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Censura judicial à liberdade 
de expressão do pensamento

Carlo José Napolitano1

Da liberdade de expressão do pensamento 

De acordo com a clássica teoria do direito constitucional 

brasileiro, a liberdade de expressão do pensamento2 é o direito 

 1 Doutor em Sociologia pela Unesp e professor do Departamento de Ciên-

cias Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), 

Unesp, câmpus de Bauru. E-mail: carlonapolitano@faac.unesp.br. 

 2 Observe-se que, em diversos dispositivos, o texto constitucional brasileiro 

faz referência à liberdade de expressão do pensamento. No artigo 5o, que trata 

dos direitos e deveres individuais e coletivos, dois incisos tratam do tema. O 

inciso IV dispõe que é livre a manifestação do pensamento, vedando apenas o 

anonimato, e no IX está disposto que é livre a expressão da atividade intelec-

tual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença. Já o artigo 220, no capítulo da Comunicação Social, disciplina que a 

“manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qual-

quer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição”. Bitelli (2004, p.191) lembra que a frase obser-

vado o disposto nesta Constituição, previsto no caput do artigo 220, fundamenta 

“todo um sistema de limitações ao direito da comunicação social”. Pereira 

(2002) aponta uma distinção entre a liberdade de expressão de opiniões, que 

denomina liberdade de crítica, da liberdade de expressão de fatos, que deno-

mina liberdade de crônica, esta estaria relacionada à liberdade de informação. 

Ambas, no entanto, encontram limites na lei.
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fundamental que qualquer pessoa tem de exteriorizar, sob qual-

quer forma, o que pensa sobre qualquer assunto (Silva, J., 2010). 

Na liberdade de expressão está contida a liberdade de opi-

nião, reconhecida como a liberdade de expressão primária, que 

consiste na prerrogativa da pessoa de adotar a postura intelectual 

que quiser e, se for da sua vontade, exteriorizar essa opinião por 

qualquer meio, através dos meios de comunicação,3 das artes, das 

ciências, das religiões etc. Esse direito garante até mesmo a liber-

dade do indivíduo, se desejar, de não expressar a sua opinião.4 

Entende-se, de acordo com Bitelli (2004, p.189), que a liber-

dade de expressão do pensamento possui um viés individual,5 

quando previsto no capítulo dos direitos e garantias individuais 

da Constituição brasileira, e uma dimensão social, quando da 

regulação no capítulo da Comunicação Social.

Ainda de acordo com a teoria constitucional brasileira, há o 

entendimento de que os direitos fundamentais caracterizam-se 

pela limitabilidade, não havendo direito fundamental absoluto.6 

 3 Para Comparato (2010b), no sistema capitalista, a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa foram transformadas em liberdade de empresa, ou da 

empresa midiática. No mesmo sentido, para Kucinski (2011, p.16), “os pro-

prietários da grande mídia identificam liberdade de expressão, um dos direitos 

humanos fundamentais, com liberdade da indústria de comunicação, que é 

um direito empresarial. Como se as empresas fossem as detentoras exclusivas 

do direito de expressão”.

 4 De acordo com Araujo e Nunes Júnior (2001, p.96): “O pensamento humano 

é pluriforme. Em outras palavras, pode manifestar-se por meio de juízos de 

valor (opinião) ou da sublimação das formas em si, sem se preocupar com o 

eventual conteúdo valorativo destas. É o que pode ocorrer em manifestações 

como a música, a pintura, o teatro, a fotografia etc.”.

 5 No entanto, Schimitt (2009, p.171) entende que esse direito não possui 

somente um viés individual, mas sim social e por esse fato demanda regulação 

e normatização, pois contém manifestações sociais. 

 6 De acordo com Moraes (2009, p.52), “a liberdade de expressão e de manifes-

tação de pensamento não pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia [...]. 

Contudo, é possível à lei ordinária a regulamentação das diversões e espetácu-

los públicos, classificando-os por faixas etárias a que não se recomendem, bem 

como definir locais e horários que lhes sejam inadequados”. 
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Diante dessa premissa, quando houver um choque envol-

vendo dois direitos fundamentais, poderá ocorrer a invasão “do 

âmbito de proteção de outro” (Araujo; Nunes Junior, 2001, 

p.81). Nesses casos, será necessária a aplicação da regra da ce-

dência recíproca, sendo necessária a harmonização dos direitos 

em conflito.

Para Araujo e Nunes Junior (2001, p.81), o próprio direito 

constitucional brasileiro já previu algumas hipóteses de conflito 

e, de antemão, harmonizou-os, como é o caso da regra sobre a 

liberdade de manifestação do pensamento, limitada pela neces-

sária identificação do autor da manifestação, vedando-se consti-

tucionalmente o anonimato.

No entanto, pode haver conflito de interesse sem prévia regu-

lação constitucional, como é o caso do confronto entre o direito à 

informação e a proteção à privacidade. Para esses casos, não há 

regra hermenêutica a ser observada, pois o conflito localiza-se no 

plano da realidade concreta e não no plano jurídico normativo. 

Diante disso, não é possível fixar um padrão de interpretação em 

abstrato, de antemão, a priori, tendo em vista que o conflito é uma 

realidade concreta. Para esses casos, o critério interpretativo a ser 

seguido é o “da máxima observância dos direitos fundamentais 

envolvidos e de sua mínima restrição” (Araujo; Nunes Junior, 

2001, p.82), regra também conhecida como concordância prática.

No mesmo sentido proposto, para Bitelli (2004), a liberdade 

de expressão do pensamento pode ser limitada, em regra geral, 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana e, especificamen-

te, pela proibição do anonimato, pela proibição de manifestações 

preconceituosas, pela privacidade, intimidade, honra e imagem 

das pessoas, dentre outras.7

 7 A intimidade, a honra e a imagem das pessoas são direitos limitadores à liber-

dade de expressão do pensamento e, da mesma forma que este, são direitos e 

garantias individuais e tal como aquele erigidos à condição de cláusulas pétreas 

no texto constitucional de 1988 (Bitelli, 2004, p.195).
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Há o reconhecimento, segundo Bitelli (2004, p.193), que

A constituição democrática brasileira, sem qualquer temor de 

engano, é tecnicamente fértil e detalhada quanto aos princípios 

informadores impostos à comunicação, em especial à comunicação 

social, valendo dizer que tão forte era o clamor pelo fim do regime 

de exceção e pelo restabelecimento das liberdades individuais e 

coletivas de expressão, que apenas fez submeter este direito amplo 

e irrestrito aos inúmeros limites que se lhe impõe.

Esses direitos, reconhecidos como direitos de personalidade, 

“constituem-se balizadores a serem observados num confronto” 

(Bitelli, 2004, p.197) com a liberdade de expressão do pensa-

mento.8 Diante disso, compreende-se que a limitabilidade de um 

direito fundamental, nesses casos onde não há previsão constitu-

cional, somente pode ocorrer após um conflito concreto de direi-

tos, observando-se que a limitação de um direito fundamental é 

apenas momentânea, para aquele caso concreto em análise. 

Da mesma maneira que no Brasil, nos Estados Unidos a li-

berdade de expressão do pensamento é tema de acalorados de-

bates. Segundo Binenbojm e Pereira Neto (2005), naquele país, 

há duas correntes teóricas predominantes acerca desse direito 

fundamental. 

Uma conhecida como proteção da autonomia discursiva ou 

teoria libertária, que orbita na esfera do autor da mensagem, vi-

sando à proteção da autonomia privada e a liberdade de expres-

são do pensamento, sem interferências externas, que defende a 

abstenção do Estado, e quando ocorrer interferência, esta deve 

 8 Também há o reconhecimento de que tais direitos são personalíssimos, só 

podendo ser exercidos pelo próprio interessado. Ademais, são direitos dispo-

níveis. Bitelli (2004) menciona como exemplos a exposição da vida íntima e 

privada nos reality shows, em “pegadinhas” apresentadas em programas tele-

visivos, nos quais o consentimento do “ofendido” é essencial para a veiculação 

dos mesmos.
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limitar-se à proteção dos direitos do emissor da mensagem. A 

corrente apregoa que qualquer tentativa de cercear os direitos do 

emissor pode ser considerada como inconstitucional.9 

E uma segunda corrente, denominada teoria democrática, que 

entende a liberdade de expressão como “instrumento para a pro-

moção de diversidade na esfera pública, exigindo uma atuação 

positiva do Estado na abertura e/ou ampliação do espaço con-

ferido a diversos grupos no debate democrático” (Binenbojm; 

Pereira Neto, 2005, p.2). Para essa matriz, a preocupação maior 

é com os receptores das mensagens e estaria identificada com a 

cidadania e com a vontade comum, visando à “construção de um 

éthos argumentativo-deliberativo, propiciando a realização do 

processo coletivo de debate e tomada de decisões na esfera pú-

blica” (Binenbojm; Pereira Neto, 2005, p.6), sendo a regulação 

estatal estratégica para a criação de uma “cidadania informada e 

capacitada para o exercício do autogoverno” (Binenbojm; Perei-

ra Neto, 2005, p.7), atribuindo-se ao Estado o papel de curador 

do discurso público.10

Binenbojm e Pereira Neto (2005, p.10 e p.13) indicam que 

Fiss é um teórico da ideia de que o Estado pode ser um grande 

defensor da liberdade de expressão, e não o seu algoz, da mesma 

forma defende que grupos privados também “podem restrin-

gir a liberdade de expressão tanto quanto o Estado”, por isso, 

a atuação estatal em relação à liberdade de expressão é uma in-

tervenção a favor e não contra essa liberdade. No entanto, indi-

 9 Para os adeptos da corrente liberal, o remédio clássico para minimizar falhas no 

ambiente discursivo seria mais discurso, e não a regulação estatal. No entanto, 

Fiss (2005) advoga que esse remédio em alguns casos soaria no vazio. O exem-

plo dado pelo autor é da incitação ao ódio. Nesses casos, a vítima teria dimi-

nuída a sua autoestima, eliminando a participação desta no debate público, 

portanto, mais discurso sobre essas ações seria inócuo (Fiss, 2005, p.47).

 10 Quando o Estado regula a liberdade de expressão está “exercendo o seu poder 

de polícia para promover um fim público legítimo, como ele faz quando edita 

uma lei de controle de armas ou de controle de velocidade no trânsito” (Fiss, 

2005, p.47).
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cam que o excesso de atuação pode levar ao Estado controlador, 

totalitário e, por sua vez, a falta de regulação levaria a exclusão 

de determinados setores da sociedade do uso da liberdade de ex-

pressão.11 Reconhecem os autores que no Brasil a regulação esta-

tal da liberdade de expressão é um verdadeiro tabu, em especial, 

pela lembrança do período militar autoritário e que qualquer 

tentativa de atuação do Estado, nesta seara, é vista como censura.

Nesse mesmo sentido para Lima (2010, p.21), no Brasil, em 

relação a qualquer tentativa de regulação jurídica da liberdade 

de expressão, há “uma interdição não declarada a esse tema, cuja 

mera lembrança sempre provoca rotulações de autoritarismo e 

retorno à censura”.12 No entanto, de acordo com Bitelli (2004, 

p.194), há uma grande diferença entre o tratamento jurídico 

da liberdade de expressão do pensamento nos EUA e no Bra-

sil, tendo em vista a remissão contida no final do artigo 220 da 

Constituição brasileira. 

 11 O principal argumento de Fiss (2005), que reconhece que o Estado pode tanto 

ser um agente opressor quanto uma fonte de liberdade, quando a concentração 

do poder privado inibe a liberdade de expressão, está centrado na garantia da 

igualdade, sendo esse direito uma das vigas mestras do ordenamento jurídico 

ao lado do direito à liberdade. Segundo Fiss (2005, p.43), no embate judicial 

norte-americano tem prevalecido a liberdade em detrimento da igualdade; no 

entanto, acrescenta que “a Constituição não oferece qualquer guia sobre como 

tal escolha deveria ser feita”.

 12 No mesmo sentido Pieranti (2008, p.129 e 139) assevera que “quaisquer 

tentativas de regulação de conteúdo ou a ela relacionadas são, em geral, consi-

deradas pelos meios de comunicação práticas de censura”. No entanto, reco-

nhece o autor que “a linha que separa os dois (regulação e censura) é tênue. A 

censura não deixa de ser uma forma de se regular conteúdo, porém nem todas 

as formas de regular conteúdo correspondem à censura”. E como reflexo desse 

entendimento, de acordo com Comparato (2010b, p.10), mesmo havendo a 

exigência constitucional de elaboração de legislação ordinária regulamenta-

dora desse direito, o que se verifica é que o “Congresso Nacional é sistemati-

camente paralisado pela pressão dominante das empresas de comunicação”. 

Ainda de acordo com Comparato (2010b, p.12), hoje no Brasil há uma “abso-

luta convergência na defesa do capitalismo e na desregulamentação do setor de 

comunicação social”.
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Tendo em vista essa remissão, segundo o autor, inexistente 

no direito norte-americano, a liberdade de expressão no Estado 

brasileiro “poderá sofrer um perigoso e constante assédio via 

controle judicial”, pois mesmo havendo a proibição expressa em 

relação a censura prévia, administrativa, estabelece a Constitui-

ção “ao mesmo tempo [...] mecanismos de restrição ao direito 

da comunicação e da informação” (Bitelli, 2004, p.225), como 

exemplos: a proibição do anonimato e a regulação dos espetácu-

los públicos.13

Conclui Bitelli (2004, p.227) que é

Certo que no Brasil a censura como forma de intervenção do 

Estado, como função administrativa de poder de polícia, não existe 

mais, sendo vedada expressamente pela Constituição Federal a 

incidência de atividades de censura quando tiverem como objeto 

o conteúdo político, ideológico e artístico. Todavia, a Constituição 

autoriza e determina a intervenção do Estado como regulador de 

diversões públicas, classificador de conteúdos e fomentador de leis 

para a defesa dos valores eleitos, tais como a criança, o adolescente, a 

família, a ética, a educação, a cultura e a informação e a dignidade da 

pessoa humana, estas juntamente com a saúde e o meio ambiente.

Por isso, Bitelli (2004, p.227) considera que a atividade de 

regulação e consequente limitação aos direitos de expressão, 

a partir de 1988, com o advento da nova Constituição, pode 

ser exercido de forma pulverizada por toda a sociedade, e não 

 13 Comparato (2010a, p.137) destaca ainda uma outra diferença entre a regulação 

brasileira e a norte-americana acerca da liberdade de expressão. De acordo 

com o autor, “a declaração de liberdade de palavra, de imprensa e de religião, 

constante da Primeira Emenda, tem sido comumente apresentada, a partir de 

um famoso acórdão da Corte Suprema (Freedom of press, freedom of speech, 

freedom of religion are in a preferred position: Murdock v. Pennsylvania, de 

1943) como se situando numa ‘posição de maior realce’, relativamente aos 

demais direitos humanos”.
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mais somente pelo Estado através dos agentes repressivos, pois 

“não há dúvida de que as possibilidades de controle são muito 

maiores do que as da constância do regime de intervenção excep-

cional em que a censura era atividade administrativa de direito 

público do Estado brasileiro”.

No mesmo sentido, Mendes (1994) considera que se afigura 

“legítima a outorga de tutela judicial contra violação de direitos 

de personalidade, especialmente do direito à honra e à imagem, 

ameaçados pelo exercício abusivo da liberdade de expressão e de 

informação”. Por essas razões, Silva, C. (2010, p.7) compreende 

que 

Diferentemente de todas as situações anteriores da história da 

liberdade de imprensa no Brasil, a principal ameaça a ela no início 

do século XXI não procede do Poder Executivo, que foi quem a 

cerceou em diversos momentos do passado. É o Poder Judiciário 

quem se constitui atualmente na principal ameaça à liberdade de 

expressão.

Tendo em vista as considerações acima apontadas, em espe-

cial, as disputas teóricas acerca da temática, o fato de o conflito 

estar localizado no plano no plano da realidade concreta e não 

no plano jurídico normativo, bem como a possibilidade de o 

Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de expressão 

quando em conflito com outros direitos fundamentais, a seguir 

serão apresentados casos judiciais referentes à temática junto ao 

Supremo Tribunal Federal. 

Censura judicial à liberdade de expressão 

No presente trabalho serão analisadas três ações judiciais en-

volvendo o Supremo Tribunal Federal e a liberdade de expressão 
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do pensamento. Uma delas já decidida e outras duas ainda em 

andamento. 

A ação judicial já decidida trata-se da Reclamação 9428, cuja 

questão de fundo foi apresentada por Silva, C. (2010) da seguin-

te forma

em 30 de julho de 2009, [...] um desembargador do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, Dácio Vieira, proibiu em decisão limi-

nar o jornal O Estado de S. Paulo de publicar qualquer informação 

relativa à Operação Boi Barrica, ação da Polícia Federal que investi-

gava, entre outros, Fernando Sarney, filho do presidente do Senado 

e ex-presidente da República, José Sarney, então sob acusação de 

estar envolvido ou de ter praticado inúmeros atos ilegais. A investi-

gação da PF corria sob segredo de Justiça. Se não respeitasse a deci-

são – que não foi divulgada por também ser sigilosa –, o jornal seria 

punido com multa de R$ 150 mil por reportagem publicada. O 

jornal cumpriu a determinação do desembargador. Nenhum outro 

veículo se dispôs a publicar as informações de que ele dispunha 

por presunção (corroborada pela maioria dos advogados especiali-

zados) de que também seriam impedidos de fazê-lo e punidos se o 

fizessem. Em setembro, outubro e novembro, no entanto, a Folha 

de S.Paulo publicou trechos de gravações da Polícia Federal feitas 

durante a Operação Boi Barrica, mas não disse que sua origem era 

essa operação. A Justiça não reagiu contra a Folha de S.Paulo. O 

Estado de S. Paulo entrou com recurso. Mas outro desembargador, 

Walter Leôncio, do mesmo tribunal, manteve a liminar sob o argu-

mento da prudência, até obter mais informações de seu colega e do 

Ministério Público sobre o caso. [...] Em novembro, o jornal entrou 

com recurso junto ao STF, mas o ministro que o recebeu também 

pediu prazo até dezembro, para decidir. A censura vigeu por pelo 

menos 120 dias. [...] A censura judicial imposta a O Estado de S. 

Paulo, um dos três maiores e um dos mais antigos diários em circu-

lação no país, reconhecido mundialmente como referência de boa 

qualidade e de defesa dos princípios da liberdade de expressão na 
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imprensa brasileira, gerou reação em diversos países. A Associação 

Mundial de Jornais, o Fórum Mundial de Editores, a Organização 

dos Estados Americanos, a Sociedade Interamericana de Imprensa, 

a Federação Internacional de Jornalistas, o Comitê para a Proteção 

de Jornalistas, a ONG Repórteres Sem Fronteira foram algumas 

das entidades internacionais que enviaram correspondência aos 

presidentes da República do Brasil e do Supremo Tribunal Federal 

para manifestar preocupação, expressar inconformismo e exigir 

revogação da censura. Além disso, muitas organizações nacionais, 

políticos de diversos partidos, intelectuais e juristas protestaram 

contra a decisão. Até o New York Times, em 31 de agosto de 2009, 

registrou o caso com destaque, em meio a longa reportagem sobre 

as novas ameaças contra jornalistas na América Latina.

As que ainda estão pendentes de julgamento são a ADI 4815 

e o MS 30.952.

A ADI trata de um questionamento da Associação Nacional 

dos Editores de Livros (Anel),14 de 5 de julho de 2012, junto ao 

STF, em relação à constitucionalidade de dois artigos da Lei 

n.10.406/2003 (conhecida como Novo Código Civil Brasileiro),15 

que exigem prévia autorização do interessado ou de familiares 

vivos, no caso de pessoa já falecida, para a publicação de escritos, 

palavras e imagens.

 14 Agradeço ao advogado da Anel Gustavo Binenbojm por ter enviado gentil-

mente, por e-mail, cópia da petição inicial da ADI em análise.

 15 Os termos dos artigos 20 e 21 questionados pela Anel são os que seguem. 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 

à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pes-

soa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização 

que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se 

se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto 

ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 

ascendentes ou os descendentes. Art. 21. A vida privada da pessoa natural é 

inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.
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De acordo com a ANEL, na sua petição inicial,

por força da interpretação que vem sendo dada aos referidos dis-

positivos legais pelo Poder Judiciário, a publicação e a veiculação 

de obras biográficas, literárias ou audiovisuais, tem sido proibida 

em razão da ausência de prévia autorização dos biografados ou de 

pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em 

caso de pessoas falecidas). [...] os dispositivos legais em questão, 

em sua amplitude semântica, não se coadunam com a sistemática 

constitucional da liberdade de expressão e do direito à informação. 

[...] a dicção que lhes foi conferida acaba dando ensejo à prolife-

ração de uma espécie de censura privada que é a proibição, por 

via judicial,16 das biografias não autorizadas. [...] as pessoas cuja 

trajetória pessoal, profissional, artística, esportiva ou política, haja 

tomado dimensão pública, gozam de uma esfera de privacidade e 

intimidade naturalmente mais estreita. Sua história de vida passa a 

confundir-se com a história coletiva, na medida da sua inserção em 

eventos de interesse público. Daí que exigir a prévia autorização 

do biografado (ou de seus familiares, em caso de pessoa falecida) 

importa consagrar uma verdadeira censura privada à liberdade 

de expressão dos autores, historiadores e artistas em geral, e ao 

direito à informação de todos os cidadãos. Em que pese o pretenso 

propósito do legislador de proteger a vida privada e a intimidade 

das pessoas, o alcance e a extensão dos comandos extraíveis da 

literalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, ao não preverem 

qualquer exceção que contemple as obras biográficas, acabam por 

violar as liberdades de manifestação do pensamento, da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação (CF, art.5, IV e 

IX), além do direito difuso da cidadania à informação (art.5, XIV). 

De fato, a exigência de prévia autorização do biografado (ou de 

 16 A ADI indica três obras biográficas que foram censuradas judicialmente: a 

do jogador Garrincha; a do escritor Guimarães Rosa; e a do cantor Roberto 

Carlos.
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seus familiares, em caso de pessoa falecida) acarreta vulneração 

da garantia da livre expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, que o constituinte originário assegu-

rou de forma plena, independentemente de censura ou licença. As 

figuras públicas, ao adquirirem posição de visibilidade social, têm 

inseridas as suas vidas pessoais e o controle de seus dados pessoais 

no curso da historiografia social, expondo-se ao relato histórico 

e a biografias, literárias, dramatúrgicas e audiovisuais. Quanto a 

essas, por evidente, não há qualquer dúvida quanto à desnecessi-

dade de seu consentimento para a elaboração de obras biográficas 

a seu respeito. A rigor, entretanto, a nenhuma pessoa, anônima 

ou conhecida, é conferido o direito de impedir a publicação ou a 

veiculação de obras biográficas, pelo simples fato de serem nelas 

retratadas. Com efeito, embora superada a fase da censura estatal, 

submeter a livre manifestação de autores e historiadores ao direito 

potestativo dos personagens biografados – ou de seus familiares, 

em caso de pessoas falecidas – configuraria verdadeira censura pri-

vada, igualmente banida pela Constituição de 1988. [...] biografias 

têm sido proibidas, em nome da proteção de sua vida privada e em 

função da ausência de seu consentimento (ou de seus familiares, 

quando já falecida). Em outras palavras, o Brasil é hoje um país 

onde somente as biografias chapa-branca têm vez. [...] Como a 

história de vida dessas personalidades públicas se confunde com 

a história coletiva, a ninguém é dado cogitar de deter o poder de 

submeter versões e relatos históricos à sua visão pessoal. Em outras 

palavras, o círculo de proteção da privacidade e da intimidade 

das pessoas públicas é proporcionalmente mais estreito na razão 

inversa de sua notoriedade.

A Anel solicita, por fim, que 

seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de 

texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil para que, mediante inter-
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pretação conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento 

jurídico brasileiro a necessidade do consentimento da pessoa bio-

grafada e, a fortiori, das pessoas retratadas como coadjuvantes (ou 

de seus familiares, em caso de pessoas falecidas) para a publicação 

ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais.

Em relação ao MS 30.952, este foi impetrado, em 3 de no-

vembro de 2011, junto ao STF pelo Instituto de Advocacia 

Racial (Iara).17 O cerne da questão envolve as obras do famoso 

escritor brasileiro Monteiro Lobato que, segundo a Iara, con-

tém conteúdos racistas. A indignação do instituto diz respeito à 

homologação de um parecer favorável do Conselho Nacional de 

Educação, referente à utilização das obras de Monteiro Lobato 

como material didático, a despeito das alegações de que as obras 

contêm conteúdos preconceituosos.

De forma bem resumida, o instituto menciona, na petição 

inicial, alguns trechos da obra Caçadas de Pedrinho, de Lo-

bato, considerados racistas, tendo por base a personagem Tia 

Nastácia:

– Qual nada, Sinhá! Insistiu a negra. [...]

– Lá é isso é – resmungou a preta, pendurando o beiço. [...]

Só então a pobre negra se convenceu que tinha errado, [...] 

Tia Nastácia, esquecida dos seus números reumatismos, tre-

pou, que nem uma macaca de carvão, [...]

Uma velha branca e uma velha preta.

A negra, que estava depenando uma galinha, [...]. 

A negra, que nada sabia a respeito de rinocerontes, [...]. 

E agora, Sinhá? E agora Sinhá? 

 17 Agradeço aos senhores Antonio Gomes da Costa Neto e Humberto Adami 

por gentilmente terem encaminhado, via e-mail, a petição inicial do mandado 

de segurança em análise.
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A negra teve um faniquito dos de cari [...]. 

Desmaio de negra velha é dos mais rijos. 

O tal de um chifre só na testa – respondeu a negra. 

– É isso mesmo, Sinhá – tornou a preta.

Tia Nastácia, e ao vê-la sem rodela pensou que fosse cozinheira 

da gente do governo. [...] A pobre preta mal teve tempo [...]. Nossa 

Senhora [...] Venha ver, Sinhá!

O Instituto menciona ainda que 

não há como alegar liberdade de expressão em relação ao tema, 

quando da leitura da obra se faz referências ao negro com estereóti-

pos fortemente carregados de elementos racistas, no mais, quando 

se aplicado em transmissão de conhecida para criança em fase ini-

cial da educação.

Como já mencionado, o STF já se decidiu acerca da Recla-

mação 9428, porém, em relação às outras duas ações, ainda não 

proferiu decisão. No entanto, em outros casos, o STF já se mani-

festou acerca da temática, o que pode sugerir determinada orien-

tação jurisprudencial do Supremo, como será visto logo abaixo. 

Interpretação conferida pelo STF à liberdade 
de expressão do pensamento

O STF já se manifestou acerca da temática da liberdade 

de expressão do pensamento em inúmeros julgados, alguns 

se destacam. Importante decisão sobre a liberdade de expres-

são do pensamento foi proferida pelo STF no Habeas Corpus 

n.82.424-2 (Caso Ellwanger), em novembro de 2003, com a 

seguinte ementa:
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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. 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. 

A decisão proferida na ADPF 130 (Lei de Imprensa), cuja 

ementa segue transcrita logo abaixo, em resumo, também sinali-

za o entendimento da corte sobre a questão 

Regime constitucional da “liberdade de informação jornalís-

tica”, expressão sinônima da liberdade de imprensa. A “plena” 

liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qual-

quer tipo de censura prévia. A plenitude da liberdade de imprensa 

como reforço ou sobretutela das liberdades de manifestação do 

pensamento, de informação e de expressão artística, científica, 

intelectual e comunicacional. Liberdades que dão conteúdo às 

relações de imprensa e que se põem como superiores bens de per-

sonalidade e mais direta emanação do princípio da dignidade da 

pessoa humana. O capítulo constitucional da comunicação social 

como segmento prolongador das liberdades de manifestação do 

pensamento, de informação e de expressão artística, científica, 

intelectual e comunicacional. Transpasse da fundamentalidade 

dos direitos prolongados ao capítulo prolongador. Ponderação 

diretamente constitucional entre blocos de bens de personalidade: 

o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   145Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   145 29/10/2014   13:52:5829/10/2014   13:52:58



146  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada. 

Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do segundo 

bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta 

e assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, entre 

outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa. 

Peculiar fórmula constitucional de proteção a interesses privados 

que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as causas para inibir 

abusos por parte da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade 

de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e mate-

riais a terceiros. Relação de mútua causalidade entre liberdade de 

imprensa e democracia. Relação de inerência entre pensamento crí-

tico e imprensa livre. A imprensa como instância natural de forma-

ção da opinião pública e como alternativa à versão oficial dos fatos. 

No REX 511.961 que tratou da exigibilidade do diploma de 

jornalismo para o exercício da profissão, o STF determinou que

O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vin-

culação ao pleno exercício das liberdades de expressão e de infor-

mação. [...] O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são 

atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não 

podem ser pensadas e tratadas de forma separada. [...] As liberda-

des de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade 

de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóte-

ses excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e 

interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à 

honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. Prece-

dente do STF: ADPF n. 130 [...]. 

Na Reclamação 9428, já mencionada no presente, assim de-

liberou o STF

Proibição de reprodução de dados relativos ao autor da ação ini-

bitória ajuizada contra empresa jornalística. Ato decisório fundado 
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na expressa invocação da inviolabilidade constitucional de direitos 

da personalidade, notadamente o da privacidade, mediante prote-

ção de sigilo legal de dados cobertos por segredo de justiça. Con-

traste teórico entre liberdade de Imprensa e os direitos previstos 

nos arts.5o, incs. X e XII, e 220, caput, da CF. Ofensa à autoridade 

do acórdão proferidos na ADPF n. 130, que deu por não recebida a 

Lei de Imprensa. Não ocorrência. Matéria não decidida na ADPF. 

Processo de reclamação extinto, sem julgamento de mérito.

Verifica-se, diante do que foi transcrito, que o STF vem en-

frentando a temática da liberdade de expressão do julgamento 

em diversos julgados ao longo dos últimos dez anos e algumas 

conclusões acerca da interpretação conferida pelo Supremo a 

esse direito fundamental podem ser extraídas.

Conclusões

Do que foi mencionado no decorrer do texto, pode-se con-

cluir, mesmo que preliminarmente, tendo em vista tratar o pre-

sente de resultados parciais de pesquisa em andamento, que a 

interpretação do STF vacila em relação à liberdade de expressão 

do pensamento. Nos casos do Habeas Corpus n.82.424-2, do 

REX 511.961 e da Reclamação 9428, fica patente o entendimen-

to de que esse direito fundamental não é absoluto, em especial, 

quando confrontado com os direitos da personalidade. Pode se 

aferir que nesses casos o STF adotou expressamente a teoria 

dos direitos fundamentais que reconhece a relatividade desses 

direitos quando em confronto com outros de igual envergadura. 

Entretanto, no caso da ADPF 130, o entendimento do Su-

premo foi outro. Neste caso, houve uma inovação na interpre-

tação, decidindo o STF por uma nova fórmula de contrastar a 

liberdade de expressão do pensamento com os direitos de per-
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sonalidade. Trata-se da regra do reconhecimento da plena liber-

dade de expressão, devendo eventuais ofensas a direitos outros 

somente serem apreciadas após o exercício pleno da liberdade de 

expressão. Essa conclusão pode ser extraída do trecho da ementa 

do acórdão que determina que a liberdade de expressão tem 

precedência em relação aos direitos de personalidade. Aparente-

mente, neste caso, o STF adotou a teoria libertária, apresentada 

por Fiss (2005) em sua obra.

Em relação aos três casos analisados na presente, pode-se 

também concluir que o pedido formulado pela Anel está no 

mesmo compasso da decisão proferida na ADPF 130. A Recla-

mação n.9428, por sua vez, está de acordo como já dito com a 

clássica teoria dos direitos fundamentais e o pedido do Iara, está 

de acordo com o HC 82.424-2.

Observe-se por fim que o presente trabalho avalia estar ca-

duca a decisão proferida pelo STF na ADPF 130, haja vista que 

cronologicamente o julgamento da Reclamação 9428 é posterior 

ao da ADPF, e ao que parece, no caso da Reclamação, o STF 

retomou a sua linha jurisprudencial em relação à liberdade de 

expressão do pensamento, reconhecendo a sua limitabilidade 

quando em confronto com outros direitos fundamentais, tais 

como a intimidade, a privacidade e a honra, respaldando, com 

isso, determinadas situações de censura judicial.
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