye a las normas 

constitucionales – especialmente las que contienen derechos fundamentales – 

aunque por fuerza la función debe encontrar su reflejo em uma estructura 

adecuada”.252 

Como já visto, a constituição espanhola possui uma natureza 

fortemente garantista em face ao exercício dos direitos fundamentais, com 

ambos autores acima citados, em especial de Barranco Avilés, demonstrando 

a influência das idéias de Konrad Hesse, de força normativa da constituição.253 

No ordenamento espanhol, os direitos referentes às liberdades de 

expressão e de comunicação se encontram expressos no artigo 20 da 

Constituição de 1978, abaixo transcrito:   

 

“Artículo 20. 

 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción.  

                                                           

252
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b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  

c) A la libertad de cátedra.  

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

  

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante 

ningún tipo de censura previa.  

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los 

medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente 

público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y 

políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las 

diversas lenguas de España.  

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 

protección de la juventud y de la infancia.  

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones 

y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.254  

 

Como pode ser constatado o dispositivo veda expressamente o 

exercício de qualquer tipo de censura prévia, bem como estende a proteção 

aos diversos grupos lingüísticos da Espanha como os bascos e catalães. 
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Coloca como limites ao exercício dos direitos de livre expressão a 

honra, intimidade, imagem e prevê ainda a proteção dos direitos da infância e 

da juventude. 
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4. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO NA ORDEM 

JURÍDICA BRASILEIRA 

  

4.1 A Liberdade de Expressão nas Constituições Brasileiras 

 

Todas essas questões abordadas terminam por incidir sobre a 

problemática da forma pela qual se dará o controle de constitucionalidade dos 

atos normativos que vierem a ameaçar o livre exercício dos direitos 

fundamentais, entre os quais se coloca a Liberdade de Expressão. 

 

4.1.1 Constituição de 1824 

 

 No direito pátrio, veio o instituto da liberdade de expressão e 

comunicação a ser inserido pela primeira vez no ordenamento jurídico, ao 

menos do ponto de vista formal, com a Constituição Imperial de 1824, no seu 

artigo 179, que deliberava sobre os direitos civis e políticos dos cidadãos 

brasileiros. Essa constituição buscou uma solução de compromisso de modo a 

superar gradualmente o absolutismo monárquico.  

 Desta forma buscou, da melhor forma possível, uma conciliação 

entre o liberalismo, que havia então se difundido com o tumulto político da 

Revolução Francesa, e as aspirações da Casa Real luso-brasileira, de modo a 

preservar a instituições políticas do período colonial, e dando uma notável 

sobrevida à monarquia no Brasil. 
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 Como bem expõe Bonavides, o exame deste texto é “Deveras 

importante a consideração deste aspecto para bem compreendermos a 

formação do Estado e da nacionalidade no Brasil. Consta de traços bastante 

originais que fluem ou podem fluir deduzidos da narração e reflexão 

subseqüentes sobre matéria e episódios de suma importância para a formação 

e evolução constitucional do Brasil”.255 

 Tal acordo, o que garantiu uma solução de compromisso entre a 

elite colonial e a burocracia monárquica instalada do Brasil a partir de 1808, 

veio a permitir um processo de independência sem que ocorressem maiores 

traumas. Buscou-se através desse compromisso, levado a cabo por 

representante da própria família real portuguesa, no comando da recém-

independente colônia, a garantia de uma transição política tranqüila, evitando 

as depredações que foram tão comuns nos processos de independência 

ocorridos com os nossos vizinhos hispânicos, que levou ao caos político e a 

desagregação territorial da América Espanhola. 

 Esta constituição, primeiramente, consolidava o poder da Casa dos 

Orléans e Bragança, definindo o governo do Império do Brasil, no seu artigo 3º 

como “... Monárquico, Hereditário, Constitucional e Representativo”.256  

 Mesmo que previsse uma representatividade limitada, comprometia-

se em alguma medida com o respeito aos direitos e liberdades fundamentais, 

inicialmente em face daqueles da oligarquia agro-exportadora colonial. 
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 Nesse ponto em particular, ela estava em consonância com as 

constituições tidas como verdadeiras a época, pelo menos tal como a definição 

estabelecida pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. A 

Declaração considerava, em seu artigo 16, como Estados verdadeiramente 

dotados de constituição, apenas aqueles cujos diplomas assegurassem de fato 

os direitos individuais e a separação de poderes. Nesse sentido, estava o Brasil 

à frente inclusive de muitos Estados europeus, que sob onda reacionária após 

1815, sacramentada pelo do Congresso de Viena, buscava restaurar o mundo 

ao status quo anterior a Revolução Francesa, rechaçando tanto o Liberalismo 

como o Nacionalismo, por seu potencial subversivo em face à monarquia 

absoluta. A Constituição de 1824 estabelecia em seu artigo 179, IV: 

 

 “Todos podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, 

escritos, e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura; contanto 

que hajam de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste 

direito, nos casos, e pela forma, que a lei determinar’’.257 

 

 Segundo bem nos aponta Mendes, Coelho e Branco a nossa 

primeira Constituição “... decorreu da convergência, no mundo ibérico e latino-

americano, das doutrinas racionalistas do constitucionalismo francês,...”,258 

então em voga nos meios pensantes da época.  
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 Nossa primeira lei fundamental foi emendada pelo Ato Adicional de 

1834, de natureza descentralizadora e liberal.  Este veio a ser mesmo 

parcialmente revogado pela Lei n. 105 de maio de 1840, dentro do contexto do 

Golpe da Maioridade,259 que veio mais uma vez a reforçar a centralização 

político-administrativa no país. 

 

4.1.2 Constituição de 1891 

 

 A Constituição Federal de 1891, primeira da República, foi 

fortemente influenciada pela Constituição dos EUA, tendo, portanto um viés 

nitidamente liberal, e em relação à temática ora abordada, estabelecia como 

regra a da liberdade plena de expressão e de imprensa.  

 Pela primeira vez, foi inserida expressamente no texto, a vedação 

constitucional ao anonimato, dispositivo que seria posteriormente reiterado nas 

constituições seguintes. O artigo 72, § 12, assim dispunha em seu texto: 

 

 “§ 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento 

pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo 

cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei 

determinar. Não é permitido o anonimato. ’’260 
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 No tocante ao espírito liberal que a norteava, não sem contradições 

Lynch e Neto expõem sobre a nova constituição que “Se esta era a versão 

liberal e urbana do republicanismo, elaborada na Corte, havia também a sua 

versão conservadora e rural, formulada pelos fazendeiros republicanos 

paulistas. Aqui, o filósofo que servia de referência era Herbert Spencer, figura 

de proa do conservadorismo inglês. O darwinismo social spenceriano aplicava 

à organização social o ideal de mercado de uma concorrência perfeita entre os 

produtores econômicos, cobrando do Estado abstenção, sob pena de brecar a 

evolução social e comprometer a sobrevivência dos mais aptos”.261 

 Em que pese o liberalismo expresso no plano formal, esta 

constituição foi muito prejudicada, inclusive no tocante ao efetivo exercício da 

Liberdade de Expressão e de Informação pelo fato de que boa parte de sua 

vigência, se deu debaixo de Estado de Sítio, com todo o prejuízo decorrente 

aos direitos e garantias individuais. 

 

4.1.3 Constituição de 1934 

 

 Já mais restrita, foi a Constituição de 1934, elaborada após a 

Revolução de 1930. Pode ela ser considerada a nossa primeira constituição a 

abranger os institutos da segunda dimensão de direitos fundamentais, sofrendo 

influência direta das constituições mexicana e alemã, respectivamente de 1917 

e 1919 e da Carta del Lavoro na Itália em 1927. 
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 Esta constituição refletiu não só o momento crise global cuja maior 

expressão foi uma aguda polarização ideológica causado pelo surgimento das 

ideologias totalitárias após a Primeira Guerra Mundial, o comunismo e o nazi-

facismo, fenômeno que veio a ser em muito agravado pela desagregação 

econômica e social causada pela Grande Depressão, originada na Crise de 

1929. 

 O Crack de 1929, desencadeou a crise do Estado Liberal e teve 

como resultado a difusão da planificação econômica e social, com uma maior 

dose de intervencionismo estatal, mesmo nas democracias ocidentais, 

seguindo as idéias defendidas por John Maynard Keynes, com vistas à 

recuperação econômica do mundo ocidental.  

 No Brasil, a maior repercussão política da crise econômica foi o fim 

da Política dos Governadores, o que precipitou a queda da oligárquica 

República Velha. 

 Com essa vieram a serem incorporados ao processo político, as 

demandas de uma nascente classe média urbana e também das classes 

trabalhadoras que se expandiram rapidamente com o processo de 

industrialização e urbanização pelo qual passou o Brasil desde o final da 

Primeira Guerra Mundial. 

 O movimento revolucionário de 1930, que levou ao poder Getúlio 

Vargas, trouxe de início, a promessa da convocação imediata de uma 

Assembléia Nacional Constituinte. Não sendo cumpridas tal promessa o 

resultado foi a irrupção, centrada principalmente no Estado de São Paulo, da 

Revolução Constitucionalista de 1932, cuja principal reivindicação era a 

imediata reconstitucionalização do país. 
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 A nova constituição, em seu artigo 113, item nove, permitia 

expressamente a censura oficial em relação a espetáculos e diversões 

públicas.  

 Trazia ainda a vedação de qualquer forma de propaganda de guerra 

ou que pudesse ameaçar a ordem política e social, o que abria margem a 

interpretações de caráter restritivo e excessivamente subjetivo.  

 No Artigo 113, dispunha que: 

 

  “9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem 

dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, 

respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que 

a lei determinar. Não é permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. 

A publicação de livros e periódicos independe de licença do Poder Público. Não 

será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos, para 

subverter a ordem política ou social. ’’262 

 

 Como avanços, podem ser destacados a previsão expressa do 

direito de resposta e a não obrigatoriedade de licença do Estado para a 

circulação de jornais e livros. Como já mencionado, a Constituição de 1934 

sofre influência direta e muito intensa da Constituição alemã de Weimar, sendo 

no direito brasileiro, a primeira representativa do Estado social de direito, 

legitimando a intervenção do Estado no domínio político e social.  
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 Veio ampliar enormemente o poder do Estado, bem diferente da 

constituição liberal à qual substituía de natureza francamente absenteísta. Esse 

padrão tendeu a ser mantido, e em certos casos ampliados em todas as 

constituições posteriores, incluindo na atual. 

 

4.1.4 Constituição de 1937 

 

 Uma vez aberto o precedente de possibilidade de censura oficial nas 

atividades midiáticas, a Constituição de 1934, de vida bastante curta, deu lugar 

para a Constituição de 1937.  

 Esta nova constituição veio no rastro da grande instabilidade política 

do período, caracterizado por uma polarização ideológica ainda maior, sendo 

marcado por acontecimentos como a Intentona Comunista em 1935 e pela 

divulgação do Plano Cohen em 1937, dentro de um clima de intriga e do jogo 

de influência entre as grandes potências às vésperas da Segunda Guerra 

Mundial. 

 Aproveitando-se deste contexto veio uma nova constituição a ser 

outorgada em 1937 por Getúlio Vargas, institucionalizando o que veio a ser 

conhecido como Estado Novo. 

 O novo documento, de inspiração fascista, virtualmente centralizava 

todas as prerrogativas nas mãos de um Executivo Hipertrofiado, com o governo 

lhe dando a interpretação de sua conveniência, sendo sem sombra de dúvida, 

a constituição mais autoritária da história do Brasil.  
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 Vale lembrar que o texto desta carta constitucional, sequer chegou a 

ser cumprido em sua inteireza pelo próprio Poder Executivo, que mal chegou a 

se preocupar em manter ao menos um mínimo das aparências formais de 

legalidade. 

 Profundamente autoritário, o Estado inaugurado em 1937, deu os 

mais amplos poderes ao Poder Executivo e à Presidência da República, com 

esta última podendo se imiscuir em virtualmente todos os aspectos políticos e 

sociais, à juízo do Presidente da República.   

 Como bem expôs Bonavides e Andrade “A Constituição de 1937, 

enfim, está na base do surgimento de uma burocracia estatal com pretensões 

legislativas, de um Poder Executivo centralizado e extremamente forte, de um 

Legislativo pulverizado e convertido em Conselho Administrativo. ’’263 

 Típico disto é o teor do Artigo 122 desta Constituição, em especial o 

item a, que facultava os mais amplos poderes discricionários ao juízo da 

Administração Pública: 

 

“15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, 

oralmente, ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e 

nos limites prescritos em lei.  

 A lei pode prescrever:  

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a 

censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, 
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facultando à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a 

representação;  

 b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade 

pública e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas à 

proteção da infância e da juventude;  

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-

estar do povo e segurança do Estado.  

A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes 

princípios:  

a) a imprensa exerce uma função de caráter público;  

 b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do 

Governo, nas dimensões taxadas em lei;  

c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir 

gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa ou 

retificação;  

d) é proibido o anonimato;  

e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra o 

diretor responsável e pena pecuniária aplicada à empresa.’’264 
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 Note-se que as tais condições e limites prescritos em lei, abriam 

margem a uma “hermenêutica elástica”, no qual o próprio Estado fazia essa 

definição pela via da legislação ordinária. 

 De posse de tais instrumentos, o Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP) ao qual coube o controle de toda mídia, notadamente os 

jornais e os sistemas de radiodifusão, assumiu o papel de órgão de 

propaganda e de difusor da ideologia do regime, quer por propaganda direta, 

quer por censura, quer por via indireta, como no episódio da intervenção entre 

1940 e 1945 na cúpula do jornal o Estado de São Paulo, transformado em 

propagandista do regime.  

 Em face da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1942, 

ao lado dos aliados, intensifica-se a propaganda governamental fortemente 

controlada pelo governo, que busca exaltar o Estado e figura do governante, na 

forma de um culto à personalidade, além de ser dotada de forte teor 

nacionalista. 

 Finda a guerra, em 1945, vem o governo Vargas a se encontrar 

dentro de uma contradição que veio ser mortal para o regime.  

 O Brasil fora à guerra, em conjunto com seus aliados, para ajudar a 

derrubar os regimes nazi-fascistas, pelos quais setores do governo sentiam 

muita simpatia, inspirando neles algumas instituições do regime; os mesmos 

regimes que aplicavam repressão política e ampla censura dos meios de 

comunicação. Iniciando ainda naquele ano uma tímida abertura política, na 

tentativa de reverter um quadro político cada vez mais desfavorável veio o 

governo a ser derrubado através da renúncia forçada do Presidente da 

República, pressionado pelas forças armadas.  
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 Após a queda de Getúlio Vargas, foi imediatamente convocada uma 

nova Assembléia Constituinte, vindo a aprovar uma nova lei fundamental para 

o país. 

 

4.1.5 Constituição de 1946 

  

 Instalada essa Assembléia, ela promulga uma nova constituição em 

1946, que em boa medida, restauravam, os termos da Constituição de 1934.  

 Expressando o espírito liberal do pós-guerra, a nova constituição, 

expurgou do texto-base de 1934, os dispositivos de viés mais autoritário e os 

de caráter excessivamente intervencionista, típicos do constitucionalismo dos 

anos 30. 

 No artigo 141, na parte que tratava sobre os direitos e garantias 

individuais, virtualmente reiterava os termos do texto original, sem trazer 

nenhum avanço digno de nota à matéria: 

 

 “§ 5º - É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de 

censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada 

um, nos casos e na forma que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não 

é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de 

livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. Não será, 
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porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter 

a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe. ’’265 

  

 Em que pese a Constituição de 1946, ter tido um caráter fortemente 

liberal, não logrou nenhum grandes inovações em face aos institutos ora 

estudados. 

 Fruto de uma Assembléia Constituinte, vigorou durante dezoito anos, 

no interlúdio democrático, com razoável aplicabilidade de suas disposições, até 

que as crises políticas que culminaram no movimento militar de 1964 trouxeram 

um novo texto. 

 

4.1.6 Constituição de 1967 

 

 Neste, a exemplo do ocorrido no período do Estado Novo, mais uma 

vez houve um grande retrocesso dos institutos em análise. 

 A Constituição de 1967 foi elaborada por um Congresso Nacional 

expurgado de parte da oposição e sobre forte influência do Poder Executivo 

que ditou o tom da nova carta constitucional.  

 No texto aprovado, à primeira vista, não haviam grandes diferenças 

entre o dispositivo novo e o da constituição anterior. Rezava a nova carta, em 

seu artigo 150, o seguinte: 
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 “§ 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política 

ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto 

a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, 

pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação 

de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. Não será, 

porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de 

preconceitos de raça ou de classe.’’266 

 

 O problema deste texto constitucional, ao qual muitos não se razão 

se referem como carta constitucional, residiu na forma pela qual os 

mecanismos relativos aos direitos fundamentais foram interpretados e 

aplicados, adotando um viés progressivamente restritivo, o que viria a se 

agravar no documento seguinte. 

 

4.1.7 Emenda Constitucional nº 1 de 1969 

 

 Como não bastasse o contexto político da época, que facilitava o 

uso dos mecanismos restritivos, a situação logo se agrava com o advento da 

Emenda Constitucional nº. 1 de 1969, que foi muito influenciada pelos 

dispositivos impostos pelo AI-5, criando, para todos os efeitos uma nova 

constituição.  
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 A matéria passa a ser abordada no artigo 153, § 8º, com poucas 

alterações de texto, embora estas fossem de natureza mais restritiva: 

 

 “§ 8º É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou 

filosófica, bem como a prestação de informação independentemente de 

censura, salvo quanto a diversões e espetáculos públicos, respondendo cada 

um, nos têrmos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 

resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença 

da autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de 

subversão a ordem ou preconceitos de religião, de raça ou de classe, e as 

publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes. ’’267 

 

 O instituto da Liberdade de Expressão e Comunicação passa a ter 

por parte do governo a interpretação mais restritiva possível.  

 Ainda mais com a constituição a ser interpretada em concurso com 

os dispositivos da Lei de Segurança Nacional, alterada pelo Decreto-Lei 

898/69, na qual a prioridade residia no combate ao inimigo interno, sob a forma 

dos movimentos armados que emergiram ainda no início dos anos 60, servindo 

de pretexto para restrições cada vez maiores em sede de direitos e garantias 

individuais. 

 Tais restrições afetaram inclusive a competência dos Tribunais 

Superiores em face ao controle de constitucionalidade. 

                                                           

267
 BRASIL. Constituição (1969). Constituição da República Federativa do Brasil, de 24 de 

Janeiro de 1967. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-9.htm>. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-9.htm
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 Especificamente, o seu artigo 16, entre outros tratava do uso da 

mídia para divulgar informação tida como subversiva: 

 

 “Artigo 16. Divulgar, por qualquer meio de comunicação social, 

notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a 

indispor ou tentar indispor o povo com as autoridades constituídas: 

 Pena: Detenção, de 6 meses a 2 anos. 

 § 1º Se a divulgação provocar perturbação da ordem pública ou 

expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito e o prestígio do Brasil: 

 Pena: Detenção, de 2 a 5 anos. 

 § 2º Se a responsabilidade pela divulgação couber a diretor ou 

responsável pelo jornal, periódico, estação de rádio ou televisão, será também 

imposta a multa de 50 a 100 vezes o valor do salário-mínimo vigente na 

localidade, à época do fato, elevada ao dobro, na hipótese do parágrafo 

anterior: 

 § 3º As penas serão aplicadas em dobro, em caso de 

reincidência’’.268 

 

 A LSN, em sua versão mais atualizada, corporificava a Doutrina de 

Segurança Nacional, foi um fruto direto do maniqueísmo da Guerra Fria, com 

as disputas ideológicas, econômicas e políticas entre os EUA e a URSS, pelo 

domínio e ampliação de esferas de influências. 

                                                           

268
 Ibidem. 
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 Essa doutrina visava à contenção do comunismo e demais 

movimentos de esquerda na América Latina, sendo abraçada pelas forças 

armadas de toda região. 

 Estes dispositivos, juntamente com alterações na Lei de Imprensa, 

garantiram a institucionalização e aplicação da censura prévia até o início da 

redemocratização, período compreendido entre a Lei de Anistia de 1979 e a 

promulgação da Constituição de 1988. 

 

4.1.8 Constituição de 1988 

 

 A Constituição Federal de 1988, em sintonia com o 

constitucionalismo contemporâneo, foi o meio pelo qual o país voltou à sua 

normalidade institucional, após um longo período histórico de crise política, 

cujas raízes remontam ao início da história republicana. 

 Promulgada ainda sob as conseqüências advindas de duas décadas 

de regime militar no qual foi exercida a censura, tanto de forma prévia como 

repressiva, a nova Constituição estabeleceu este princípio de modo tal a 

garantir a liberdade de expressão em sua maior amplitude possível. 

 Temos este instituto como corolário indispensável para a 

consolidação no Brasil de um autêntico e sólido Estado Democrático de Direito. 

 A liberdade de expressão e suas espécies derivadas foram definidas 

no texto constitucional em seu Artigo 5º, IX, que estabeleceu como regra 

primária o reconhecimento deste direito. 
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 Definiu o instituto como a liberdade de “expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou 

licença”. 

 A amplitude da proteção constitucional abrange ainda liberdades 

constitucionalmente asseguradas como manifestações não-verbais ou 

simbólicas, bem como o sigilo e a privacidade das comunicações.  

 Estabeleceu como regra a quebra dos sigilos apenas em situação 

excepcional, e mesmo assim, tão somente através de decisão judicial. Esta por 

sua vez tem que ser devidamente fundamentada com a demonstração da 

necessidade incontornável da medida. 

 Veio também o legislador constituinte determinar textualmente 

limitações a liberdade de expressão como também vieram a surgir outras em 

face às colisões de direitos fundamentais que se apresentaram com a práxis 

constitucional e entre esses e direitos de mesmo status sendo tais polêmicas 

objeto de jurisdição constitucional. 

 Foram dispostos pontualmente no texto da Constituição de 1988 

limites ao exercício da liberdade de expressão tais como a vedação ao 

anonimato, o direito de resposta e indenização por danos morais e patrimoniais 

à imagem, a preservação da intimidade, vida privada, honra e a imagem das 

pessoas, para exigir qualificação profissional dos que se dedicam aos meios de 

comunicação e para que seja assegurado a todos o direito de acesso à 

informação.  

 Foi ainda prevista expressamente a restrição legal à publicidade de 

bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e terapias.  
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 Por último, impôs em relação à produção e a programação das 

emissoras de rádio e televisão parâmetros como o respeito aos valores éticos e 

sociais da pessoa e da família por meio de legislação federal.  

 A Constituição, por fim, veio a admitir que o Poder Público crie 

recomendações em relação às faixas horárias ou locais nas quais a exibição 

deve ser considerada como inadequada, sem, no entanto, outorgar poderes à 

Administração Pública para o exercício de cortes ou proibição do conteúdo 

exibido. 

 Constituição de teor garantista, veio a mesma a admitir como 

restrição ao exercício do direito derivados da Liberdade de Expressão, tão 

somente aqueles que foram inseridos no próprio texto da Constituição Federal 

de 1988. 

 

4.2 A Liberdade de Expressão e Comunicação e o Direito à 

Informação como Direitos Fundamentais 

 

4.2.1 Direitos fundamentais na Constituição de 1988 

 

No Direito brasileiro, a Constituição de 1988 veio a prosseguir com a 

tradição de proteger tanto os institutos da Liberdade de Expressão e de 

Opinião, bem como o de conferir status de proteção em grau constitucional aos 

institutos da intimidade e a vida privada, reconhecendo uma esfera inviolável 

na existência individual.  
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No mesmo sentido expõe Farias havendo um choque entre 

princípios válidos, o caso deve ser resolvido “... levando-se em conta o peso ou 

a importância de cada um dos princípios concorrentes, a fim de se escolher no 

caso concreto qual deles prevalecerá ou cederá ao outro, conforme a lei de 

colisão...”.269 

Ressalta ainda o autor que mesmo havendo a resolução da colisão, 

deve haver o sacrifício mínimo do direito em jogo, no que vem a ser seguido 

por boa parte da doutrina.  

A interpretação e a aplicação dos direitos fundamentais nos casos 

concretos requerem uma metódica rigorosa. Nos casos envolvendo a liberdade 

de expressão e de comunicação e os seus derivados, cuidados devem ser 

tomados principalmente por parte do julgador que deve ao máximo evitar a 

aplicação de juízos de cunho excessivamente introspectivo e subjetivo, sob 

pena da prática de uma forma indireta ou velada de censura. 

 Barroso expõe em artigo que a problemática residente no instituto 

da Liberdade de Expressão e Informação se encontra nas inevitáveis colisões 

de direitos entre esses institutos de um lado e os chamados direitos da 

personalidade no outro, estes sendo compreendidos pelos direitos “... à honra, 

á imagem e à vida privada. Cuida-se de determinar se as pessoas retratadas, 

seus parentes ou herdeiros podem impedir a exibição de tais programas ou 

pretender receber indenizações por terem sido neles referidos”.270 

                                                           
269

 FARIAS, Edilsom. Colisão de Direitos. 2ª Ed. Sérgio Antônio Fabriz Editor. Porto Alegre. 
2004. P. 171. 
 

270
 “Colisão entre liberdade expressão e direitos da personalidade. Revista Latino-Americana 

de Estudos Constitucionais. Vol. V. Jan/Jun 2005. P. 297. 
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Expõe ainda Barroso a necessidade de uma metódica nova para a 

análise das colisões entre direitos fundamentais além dos métodos tradicionais 

de aplicação do direito pela via do método subsuntivo, fundado em um modelo 

de regras que “... reserva ao intérprete um papel estritamente técnico de 

revelação do sentido de um Direito integralmente contido na norma 

legislada”.271 

Essa metódica vai além da tradicional, que embora ainda mantenha 

a sua validade na solução de casos concretos, por vezes vem se mostrar 

insuficiente, em particular na resolução de demandas mais complexas, 

notadamente na seara dos choques principiológicos. 

As Regras, como já foi anteriormente exposto na parte inicial deste 

trabalho, na qual se buscou expor a definição entre Regras e Princípios, 

trabalham no campo da especificidade, atuando nos casos concretos. Em 

relação às Regras, vem o método subsuntivo a ser mais adequado se for 

aplicado em relação a estas, que funcionam de modo a descrever uma 

determinada conduta, sendo aplicáveis a um determinado número hipóteses. 

Sua aplicabilidade é feita segundo o sistema de tudo ou nada, ou 

seja, ou é aplicável de modo integral ou não. Havendo conflito entre duas 

regras, o mesmo deverá será solucionado com a preponderância de somente 

uma delas, a qual será tida como a norma válida a ser aplicada ao caso 

concreto.Já no caso dos Princípios, estes possuem uma carga fortemente 

axiológica, expressando valores ou finalidades políticas eleitos pelo legislador, 

que assim optou por resguardá-los.  

                                                           

271
 Ibid. P. 299. 
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Os Princípios atuam no plano da generalidade, não especificando as 

condutas a serem seguidas como no caso das Regras.  

No caso da aplicação dos Princípios, aparece um campo 

hermenêutico mais amplo para o intérprete, sendo esta atividade mais 

complexa, uma vez que caberá ao mesmo decidir entre dois ou mais rumos de 

ação possíveis de serem tomados. 

Segundo exposto em artigo recente por Almeida, Ferraz e Moraes 

a intimidade e a vida privada, ou privacidade, se distinguem pelo grau de 

restrições impostas pelos titulares do direito ao acesso de terceiros às suas 

atividades.272 

As autoras fazem a seguinte distinção entre os institutos: “Entre si, 

privacidade e intimidade distinguem-se pelo grau de restrição de terceiros às 

atividades dos indivíduos. A privacidade comporta abertura apenas quem for 

admitido pelo indivíduo em círculo reservado, de familiares e amigos. Já no 

âmbito da intimidade, a restrição, a restrição de acesso é mais acentuada, 

compartilhando-a o indivíduo apenas com os mais chegados ou até mesmo 

reservando-se a opção de estar só. Assim, a noção de intimidade está contida 

na de privacidade. E ambas desenvolvem-se fora dos olhos do público em 

geral, ou seja, opõem-se à vida pública, que se passa perante a comunidade, à 

vista de todos indiscriminadamente”.273 

                                                           

272
 “A comunicação social e a proteção da intimidade e da vida privada na Constituição 

de 1998”. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes, de e FERRAZ, Anna Candida da Cunha. 
MORAES, Alexandre de. Os 20 Anos da Constituição da República Federativa do Brasil. 
Editora Atlas. São Paulo. 2009. P. 07 e 08. 

273
 Ibidem. P. 08 
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Nota-se pela posição das autoras, com a qual concordamos in 

totum, que o direito à intimidade está contido no de privacidade, sendo este um 

instituto de âmbito bem mais amplo.  

Vai sendo então, delineada uma estrutura em camadas sucessivas 

de acesso privilegiado, esta controlada pelo titular do direito, que vai aos 

poucos sendo aberta exclusivamente de acordo com a sua concordância e 

conveniência pessoal. No tocante a possibilidade de normas de direito privado 

ferirem direitos fundamentais, notadamente à Liberdade de Expressão expõe 

Canaris em comentários tecidos em face ao tema, tomando como exemplo o 

Código Civil Alemão (BGB) frente à constituição: “Da mesma forma, limitações 

da liberdade de expressão ou da liberdade artística, com base no parágrafo 

823 do BGB em conjugação com a tutela jurídica inibitória, podem ter efeitos 

tais para o atingido, que uma multa pode ser uma bagatela em comparação 

com eles; pois freqüentemente esta custa-lhe muito menos a suportar do que a 

proibição – fundamentada apenas no direito privado! – de publicar um livro, ou 

do que a simples ordem de se retirar da actividade comercial”.274Canaris alude 

ainda à necessária vinculação do legislador ordinário aos direitos 

fundamentais, quando ele vier a elaborar as normas de direito privado: 

“Quando, porém, nesses termos, uma pessoa pode, pela queixa constitucional, 

denunciar “ter sido lesado (a) num dos seus direitos fundamentais” pelo 

legislador de direito privado, então este tem, logicamente, de estar vinculado 

aos direitos fundamentais, pois caso contrário, não poderia de todo violá-

los”.275 

                                                           

274
 CANARIS, Claus Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Edições Almedina. 

Coimbra, Portugal. 2003. P. 25. 

275
 Ibidem. P. 27. 
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O autor faz referências à decisão Lüth,276 apontando-a como 

fundamental para definir e delimitar a relação entre os direitos fundamentais e o 

direito privado, dentro do direito alemão.  

O instituto da Liberdade de Expressão encontra seus limites no 

respeito à honra, intimidade, à privacidade e nos demais que venham a serem 

definidos com todos eles sendo definidos, dentro do próprio texto 

constitucional. 

Aliás, posicionamento recente neste sentido foi exarado pelo 

plenário do STF, em particular na pela pessoa do Ministro Relator do Processo, 

Carlos Ayres de Brito no recente julgamento da ADPF 130 que impugnou a Lei 

de Imprensa. 

A vedação constitucional à censura de qualquer natureza foi inserida 

no § 1º do artigo 220 da Constituição Federal que veio textualmente a vedar a 

edição de lei que contenha dispositivo que constitua ou venha a constituir 

embaraço à livre circulação de informação.277 

A Liberdade de Expressão pode encontrar limites também impostos 

pelas normas de direito privado que resguardem os direitos de como a 

privacidade e intimidade, ambos resguardados pela constituição federal. 

Aliás, deve-se ter em mente que nesses tempos de transmissão 

instantânea de informação, sistemas de vigilância eletrônica e uma mídia ávida 

por audiência, o instituto da privacidade tem sido bastante fragilizado.  

                                                           

276
 MARTINS, Leonardo e SCHWABE, Jürgen. Op. Cit. P. 380. 

277
 BARROSO, Luís Roberto. Constituição da República Federativa do Brasil Anotada.  4ª 

Ed. Editora Saraiva. São Paulo. 2003. P. 52. 
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Sem falar numa avidez por parte do público, em saber de detalhes 

íntimos da vida alheia, tal como demonstram os altos índices de audiência 

obtidos pelos chamados reality shows. 

Vai sendo formado um tipo cultura, na qual muitas pessoas não 

cultivam mais o saudável resguardo pela própria intimidade, e o que é mais 

preocupante, vai gerando uma atitude de desleixo pela de terceiros, tornando 

inevitável o surgimento de problemas decorrentes deste choque. 

Nesse contexto, é necessário uma aplicação cuidadosa do instituto, 

sempre lembrando que, ao mesmo tempo em que é necessária a proteção de 

um instituto tão vital, é preciso levar em conta a imensa responsabilidade  

gozada pelos órgãos de comunicação social, tendo esses o dever de informar 

bem e de modo a não causar danos aos direitos de personalidade. 
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5. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO E A JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

5.1 A Jurisdição Constitucional na Constituição Federal de 1988 

 

A jurisdição constitucional no Brasil veio a tomar uma nova 

dimensão com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e de emendas 

posteriores como a EC-45/2004 que reformou a competências dos tribunais 

superiores. 

Seu método de ação consiste na retirada imediata do ordenamento 

jurídico de qualquer espécie normativa que não observe a lógica expressada 

dentro dos princípios constitucionais ou que venha a violar frontalmente o 

próprio texto constitucional, ameaçando a coesão e a unidade do sistema 

normativo, que parte da Constituição como standard interpretativo primário. 

Essa é em essência a idéia da Justiça Constitucional, que ganha 

mais importância após a Segunda Guerra Mundial, sendo a ela reforçada com 

o papel de guardiã da ordem democrática. Nos últimos tempos, vem sendo 

dado mais destaque ao papel da Justiça Constitucional, no sentido de que ela 

venha a ser dotada de um papel mais ativo do que reativo. Ressalte-se que 

essa tendência não escapa de críticas, tanto no Brasil como no exterior, no que 

alguns vêm enxergar como uma extrapolação do papel das Cortes 

Constitucionais, e conseqüentemente, como uma invasão das esferas de 

competência dos outros poderes, ameaçando a harmonia entre estes, 

manifestando o fenômeno do ativismo judicial. 
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Sobre a ampliação do papel da Jurisdição Constitucional, Caggiano 

e Moraes vem a tecer as seguintes considerações: “Pois bem, inobstante o 

avanço verificado, o teorema democrático continua trazendo inquietações e, 

por mais esta vez, a justiça constitucional e a idéia do controle de 

constitucionalidade vêm se apresentar como meios hábeis à manutenção do 

equilíbrio nas inter-relações sociais e para a preservação da segurança 

jurídica. Nesta nova missão, a instituição assume, de certo, papel diferenciado. 

Uma outra perspectiva, uma outra dimensão e nesta sua tarefa passa a 

envolver a responsabilidade pela interpretação constitucional e, 

conseqüentemente, pela aplicação concreta de critérios de interpretação legal 

resultantes do esforço de hermenêutica. Incorpora, enfim, a função de 

orientação. De uma justiça constitucional defensiva aporta, no século XXI, 

na configuração de justiça constitucional de orientação”.278  

Notadamente após a Emenda Constitucional nº 45, veio o STF, 

agora munido com novos instrumentos a crescer em muito como protagonista 

institucional na República. O STF veio a ter o seu papel reforçado, após a 

introdução em nosso ordenamento jurídico dos instrumentos processuais 

constitucionais da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante. 

Esses instrumentos garantiram por parte da corte superior como 

vem de encontro a garantir o ideal de concretizar a plena aplicação do texto 

constitucional. 
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 “A emergência do Poder Judiciário como contraponto ao bloco monocolor 

Legislativo/Executivo”. CAGGIANO, Monica Herman. MORAES, Alexandre de. Os 20 Anos da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Editora Atlas. São Paulo, SP. 2009.. P. 105. 

Grifos no original. 
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A efetiva aplicação e o pleno exercício dos direitos e garantias 

fundamentais se inserem nesta temática e na forma em como essas normas se 

relacionam com o sistema normativo como um todo. 

A plena aplicabilidade dos direitos fundamentais e das suas 

garantias reside na busca pela efetiva aplicação da própria constituição como 

um todo, de modo a manter a integridade do texto constitucional, encarando-a 

como parte central e superior do sistema normativo. 

Ela segue o cânone da supremacia da constituição sobre o 

ordenamento jurídico, seguindo o caminho aberto por Kelsen, buscando a 

unidade e a coerência sistêmicas como garantia de funcionamento e 

sustentação do ordenamento jurídico.  

Em face ao referido princípio, aponta Tavares: “Como consectário 

lógico do princípio da supremacia da constituição, tem-se que a interpretação 

de toda e qualquer norma, especialmente aquela infraconstitucional, haverá de 

ter como parâmetro a Constituição”.279 

Continua colocando que: “Em outras palavras, a Constituição 

desempenha, nessa linha, um papel de standard interpretativo. Quando se fala, 

portanto, da constitucionalização do Direito, não se está apenas querendo fazer 

referência à supremacia formal da Constituição. Evidentemente que é ela um 

pressuposto necessário. Sem se admitir que as leis e todos atos normativos 

devem conformação à Constituição (uma das dimensões da supremacia da 

Constituição), não haveria como falar em constitucionalização do direito”.280 

                                                           

279
 TAVARES, André Ramos. Fronteiras da Hermenêutica Constitucional. Coleção Professor 

Gilmar Mendes. Editora Método. São Paulo. 2006. P. 133. 

280
 Op. Cit. P. 133 e 134. 
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O direito constitucional pede uma metódica peculiar que garanta 

essa conformação e em última instância a aplicabilidade plena da Constituição 

Federal.  

Vem Moraes a apontar quatro peculiaridades próprias da ciência e 

da interpretação constitucional. Seriam elas a superioridade hierárquica, a 

natureza da linguagem, o conteúdo específico e o caráter político.281 

Define Moraes, a superioridade hierárquica, como o fato de que a 

interpretação constitucional, é efetuada sobre as normas que compõem o 

fundamento de validade do sistema, fazendo eco às idéias de Kelsen de 

unidade e coerência sistêmica.282  

Define a natureza da linguagem, como referência ao fato de que a 

hermenêutica constitucional é feita sobre as normas jurídicas providas de “... 

maior abertura e menor densidade...” implicando em uma atividade 

concretizadora por parte do intérprete, na qual se confere ao mesmo uma 

liberdade de conformação.283  

Define o critério de conteúdo específico como pertinente ao fato de 

que as normas constitucionais se referem a “... a divisão territorial e funcional 

do exercício do poder político, assim como a afirmação e asseguramento dos 

direitos fundamentais, inclusive os fins a serem alcançados na ordem 

econômica e social, as técnicas de aplicação e meios de proteção das próprias 

normas constitucionais”.284 

                                                           

281
 MORAES, Guilherme Pena. Direito Constitucional – Teoria da Constituição. 2ª ed. 

Lúmen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2004. P. 127 e 128. 

282
 Ibidem. P. 128. 

283
 Ibidem. P. 128. 

284
 Ibidem. P. 128. 
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O autor ao se referir ao caráter político, aponta que as normas 

constitucionais, são dirigidas a “... à legitimação e limitação do poder político, 

pois a Constituição legitima o poder transferido pela sociedade ao Estado, bem 

como limita o poder do Estado perante a sociedade”.285  

Além dessas peculiaridades, vem ainda apontar Moraes, seis 

princípios essenciais para a interpretação constitucional: a) o da supremacia da 

Constituição; b) o da unidade da Constituição; c) o da interpretação conforme a 

Constituição; d) o da presunção de constitucionalidade; e) o da máxima 

efetividade; f) o da razoabilidade.286 

O Princípio da Supremacia da Constituição tal como define Moraes, 

implica que a Constituição cria um vínculo entre esta, de máxima hierarquia, 

com o resto do sistema, como fundamento de validade.287 

No tocante ao Princípio da Unidade da Constituição, alude o autor 

que o texto constitucional atribui caráter sistêmico a todo o ordenamento 

jurídico, a partir das normas constitucionais, “... revestidas da natureza de 

princípios (normas com alto grau de abstração, consagradores de valores, pelo 

que é necessária a mediação concretizadora) ou regras (normas com pouco 

grau de abstração, concretizadoras de princípios, pelo que é possível a 

aplicação coercitiva), com relação de fundamentação a partir daqueles até 

estas, consistem em fundamento de validade comum de todas as normas 

jurídicas que integram a mesma ordem constitucional...”.288 
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Note-se que a tipologia apresentada pelo autor é fundada nas 

teorias de Kelsen sobre o sistema jurídico. 

No tocante ao Princípio da Interpretação conforme a Constituição 

expõe que, havendo dúvida em face à constitucionalidade ou significado de 

norma, esta deverá ser resolvida no sentido de garantir a sua conservação, de 

modo a garantir a unidade do texto constitucional  

Em face deste princípio geral, vem Moraes a aludir dois 

subprincípios correlatos: “O primeiro, com espeque na doutrina norte-

americana, funciona como critério de interpretação, pelo qual a norma jurídica 

somente pode ser declarada inconstitucional quando a invalidade seja 

manifesta e inequívoca. O Segundo, com esteio na doutrina alemã, funciona 

como técnica de decisão, pelo qual uma norma jurídica não deve ser declarada 

inconstitucional quando possa ser interpretada em consonância com a 

Constituição, de maneira que o órgão judicial elimina as possibilidades de 

interpretação incompatíveis com o ordenamento constitucional, com redução 

do conteúdo normativo sem afetar a expressão literal da norma subjugada à 

controle de constitucionalidade”.289 

Em face ao Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis 

e Atos Normativos, temos que as normas que compõem o ordenamento 

jurídico são dotadas de presunção relativa de validade, esta podendo, em caso 

de dúvida, ser declarada ou em presunção absoluta de validade ou vir a ter a 

sua inconstitucionalidade declarada pela via controle de constitucionalidade, 

quer seja na modalidade difusa ou concentrada.290 
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Aduz o autor, que no controle difuso este princípio é externado pela 

cláusula de reserva de plenário, na qual há a necessidade de manifestação da 

maioria absoluta dos membros do plenário ou órgão especial do tribunal 

competente, nos termos do Artigo 97 da Constituição da República, bem como 

dos artigos 480 usque 482 do Código de Processo Civil.291 

Em sede de controle concentrado, tal princípio se manifesta na 

atuação do Advogado-Geral da União, na qualidade de Defensor Legis, 

atuando como curador da presunção de constitucionalidade, como o fito de que 

venha a ser garantido “... o princípio do contraditório, e a concessão de medida 

liminar, como o escopo de suspender a eficácia da lei ou ato normativo 

impugnado até a decisão de mérito, pelo tribunal exercente do controle 

abstrato, nos termos dos arts. 102, inc. I, alínea “p” e 103, § 3º da Constituição 

da República, bem como arts. 8º e 10 usque 12 da Lei nº 9.868/99”.292 

 No que toca ao Princípio da Máxima Efetividade, expõe o autor que 

no exercício da hermenêutica constitucional, o intérprete deverá fixar em face 

da norma que estiver em exame, a amplitude e sentido que lhe venha lhe dar a 

maior eficácia possível.  

De grande relevância para este trabalho ressalta ainda que o 

exercício deste princípio traz subtendida uma vedação à qualquer espécie de 

interpretação de natureza restritiva ou supressora de eficácia, disposição esta 

importância capital em face ao temas abordados da Liberdade de Expressão e 

Informação.293 
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Por fim, conclui discorrendo sobre o Princípio da Razoabilidade, pelo 

qual a validade das leis e atos normativos emanados pelo Estado devem ser 

examinadas e aplicadas à luz dos critérios da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade, que compõem o princípio, todos de relevância neste 

trabalho.  

Por adequação, coloca-se que a medida a ser aplicada deve guardar 

“... uma correlação lógica entre motivos, meios e fins”.294 

Por necessidade ou exigibilidade, deve ser entendido que qualquer 

intervenção pública no domínio social deve ser feita sob o prisma da 

intervenção mínima, pela qual sempre deverá ser empregado o meio menos 

gravoso para que seja atingido o fim pretendido. 

De grande relevo em face ao tema estudado, uma vez que em 

qualquer restrição às liberdades constitucionalmente asseguradas, a 

intervenção estatal deverá ser a mínima necessária para que sejam obtidos os 

fins almejados, sob pena de uma atuação abusiva por parte do Estado.295 

Por proporcionalidade, coloca-se que deve haver um equilíbrio no 

tocante aos bens juridicamente tutelados, entre o encargo posto e o benefício 

trazido pela norma restritiva, sendo que o seu gravame não poderá ser 

excessivo. 

Sobre o referido princípio, observado em face dos institutos em 

análise, vale ressaltar que a restrição em favor de um bem juridicamente 

protegido, não pode anular a de outro, nos casos nos quais houver colisões de 

princípios fundamentais. 
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A sistemática adotada pela Constituição Federal de 1988 reflete às 

concepções de natureza dualista, com esta visualizando dentro da Carta 

Magna duas constituições sendo uma constituição no sentido formal e outra, no 

sentido material, abrangendo tanto forma como conteúdo.  

De forma sucinta podemos conceituar a Constituição Material como 

a totalidade das regras materialmente constitucionais que podem, como bem 

expôs Moraes estarem ou não codificadas em um único 

documento,296enquanto a Constituição Formal é aquela concretizada de forma 

escrita mediante um documento de natureza política e jurídica estabelecido 

pelo poder constituinte originário. 

Dentro da Constituição a parte processual, também pode ser 

concebida em dois planos, sendo um de natureza constitucional processual e 

outro de natureza processual constitucional como expõe Almeida.297  

Em relação ao sentido estabelecido entre o processo e a 

Constituição, temos exposta uma Jurisdição Constitucional que visa a uma 

tutela de direitos a ser alcançada mediante o exercício da jurisdição 

constitucional feita em relação às leis e atos administrativos preservando as 

liberdades estabelecidas pela na Constituição Federal, tais como a liberdade 

de expressão e suas modalidades derivadas vindo a receber destaque. Nesta 

atividade há a busca pela instrumentalização do direito constitucional de modo 

a permitir que a ordem jurídica de natureza constitucional, venha a se realizar 

em sua plenitude.  
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Nesse sentido, inspirado na linha exposta por Kelsen veio 

Cappelletti a desenvolver o estudo daquilo que ele veio a denominar de uma 

jurisdição constitucional das liberdades a partir da constitucionalização do 

direito de ação.298 

Este é fundamental para garantir a plena fruição dos direitos 

constitucionalmente assegurados com meios de reivindicar e concretizar 

direitos  

Situando o processo em sua dimensão constitucional e expondo a 

importância deste para a proteção dos direitos fundamentais, vem Guerra 

Filho a considerar que: “A realização ou concretização dos mandamentos 

constitucionais decorrerá de sua aplicação, resultante de um processo que 

tende a ter a natureza de um processo constitucional. Requisito heurístico 

desta aplicação é, sem dúvida, a interpretação, que tende, igualmente, a ser 

uma interpretação de índole constitucional. A interpretação constitucional, por 

sua vez, pressupõe – ou “pré-compreende”, na expressão do constitucionalista 

português GOMES CANOTILHO, em alusão à Vorverständnis da filosofia 

hermenêutica de GADAMER – uma teoria dos direitos fundamentais, 

especialmente quando se pretende interpretar uma Constituição como a que 

temos agora, onde se adotou um padrão inaugurado contemporaneamente 

com a Constituição alemã de Bonn e já seguido antes de nós pelo legislador 

constitucional dos países da Península Ibérica, Espanha e Portugal, com quem 

estamos unidos por estreitos laços históricos e culturais”.299  
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Guerra Filho expõe ainda que: “De acordo com esse padrão, 

próprio das constituições que, como a nossa, se propõem a instaurar um 

“Estado Democrático de Direito” (CR, Artigo 1º, caput), ocupa uma posição 

central a consagração de “Direitos e Garantias Fundamentais”, tal como é feito, 

exaustiva e amplamente, no Título II de nossa Constituição, bem como de 

forma esparsada em todo o seu corpo, notadamente no Título VIII, “Da Ordem 

Social”. Para captar o sentido de qualquer disposição do texto constitucional 

deve-se, portanto, ter em mente toda essa série de direitos fundamentais que, 

acima de tudo, se pretende sejam preservados no âmbito do Estado brasileiro, 

com base nos princípios e objetivos fundamentais declarados no Título I da 

CR”.300 

Têm-se o controle de constitucionalidade como uma conseqüência 

necessária da imposição de uma ordem constitucional, uma vez que apenas 

pode ser concebido um sistema constitucional do qual todo o ordenamento 

jurídico é dependente. Este deve seguir uma metódica na qual sempre deve 

ser observado o respeito à coesão e unidade procedimental do sistema 

constitucional. Com clareza expôs Bonavides301 acerca da matéria ao 

defender o controle de constitucionalidade como um imperativo necessário às 

Constituições rígidas. Expõe que o modelo de constituições de tipo rígido tem o 

seu sustentáculo na distinção entre poder constituinte e poderes constituídos, 

resultando daí a inerente superioridade da lei constitucional, obra do poder 

constituinte, sobre as leis ordinárias obra do poder constituído.302  
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Por este modelo, a competência dos poderes constituídos vem a ser 

limitada dentro dos termos da própria Constituição, ao mesmo tempo fonte 

formal suprema e núcleo de qualquer ordenamento jurídico de base 

constitucional. Essa relação de subordinação se constitui em condição 

essencial para a subsistência do sistema. 

Sobre a matéria em tela, opina Bonavides: “As Constituições 

rígidas, sendo Constituições em sentido formal, demandam um processo 

especial de revisão. Esse processo lhes confere estabilidade ou rigidez bem 

superior àquela que as leis ordinárias desfrutam. Daqui procede, pois a 

supremacia incontrastável da lei constitucional sobre as demais regras de 

direito vigente num determinado ordenamento. Compõe-se assim uma 

hierarquia jurídica, que se estende da norma constitucional às normas 

inferiores (leis, decretos-leis, regulamentos, etc.) e a que corresponde por igual 

uma hierarquia de órgãos’’.303  

Alude ainda que “A Conseqüência dessa hierarquia é o 

reconhecimento da “superlegalidade constitucional”, que faz da Constituição a 

lei das leis, a lex legum, ou seja, a mais alta expressão jurídica da soberania. O 

órgão legislativo, ao derivar da Constituição sua competência, não pode 

obviamente introduzir no sistema jurídico leis contrárias às disposições 

constitucionais: essas leis se reputariam nulas, inaplicáveis, sem validade, 

inconsistentes com a ordem jurídica estabelecida. Até aqui há entendimento 

pacífico. As dificuldades principiam, porém quando se trata de alcançar os 

meios com que expungir do sistema normativo as leis constitucionais”. 304 
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Neste contexto, se insere a problemática do exercício pleno do 

direito de liberdade de expressão e das modalidades cabíveis de intervenção 

estatal para o seu regramento. 

Também devem ser observadas como será dado tratamento em face 

das invitáveis colisões de direitos surgidas entre ambos e do uso adequado dos 

critérios para a resolução desses conflitos. 

Sua concretização se dá por meio da adoção de uma metódica 

constitucional que venha a garantir o pleno exercício dos direitos e garantias 

fundamentais, notadamente esta, ora em exame, de tamanha importância para 

o Democracia Constitucional. 

Tal metódica deve vir no sentido de interpretar e aplicar as normas 

constitucionais em sua maior amplitude possível, tal como pretendemos 

demonstrar ao longo deste trabalho. 

No tocante à metódica adequada, citamos o posicionamento de 

Grau e Guerra Filho em artigo publicado abaixo citado: “A aplicação das 

normas jurídicas, especialmente tratando-se dos princípios, por seu turno, 

requer procedimentos institucionalizados e, também procedimentos 

(meramente) cognitivos, realizados no âmbito dos primeiros, onde se dá o 

confronto de diversas argumentações, a respeito das inúmeras possibilidades 

de interpretação dessas normas, para aplicá-las, criando, assim as condições 

para discussões e decisões cuja racionalidade se pode aferir, na medida em 

que são decisivamente fundamentadas’’.305 
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Como se pretende demonstrar neste trabalho é preciso uma 

metódica que valorize acima de tudo o pleno gozo das liberdades públicas para 

que sejam garantidos os direitos fundamentais, em face da sensibilidade, 

devendo ser feita a aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Sobre a metódica mais adequada Guerra Filho expõe que “Para 

resolver o grande dilema da interpretação constitucional, representado pelo 

conflito entre princípios constitucionais, ao quais se deve igual obediência, por 

ser a mesma a posição que ocupam na hierarquia normativa, preconiza-se o 

recurso a um “princípio dos princípios”, o princípio da proporcionalidade, que 

determina a busca de uma “solução de compromisso”, na qual se respeita 

mais, em determinada situação, um dos princípios em conflito, procurando 

desrespeitar o mínimo o(s) outros(s), e jamais lhe(s) faltando totalmente com o 

respeito, isto é, ferindo-lhe(s) seu “núcleo essencial”, onde se acha insculpida a 

dignidade humana. Aquele princípio, embora não esteja explicitado de forma 

individualizada em nosso ordenamento jurídico, é uma exigência inafastável da 

própria opção política maior de nosso legislador constituinte, a de instituir 

“Estado Democrático de Direito” (v. o “Preâmbulo” da Constituição da 

República de 1988), pois sem a sua utilização não se concebe como bem 

realizar o mandamento básico dessa que é a “fórmula política” (Pablo Lucas 

Verdú) mais avançada da atualidade, a qual postula o respeito simultâneo dos 

interesses individuais, coletivos e públicos, a fim de que haja o maior 

atendimento possível de certos princípios – onde esses interesses se traduzem 

em valores -, com a mínima desatenção dos demais”.306 
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Os autores mencionados complementam ainda considerando que, o 

meio legal a ser empregado, venha a ser sempre o menos oneroso aos direitos 

individuais e o mais adequado a ser aplicado, ideal a ser atingido através da 

utilização dos critérios de ponderação que garanta respeito tanto a ordem 

constitucional, bem como dos princípios que os informam. 

Essa vem como forma de garantir tanto a eficácia e a efetividade das 

normas constitucionais que em última instância se configura como a garantia 

de existência perene do Estado Democrático de Direito. 

 

5.2 O Princípio Político na Constituição de 1988 

 

A Constituição de 1988 veio ressaltar o conceito de cidadania ativa, 

dentro de um idéia de democracia representativa e participativa. 

A congruência entre uma vontade popular autêntica e não distorcida 

expressa pelo Poder Constituinte e o texto constitucional resultante e o 

posterior respeito a este, é condição sine qua non para qualquer Estado que 

tenha pretensões de ser considerado como um verdadeiro Estado Democrático 

de Direito. Por sua vez a representação da vontade popular, essencial para a 

construção e manutenção deste Estado, é juridicamente respaldada pelo 

princípio político tal como enunciado por Portanova.307 Este consiste no direito 

da população brasileira de participar diretamente do centro do processo 

decisório estatal, como forma de garantir a realização integral dos seus direitos 

individuais e sociais.  
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Para tanto, esta pode se valer da natureza instrumental do processo 

de modo a ter o seu acesso facilitado, notadamente em relação ao Poder 

Judiciário. Este acesso, deve ser empregado para contestar as ações ou 

omissões do Estado que venham de alguma forma ameaçar ou prejudicar os 

direitos e as prerrogativas que são assegurados pelo ordenamento jurídico, 

particularmente na Constituição Federal. Através do processo se dá a 

realização de uma descentralização do poder, vindo a garantir a realização do 

ideal de democracia participativa. 

Esta deve ser colocada como contrapeso a um Estado a cada dia 

mais centralizador. 

O Poder Judiciário tem por função precípua o controle da legalidade 

no seu sentido mais amplo tem, por força das prerrogativas que lhe foram 

atribuídas pela Constituição. Esses poderes são suficientes para, se e quando 

necessário, interferir nos atos de governo dos poderes Executivo e Legislativo 

e até do próprio Judiciário. Para tanto, o Judiciário é dotado da competência 

constitucional para a qualquer momento, uma vez provocado, a fazer o exame 

de legalidade das leis e atos normativos tanto dele próprio como dos outros 

poderes. Estes poderes da República não somente podem, como devem 

exercer em sua plenitude as suas competências constitucionalmente 

asseguradas, desde ao fazê-lo, seja dentro dos mais rigorosos parâmetros de 

legalidade, tais como definidos pela própria Constituição Federal. 

Essa competência deve ser exercida inclusive quando houver 

desequilíbrios institucionais, notadamente em face à omissão de algum dos 

poderes, como freqüentemente tem ocorrido com o Poder Legislativo, 

acarretando problemas com os demais poderes da República. 
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Tais atribuições institucionais foram conferidas ao Poder Judiciário 

no Brasil, aliadas aos instrumentos processuais contidos no ordenamento 

jurídico pátrio.  

Neste sentido, tanto o processo em geral, como o processo 

constitucional em particular, vem a atuar como uma forma de reafirmação da 

dimensão política evidenciada pelo direito, atuando no sentido de dar uma 

ampla proteção ao exercício dos direitos e garantias fundamentais, 

notadamente os individuais.   

A Constituição Federal também veio contemplar um evidente 

aumento da oportunidade de participação popular na vida institucional e política 

do país. Foi estabelecido um direito de ação acrescido de um atributo muito 

mais amplo além da mera satisfação jurisdicional.  

É garantido além do mero exercício de um direito de ação, um 

verdadeiro exercício de um direito político de ação. 

 

5.3 A Liberdade de Expressão e o STF na Constituição Federal 

de 1988 

 

De relevo no direito brasileiro, é a decisão tomada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) no HC 82.424/RS no qual a corte entendeu que o direito 

de liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites de cunho moral 

e jurídico, não podendo ser invocado para abrigar manifestações de conteúdo 

imoral que implique em ilicitude, devendo as liberdades públicas serem 

exercidas dentro dos limites estabelecidos na própria constituição.  
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O caso em tela foi inicialmente relatado pelo Ministro Moreira Alves, 

no sentido da concessão do habeas corpus ao requerente acusado de 

propaganda racista.  

Este caso envolveu o editor Siegfried Elwanger e a publicação de 

material considerado de cunho racista e anti-semita. 

O referido habeas corpus veio a ser rejeitado pelo plenário da corte, 

vindo a ser elaborado um novo voto, que acabou albergando a tese vencedora, 

elaborado pelo então Ministro-Presidente Maurício Correa. 

Aliás, caso acima mencionado, vem trazer a tona uma problemática 

que vem ganhando peso nos últimos anos, que reside na falta de uma linha 

hermenêutica clara, não só por parte de alguns ministros, como também do 

próprio STF como um todo, o que vem resultar em imprevisibilidade e não raro, 

na fragilização da segurança jurídica, aspecto essencial para a coesão e 

funcionalidade do sistema jurídico. 

No tocante a esse aspecto, vale notar, em particular, uma detalhada 

e interessante análise do padrão dos votos dados pelo Ministro Marco Aurélio 

Mello, feita em artigo por Pretzel et al, no qual ela constata uma oscilação 

entre uma posição de tratar direitos fundamentais como absolutos e outra na 

qual se aplica a relativização, através do uso dos critérios de ponderação. 

Aliás a própria idéia da técnica de ponderação ou sopesamento, que 

ultimamente vem sendo bastante difundida no Brasil em face da adoção das 

idéias de Alexy, é passível de críticas uma vez que pode dar margem ao 

sempre indesejável uso de critérios de ordem puramente subjetiva por parte do 

julgador. 
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Como expõe Pretzel, Coutinho e Vojvodic: “A abordagem 

absolutizante foi utilizada pelo Min. Marco Aurélio em 5 dos 12 votos 

analisados – ou seja, em quase metade desses votos. A pressuposição fática 

foi utilizada também em 5 votos, enquanto a pragmaticidade em sentido estrito 

encontra-se em 6 votos – isto é, na exata metade dos votos analisados. A 

pragmaticidade em sentido amplo, excluídas a pressuposição fática e a 

pragmaticidade em sentido estrito, foi empregada em 3 votos – ou seja, um 

quarto dos votos analisados. Em apenas 2 votos não houve o emprego de 

lugares-comuns; cinco sextos dos votos analisados, portanto, apresentam este 

tipo de estratégia argumentativa. Foram identificadas hipérboles em 3 votos 

(um quarto do total), metáforas em 1 voto e argumentos de autoridade em 2 

votos. Quanto à abordagem absolutizante, é importante destacar que este tipo 

de estratégia foi utilizado sempre em conexão com um argumento 

independente. Em outras palavras, em quase metade dos votos analisados 

neste trabalho o Min. Marco Aurélio lidou com o ônus argumentativo de afirmar 

a prevalência da liberdade de expressão por um meio abreviado, isto é, pela 

estratégia retórica de abordar essa liberdade como um direito absoluto. O meio 

é abreviado porque conduz de forma definitiva à decisão do caso, e por isso 

gera argumentos independentes”.308 

O não-preponderância inerente de um direito fundamental sobre 

outros direitos de mesmo escalão é tida hoje como central na aplicação e 

interpretação da normas de direitos fundamentais. Esse método deve ser 

utilizado nos casos onde ocorrerem de colisões de direitos. 

                                                           

308
 “Argumentação sobre a Liberdade de Expressão: Resultados da Análise de Votos do Min. 

Marco Aurélio”. PRETZEL, Bruna Romano. COUTINHO, Diogo R. e VOJVODIC Adriana M. 
Organizadores. Jurisprudência Constitucional: Como decide o STF?. Malheiros Editores. 
São Paulo. 2008. P. 63. 



208 
 

Nesse sentido expõem os autores mencionados que: “Nesta 

simplificação do conflito entre a liberdade de expressão e outros elementos dos 

casos examinados, um problema que se verifica é a própria base jurídica da 

argumentação, pois parece difícil sustentar uma preponderância apriorística de 

um direito de estatura constitucional sobre outros do mesmo escalão. A 

Constituição Federal não parece oferecer fundamentos suficientes para tanto. 

Numa ordem constitucional democrática, que não afirma expressamente a 

preponderância absoluta de um direito sobre outro (pois isso seria, em última 

análise, uma negação da diversidade de anseios e necessidades da 

população) parece pouco legítimo realizar a simplificação acima referida, no 

âmbito de uma decisão do STF”.309 

O caso ora em análise e as suas repercussões em sede de controle 

de constitucionalidade que culminou com a condenação do paciente de Habeas 

Corpus por racismo, crime este inafiançável e imprescritível nos termos da 

Constituição Federal e na época tipificado no artigo 20 da Lei nº7.716/89, 

estabeleceu, ao menos de forma provisória, a linha de pensamento do STF 

tanto sobre a amplitude dos direitos que acompanham o exercício da Liberdade 

de Expressão, como também em face as matérias referente aos delitos de 

racismo. Segundo Almeida, Ferraz e Moraes “O ponto central do julgado, 

como se verá na seqüência, vincula-se à interpretação da palavra racismo, 

contida no Artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal e no Artigo 20 da lei 

que regulamentou este dispositivo constitucional (Lei 7.716/89, com a redação 

dada pela Lei 8.081/90”.310 

                                                           
309

 Ibidem. P. 63 e 64. 
310

 “A comunicação social e a proteção da intimidade e da vida privada na Constituição de 
1998”. ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de e FERRAZ, Anna Candida da Cunha. 
MORAES, Alexandre de. Op. Cit. São Paulo. 2009. P. 23. 
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Em relação aos limites da Liberdade de Expressão no caso em tela 

as autoras expõem que terminou “... ficando claro no voto do ministro Celso de 

Mello, acolhido pela Corte, que a liberdade de comunicação e de expressão 

tem como limite intransponível a dignidade da pessoa humana que “mais do 

que elemento fundamental da República (Artigo 1º, III) representa o 

reconhecimento de que reside, na pessoa humana, o valor fundante do Estado 

e da ordem que lhe dá suporte institucional” (grifos no original)”.311 

Aliás, a lógica por traz desse entendimento, no caso específico 

abaixo mencionado, pode, no que toca aos direitos fundamentais, ser 

estendido a todos os demais no sentido de não se admitir direitos de natureza 

absoluta principalmente em face ao texto da Constituição Federal. 

Pelo menos essa deve ser a posição a ser adotada, nos casos 

aonde houver colisões de direitos cabendo o uso dos critérios de ponderação 

ou sopesamento de princípios, tal como concebidos por Alexy, no qual nenhum 

deles pode pretender ter precedência geral sobre os demais, sob pena de 

invalidação mútua.  

Na concepção do autor é preciso “... decidir qual interesse deve 

ceder, levando-se em consideração a configuração típica do caso e suas 

circunstâncias especiais”.312 

Colocou o STF, que nesses casos deve prevalecer o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Igualdade, não concedendo a 

liberdade de expressão, o direito de incitação ou apologia ao racismo.  

                                                           

311
 Ibidem. P. 23. 

312
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Malheiros Editores. São Paulo/SP. 

2008. P. 99. 
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Expomos abaixo o teor parcial da referida ementa: 

 

“EMENTA: HABEAS-CORPUS. PUBLICAÇÃO DE LIVROS: ANTI-

SEMITISMO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. CONCEITUAÇÃO. 

ABRANGÊNCIA CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. 

LIMITES. ORDEM DENEGADA.  

1. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros "fazendo apologia de 

idéias preconceituosas e discriminatórias" contra a comunidade judaica (Lei 

7716/89, artigo 20, na redação dada pela Lei 8081/90) constitui crime de 

racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade (CF, 

artigo 5º, XLII). .................................................................................................. 9. 

Direito comparado. A exemplo do Brasil as legislações de países organizados 

sob a égide do Estado moderno de direito democrático igualmente adotam em 

seu ordenamento legal punições para delitos que estimulem e propaguem 

segregação racial. Manifestações da Suprema Corte Norte-Americana, da 

Câmara dos Lordes da Inglaterra e da Corte de Apelação da Califórnia nos 

Estados Unidos que consagraram entendimento que aplicam sanções àqueles 

que transgridem as regras de boa convivência social com grupos humanos que 

simbolizem a prática de racismo. 10. A edição e publicação de obras escritas 

veiculando idéias anti-semitas, que buscam resgatar e dar credibilidade à 

concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de 

fatos históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na 

pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu, equivalem à incitação 

ao discrímen com acentuado conteúdo racista, reforçadas pelas conseqüências 

históricas dos atos em que se baseiam................................................................. 
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13. Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como 

absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode 

abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam 

ilicitude penal. 14. As liberdades públicas não são incondicionais, por isso 

devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na 

própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). O preceito 

fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao 

racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda 

de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica”.313 

No tocante ao núcleo da nossa problemática que é o estudo da 

liberdade de expressão e de comunicação, a importância deste julgado reside 

no fato de ter sido estabelecido um parâmetro para os limites destes institutos, 

dentro dos termos da constituição 

 Além disso, neste exercício de jurisdição constitucional, veio o STF 

buscar a compatibilização dos institutos ligados aos direitos de opinião com 

exercício harmônico com os demais direitos fundamentais garantidos no 

ordenamento pátrio. 

Almeida e Ferraz aludem à opinião do Ministro Celso de Mello, de 

que num contexto de liberdades fundamentais em conflito aparente, deverá ser 

empregado o método da ponderação de bens e valores, sob a ótica do 

resguardo da dignidade da pessoa humana.314 

                                                           
313

 HC 82424/RS. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2082
424.NUME.)%20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2082424.ACMS.)&base=baseAcordaos>. 
314

 Ibidem. P. 26. 
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As autoras lembram ainda, com muita propriedade, que em mais de 

um caso veio o STF a demonstrar os limites do instituto ora examinado das 

liberdades de expressão e pensamento “... que não pode ser invocada para a 

prática de crimes, mormente de crime atentatório à dignidade da pessoa 

humana”.315 

No mesmo sentido expõe Farias que havendo um choque entre 

princípios válidos, o caso deve ser resolvido “... levando-se em conta o peso ou 

a importância de cada um dos princípios concorrentes, a fim de se escolher no 

caso concreto qual deles prevalecerá ou cederá ao outro, conforme a lei de 

colisão...”.316 Ressalta ainda o autor que mesmo havendo a resolução da 

colisão, deve haver o sacrifício mínimo do direito em jogo, no que vem a ser 

seguido por boa parte da doutrina.  

A interpretação e a aplicação dos direitos fundamentais nos casos 

concretos requerem uma metódica rigorosa, que visem a preservação de um 

princípio constitucional tão sensível quanto as liberdades ligadas ao exercício 

dos direitos de opinião e também a um emergente direito à informação. 

Em sentido oposto, Martins aponta equívocos nesta decisão do STF 

na qual demonstra que “.... a editoração, publicação e divulgação das obras 

que ensejaram a condenação de E. por crime de racismo fazem parte da área 

de proteção de sua liberdade de imprensa derivada do art. 5º,  da CF”.317 

Coloca que não cabe ao Poder Judiciário pautar os órgãos de comunicação 

social, tendo havido uma intervenção indevida no caso. 

                                                           
315

 Ibidem. P. 26. 
316

 FARIAS, Edilsom. Colisão de Direitos. 2ª Ed. Sérgio Antônio Fabriz Editor. Porto Alegre. 
2004. P. 171. 
317

 MARTINS, Leonardo. Siegfried Ellwanger: liberdade de expressão e crime de racismo – 
Parecer sobre o caso decidido pelo STF no HC 82.424/RS. Revista Brasileira de Estudos 
Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte. ano 1. n. 4, p. 179-209 out/dez. 2007. 
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Referindo-se ao modo pelo qual a matéria era tratada à época pela 

Lei de Imprensa, chega a conclusão que, pode haver intervenção estatal na 

liberdade de imprensa, mas não com fulcro no art. 5º da Constituição que 

estabeleceu limites para o autor e não para o editor.318 

Aduz ainda a falta de meio adequado de sanção, seguindo a lógica a 

ser aplicada em face dos direitos fundamentais pela qual deve sempre ser 

buscado o meio menos oneroso de sanção de modo tanto a coibir eventuais 

discriminações, quanto a proteger o próprio instituto da liberdade de 

imprensa.319 

Como exemplo de meios coercitivos menos gravosos para a 

manutenção de um instituto vital para uma Democracia Constitucional, cita “... a 

obrigatoriedade de veiculação de uma espécie qualificada de direito de 

resposta coletivo ou a obrigatoriedade de requerer uma auditoria que tivesse 

competência para inserir notas contra-expositivas junto às passagens mais 

polêmicas”.320 

A essa posição, nós nos filiamos por entendê-la como mais protetiva 

e menos intervencionista em face tanto das liberdades de imprensa, quanto de 

comunicação, que em face de outros direitos fundamentais, se não guarda 

relação hierárquica, goza de preferred position, devido a dependência dela que 

outros direitos fundamentais possuem para serem exercitados. 

Consideramos que a postura hermenêutica e política mais adequada 

para garantir a plena fruição dos direitos fundamentais é a da menor 

intervenção governamental possível. 

                                                           
318

 Ibidem. P. 206. 
319

 Ibidem. P. 208. 
320

 Ibidem. P. 208. 



214 
 

Estas intervenções somente devem ser feitas em circunstâncias 

excepcionais e temperada pela aplicação razoável e proporcional das sanções, 

sob pena de restringir institutos importantes como a liberdade de expressão da 

qual depende o livre fluxo de informações, vital para uma sociedade moderna e 

que aspira ao desenvolvimento. 

Na aplicação de sanções, deverá sempre ser buscada a aplicação 

da sanção que menos ônus trouxer aos direitos fundamentais e aos seus 

mecanismos de proteção. Aderindo a essa lógica, veio o STF, em sede do 

julgamento da ADPF de nº 130, a revogar a Lei 5.250 de 1967, conhecida 

como Lei de Imprensa, editada durante o Regime Militar, foi a mesma sido 

julgada inconstitucional. 

Considerou a Corte Suprema brasileira que os seus dispositivos não 

guardavam a necessária compatibilidade vertical entre o seu texto e os 

princípios de direitos fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988, 

sendo a mesma, portanto, tida como não-recepcionada pela Lei Maior, sendo 

em conseqüência, declarada como inválida. 

O processo teve início com ação ajuizada pelo Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), com o plenário da Corte decidindo pela improcedência da 

referida lei, seguindo, por maioria, o voto do Relator, Min. Carlos Ayres de 

Britto, que opinou pela total improcedência da norma impugnada. 

Durante o julgamento, em 30 de Abril de 2009, o plenário do STF 

reconheceu, através de diversas declarações feitas por seus Ministros, a 

importância da imprensa livre para uma sociedade verdadeiramente 

democrática. 
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Ficou expressamente reconhecido o papel crucial dos órgãos de 

comunicação social de fiscalizador dos atos do Poder Público, na qual o direito 

fundamental à Liberdade de Expressão teve o seu status de preferred position 

ressaltado quando esse colidir com os direitos de personalidade, aludindo-se à 

necessidade desta para manter a saúde institucional das sociedades 

contemporâneas tendo a livre circulação de idéias sido considerada em si 

mesma como tão necessária para a Democracia como o exercício regular do 

voto. 

Na ADPF 130, foi colocada que a norma impugnada violava a 

Constituição Federal nos seus artigos 5º, incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV e mais 

o 220 ao 223. 

Em sintonia com o artigo 21 da Lei 9.882/99, o plenário do STF, por 

interpretação analógica, veio deferir por maioria absoluta, pedido de medida 

cautelar, suspendendo partes da Lei de Imprensa, dando continuidade ao 

andamento dos demais processos correlatos. 

O voto do Ministro relator deixou claro que as liberdades de 

imprensa e de informação, somente podem ser limitadas pelo próprio texto 

constitucional, não sendo cabível portanto, nenhum tipo de norma reguladora 

infraconstitucional. 

Pode ser deduzido, a partir da referida decisão, seguindo o 

raciocínio do relator, que a edição de qualquer norma nesse sentido importa 

em algum grau de censura, o que é expressamente vedado no texto 

constitucional. Neste ponto, podemos colocar que a decisão realçou a 

importância da liberdade de expressão como princípio essencial do Estado 

Democrático Constitucional. 
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Resta saber, se, de acordo com o raciocínio, acompanhado pela 

maioria do plenário se toda e qualquer norma regulamentadora seria 

necessariamente incompatível com o texto constitucional, tais como nos casos 

de proteção aos direitos de personalidade ou a amplitude do direito de 

resposta. 

De qualquer forma, a decisão de invalidar a Lei de Imprensa 

terminou por criar um vácuo legislativo, no tocante à regulação, dentro dos 

termos da constituição, de mecanismos que sirvam para coibir eventuais 

abusos ao exercício destes direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Considerações sobre os Direitos de Liberdade de Expressão 

e de Opinião 

 

No direito pátrio, como bem aponta Tavares321, há certa imprecisão 

quanto ao significado e a amplitude do próprio conceito liberdade de 

expressão.  

Em que pese este problema terminológico é tido pelo autor que o 

conceito abrange a liberdade de pensamento e a exteriorização dos mesmos, 

tal como garantido nos termos do Artigo 5º, IX da Constituição Federal. 

 Entende-se que o writ é um direito genérico abrangendo várias 

formas e direitos em conexão, podendo a liberdade de expressão ser encarada 

como um gênero em face às suas espécies.  

Estas são a liberdade de manifestação de pensamento; de 

comunicação; de informação; de acesso à informação; de opinião; de 

imprensa, mídia, divulgação e radiodifusão.  

Tal variedade é intrínseca à riqueza presente nas formas de 

expressão que podem ser tomadas pelo pensamento. 

 Ainda seguindo o modelo de Tavares, este afirma que a liberdade 

de expressão possui uma dimensão substantiva e uma dimensão instrumental, 

através da qual deve expressar o seu próprio juízo de discernimento. 
                                                           

321
 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5ª Edição. Editora Saraiva. 

São Paulo/SP. 2007, p. 549. 
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A primeira modalidade abrange o ato de pensar e formar a própria 

opinião, bem como de expressá-la. Esta fase somente pode se aperfeiçoar se 

essa formação for livre e desimpedida de qualquer forma de coerção, seja com 

o emprego de violência ou grave ameaça ou de ameaça ou coerção de 

qualquer natureza, seja econômica, política ou social. 

A segunda é consubstanciada na capacidade de utilizar os meios 

para a divulgação do pensamento, meios esses que ao mesmo tempo em que 

devem ser protegidos, para que a liberdade de expressão seja garantida 

materialmente, tem o Poder Público o poder-dever de regular os eventuais 

excessos praticados com respaldo no próprio corpo da constituição que elenca 

as hipóteses nas quais o Estado pode legislar em nome do bem comum. 

Vale ressaltar que os agentes da Administração Pública, devem 

sempre ter em mente que a regra estabelecida na constituição é a da mais 

ampla liberdade de opinar e a da vedação de todo e qualquer tipo de censura 

prévia ou posterior.  

 

 6.2 A Liberdade de Expressão e de Informação e a doutrina na 

atualidade 

 

Cita Bonavides, a guisa de exemplo, o direito à comunicação, fruto 

do exercício da liberdade de expressão como de terceira dimensão322 dentro da 

concepção exposta por Karel Vlasak de direitos da fraternidade. 

                                                           

322
 BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 18ª Edição. Malheiros Editores. São 

Paulo/SP. 2006. P. 571. 
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Em conexão com este, coloca também um direito à informação como 

pertencente a uma quarta dimensão de direitos, sendo ambos tidos como 

elemento central da nova dimensão de direitos essenciais, na qual se busca 

uma globalização política consistente na universalização e institucionalização 

dos mesmos.  

Cita o constitucionalista em sua obra: “Globalizar direitos 

fundamentais equivale a universalizá-los no campo institucional. Só assim 

aufere humanização e legitimidade um conceito que, doutro modo, qual vem 

acontecendo de último, poderá aparelhar unicamente a servidão do porvir. A 

globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da 

quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de 

institucionalização do Estado social”. 323 

A primeira modalidade abrange o ato de pensar e formar a própria 

opinião, bem como de expressá-la. Esta fase somente pode se aperfeiçoar se 

essa formação for livre e desimpedida de qualquer forma de coerção, seja com 

o emprego de violência ou grave ameaça ou de ameaça ou coerção de 

qualquer natureza, seja econômica, política ou social. 

A segunda é consubstanciada na capacidade de utilizar os meios 

para a divulgação do pensamento, meios esses que ao mesmo tempo em que 

devem ser protegidos para que a liberdade de expressão seja garantida 

materialmente. Tem o Poder Público o poder-dever de regular os eventuais 

excessos praticados com respaldo no próprio corpo da constituição que elenca 

as hipóteses nas quais o Estado pode legislar em nome do bem comum, 

sempre observando parâmetros legais certos e objetivos. 

                                                           

323
 Ibid. Pg. 569. 



220 
 

A Liberdade de Expressão e de Informação, nas suas mais diversas 

variantes, vem a constituir elemento essencial da sociedade contemporânea 

que tem na livre circulação de informações o seu insumo mais valioso, senão o 

mais essencial.  

Toffler324 cita como fatores de produção das sociedades do início 

deste novo século “... dados, informação, imagens, símbolos, cultura, ideologia 

e valores...” como recursos fundamentais da economia da era da informação 

ou a Nova Economia como vem sendo chamada. Além da importância 

econômica, tem ela uma importância social e política crucial. 

Härbele325 cita em artigo que o que ele define como liberdades de 

comunicação servem não somente de “canal de comunicação” do cidadão e da 

sociedade com o Estado, mas “... possibilitam também a vida de esferas 

parciais da assim chamada “sociedade”, que hoje muitos preferem conceber 

como “sociedade civil” (“civil society”). Todo o conjunto de grupos, de 

associações até as igrejas, mas também os grandes campos das atividades 

culturais se nutrem das liberdades de comunicação. Mais ainda: eles no 

fundo só se constituem a partir dos conteúdos aqui veiculados”. (Grifos 

nossos). O instituto da Liberdade de Expressão, juntamente com os seus 

derivados é uma das condições para o funcionamento normal do Estado 

Democrático de Direito, havendo contribuído para a sua criação e consolidação 

como foi visto durante o processo de desenvolvimento histórico das 

democracias ocidentais. 

                                                           

324
 TOFFLER,  Alvin. Criando uma Nova Civilização. 7ª edição. Editora Record. Rio de 

Janeiro. 1994. Pg. 50. 

325
 SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais, informática e comunicação. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2007. Pg. 26. 
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Nelas, como regra, a informação, deve circular de forma livre e 

desembaraçada, sem que venha a ser distorcida por juízos de valor por parte 

dos agentes públicos, tanto representando instituições estatais permanentes, 

como no caso das carreiras de Estado, bem como daqueles que representam 

tão-somente governos, estes de natureza transitória em relação à perenidade 

do Estado. 

O exame de eventuais excessos cometidos no gozo do writ deve ser 

restrito a uma análise de natureza formal, aonde o legislador, seja originário ou 

derivado, este sim dotado de legitimidade político-eleitoral para tanto, 

determinará quais os parâmetros adequados a serem utilizados.  

Estes devem ser de ordem estritamente objetiva, deixando margens 

mínimas para atos de cunho discricionário, influenciados por juízos de valor de 

cunho subjetivo e absolutamente inescrutáveis, que podem trazer em seu bojo, 

uma modalidade velada de censura. 

Esta vem sendo esta a principal ameaça possível ao instituto, uma 

vez que qualquer restrição de natureza expressa foi terminantemente vedada 

pela Constituição de 1988. 

O exercício da liberdade de expressão, através do direito de veicular 

informação, de poder difundir a informação construída, deve a priori, não sofrer 

qualquer embaraço por parte do Estado. Principalmente em razão de juízos de 

valor a serem exarados pelos agentes do Estado e muito menos 

representantes de governos, com a imposição de juízos de cunho subjetivos e 

não-mensuráveis, em especial se estes forem de natureza político-partidária, 

evitando principalmente, qualquer forma de patrulhamento ideológico.  



222 
 

Qualquer restrição ao instituto da liberdade de expressão, em face 

da natureza capital do mesmo, deve ser feita em com base em critérios de 

ordem legal rigorosamente explícitos e objetivos, de preferência a obrigar os 

agentes públicos a atuar dentro da mais estrita vinculação, afastando ao 

máximo nestes casos, a discricionariedade da Administração pública.  

Essa fiscalização deve ser limitada, como regra, ao exame da 

informação difundida ao controle de natureza formal, com a esfera de atuação 

limitada pelo legislador. Fazer juízos de valor em face aos conteúdos deve ser 

tarefa do próprio receptor da informação e não do Estado. 

 A liberdade de expressão também possui uma dimensão 

individual e uma dimensão coletiva. Nas democracias ocidentais, o legítimo 

interesse individual de divulgação de informações é resguardado, tendo essa 

proteção individual uma função de servir de garantia para o público.  

Essa proteção à atuação do indivíduo deve garantir que a opinião 

pública tenha acesso à informação sem o controle ou a intermediação do 

Estado. 

 Tendo função de formar a autonomia individual326 e 

conseqüentemente a social, o instituto possui natureza instrumental, não sendo 

um fim em si mesmo, tendo sido albergada pela constituição federal para 

atender a essa finalidade. A formação dessa autonomia é tida como condição 

essencial para que a pessoa alcance em sua plenitude à realização pessoal 

podendo expressar sua personalidade perante os seus semelhantes, de forma 

que o mesmo possa participar, entre outras coisas, do processo político. 

                                                           

326
 Ibidem. p. 555. 
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Essa participação pode vir a ser concretizada tanto de forma indireta 

como direta.  

De forma indireta, ela implica em influenciar na formação da vontade 

política do Estado, através da exteriorização em público de atos e opiniões de 

modo a pressionar as lideranças políticas e sociais, em prol de uma ou de 

várias demandas.  

De forma direta, a própria liberdade de expressão em si, permite que 

o seu titular, não somente se manifeste politicamente como tenha acesso 

político direto de reivindicação. 

O instituto não deve ser confundido com um valor. Está colocado na 

Constituição Federal sob a forma de regra. Não sendo um valor em si mesmo, 

o instituto possui limites, fazendo com que o seu exercício não seja dado de 

modo algum com base em preceitos de natureza absoluta.  

Esses limites ao direito ora abordados foram definidos de forma 

clara, exaustiva e taxativa pelo legislador constituinte dentro do próprio texto da 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, a nossa tendência é nos filiarmos a posição que 

defende que, em face da dimensão que o instituto toma, fazendo com que uma 

série de outros lhes sejam dependentes, este deva ter o seu alcance 

restringido tão somente e rigorosamente em face ao que for estabelecido no 

próprio texto constitucional. O Direito à Liberdade de Expressão e aos seus 

institutos tanto derivados como adjacentes, como já foi demonstrado, é 

absolutamente necessário para as sociedades que pretenderem superar os 

desafios postos neste início do século XXI. 
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Nos casos envolvendo a liberdade de expressão e de comunicação 

e os seus derivados, cuidados devem ser tomados principalmente por parte do 

julgador que deve ao máximo evitar a aplicação de juízos de cunho 

excessivamente introspectivo e subjetivo, sob pena da prática de uma forma 

indireta ou velada de censura, que venham a afetar direta ou indiretamente a 

eficácia dos dispositivos ora analisados, devendo ser de imediato, objeto de 

proteção por parte do Poder Judiciário. 
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