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Resumo 

 

A presente comunicação visa à apresentação da regulação jurídica constitucional do direito 
à liberdade de expressão do pensamento, almejada pelo processo constituinte de 87/88, bem 
como objetiva analisar a interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 
esse direito fundamental, tendo por referência a decisão proferida no Habeas Corpus 
82.424-2. O presente texto é parte integrante de pesquisa em andamento que objetiva 
analisar a regulação constitucional e a concretização pelo STF do direito à comunicação. 
 

Palavras-chave: regulação; constituição; liberdade de expressão; relatividade dos direitos 

fundamentais. 

 

Introdução 

 

A presente comunicação integra uma pesquisa em andamento3 que visa investigar a 

regulação4 jurídica constitucional do direito à comunicação5 e para tanto propõe a 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Professor de Departamento de Ciências Humanas, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, 
Campus da UNESP - Bauru/SP. 
3 A pesquisa denominada “Direito fundamental à comunicação: regulação jurídica constitucional e 
concretização pelo Supremo Tribunal Federal” conta com auxílio financeiro da FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), processo n. 2011/00745-0. 
4 O termo regulação está sendo usado no presente trabalho no sentido de regulação normativa que 
compreende, segundo Aguillar (2006), a regulamentação legal e as atividades acessórias de fiscalização e 
imposição de sanções para as condutas ilícitas. São, portanto, medidas estatais, tanto legislativas como 
administrativas, que visam controlar e ou influenciar os comportamentos “dos agentes econômicos, tendo em 
vista orientá-los em direções desejáveis e evitar efeitos lesivos aos interesses socialmente legítimos 
(CARVALHO, 2002). Regular, em outras palavras, seria definir direitos e deveres, delimitar o exercício de 
direitos, clarificar as suas condições de uso, defender a sociedade e o indivíduo contra eventuais maus usos 
dos direitos (GONÇALVES, 2003, p. 7). 
5 A pesquisa considera que o direito à comunicação é composto por um conjunto de direitos isolados, 
relacionados à regulação jurídica da comunicação, que reunidos se transformam naquele. Dentro desses 
direitos que compreendem o direito à comunicação podem ser relacionados: o direito à liberdade de 
expressão, a regulamentação quanto à pluralidade e diversidade nos meios de comunicação, o direito de 
antena, a regulamentação dos meios de comunicação social e comunitária, a propriedade dos meios, a 
liberdade de imprensa, o direito de informação, o direito à informação, a liberdade de opinião, os direitos 
relacionados à propriedade imaterial, dentre outros, conforme Brant e Kameoka (2005). 
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revisitação ao processo constituinte no intuito de verificar e interpretar, em uma perspectiva 

histórica dogmática, a regulação jurídica almejada durante a Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC) para o direito à comunicação. Além disso, pretende analisar e 

interpretar, na mesma perspectiva, a concretização desses direitos pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF), comparando a intenção constituinte com a concretização judicial. Parte a 

pesquisa de alguns pressupostos: que a atual constituição brasileira, de 05 de outubro de 

1988, tem caráter substancial, programática, dirigente, tendo em vista que ela estipula 

inúmeras finalidades, objetivos e valores que o Estado e a sociedade brasileira devem 

concretizar ou pelo menos almejar. Sendo um desses valores substantivos almejados à 

proteção e a concretização dos direitos fundamentais6; que o direito à comunicação, com a 

constituição de 88, ganhou status de direito fundamental, aplicando-se assim a teoria desses 

direitos na interpretação e aplicação daqueles e, por fim, que a constituição de 88 atribui ao 

judiciário o papel de garantidor dos direitos fundamentais. 

Por hipótese, a pesquisa partiu do pressuposto que a intenção constituinte foi a de 

regular alguns direitos relacionados ao direito à comunicação e que ao analisar casos 

referentes à temática o STF, sistematicamente, vem ampliando a aplicação desses direitos, 

extirpando qualquer forma ou possibilidade de regulação desse direito. 

Como exemplos de possibilidade de regulação podem ser citados os seguintes 

dispositivos constitucionais: artigo 5º, IV que dispõe ser livre a manifestação do 

pensamento, vedando-se o anonimato; artigo 5º, V que garante o direito de resposta; artigo 

5º, XIV que assegura o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte; artigo 5º, 

XXXIII que garante o acesso às informações públicas, ressalvadas aquelas imprescindíveis 

à segurança da sociedade e do Estado; art. 220, parágrafo 3º que prevê a edição de lei 

federal para regular as diversões e espetáculos públicos, no que diz respeito a sua natureza e 

faixa etária indicada e adequação de local e horário de apresentação (inciso I) e regular a 

propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 

ambiente (inciso II, segunda parte); e art. 220, parágrafo 4º, que prevê a restrição à 

                                                 
6 A teoria dos direitos fundamentais enfoca o mesmo tema com expressões diversas, tais como, direitos 
fundamentais, direitos do homem, direitos humanos, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos 
individuais, liberdades fundamentais, além de outras tantas. A expressão “direitos fundamentais” é tida como 
a mais adequada, pela teoria jurídica brasileira, pois foi a adotada no texto da constituição federal. A título de 
observação Bonavides (2000) menciona que a expressão “direitos humanos” é mais utilizada entre os autores 
anglo-americanos e latinos, enquanto a expressão “direitos fundamentais” é mais utilizada pelos teóricos 
alemães. Já para Schäfer (2001), direitos fundamentais são aqueles reconhecidos e previstos nas constituições, 
enquanto os direitos humanos são aqueles previstos nos documentos de direito internacional, como os casos 
dos tratados internacionais sobre direitos humanos. 
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propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxicos, medicamentos e terapias, 

dentre outras previsões constitucionais. 

 Para cumprir esses objetivos a pesquisa analisa as propostas e os debates legislativos 

durante o processo constituinte de 87/88, relativos à regulação do direito à comunicação. A 

pesquisa é realizada nos Diários do Congresso Nacional (DCN), organizados em CD-Rom, 

em 2008, pela Secretaria Especial de Editoração e Publicação do Congresso Nacional, que 

contém na íntegra os debates constituintes.  

 Concomitante a pesquisa nos DCN, são analisados os julgados do STF que tratam 

direta ou indiretamente do direito à comunicação. Especial atenção está sendo dada às ações 

constitucionais, justificando-se essa forma de análise, pois esse é o lócus privilegiado do 

confronto entre a ordem constitucional estabelecida e a legislação infraconstitucional 

produzida, antes ou depois do advento de uma nova constituição. A metodologia utilizada 

na análise dos julgados segue o seguinte roteiro: leitura minuciosa do relatório e do voto 

condutor nos julgados selecionados. Considera-se ainda: quem foi o propositor da ação e 

qual o pedido feito na ação, ou seja, qual a argumentação de confronto entre a lei 

questionada e o texto constitucional. Na análise das ações, os argumentos dos Ministros 

relatores são reproduzidos e ao final da apresentação, são traçadas breves considerações 

sobre o julgado. 

As pesquisas de jurisprudência estão sendo realizadas no site do STF e pretende-se 

analisar, dentre outros, os seguintes casos: a ADPF 130 que tratou da lei de imprensa; o Rex 

511.961 que analisou a necessidade de diploma em curso superior para o exercício da 

profissão de jornalista7; Reclamação n. 9.428 que tratou da liberdade de imprensa 

envolvendo o jornal O Estado de São Paulo e Fernando José Macieira Sarney; as Adins n. 

3987 e 4077 que tratavam do direito à informação; o HC 82.424-2.  

Por fim, a pesquisa pretende comparar as propostas da ANC com as decisões do 

STF para confirmar ou não a hipótese da pesquisa. 

 Esta comunicação tratará especificamente da regulação constitucional da liberdade 

de expressão e apresentará uma análise do HC 82.424-2 relacionado a essa questão jurídica. 

 

Fundamentação teórica da liberdade de expressão 

 

                                                 
7 A ADPF 130 e o REX 511.961 já foram analisados e os resultados divulgados no XI Congresso da ALAIC/2012.  
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De acordo com a clássica teoria do direito constitucional brasileiro, a liberdade de 

expressão do pensamento é o direito fundamental que qualquer pessoa tem de exteriorizar, 

sob qualquer forma, o que pensa sobre qualquer assunto. (SILVA, 2010).  

Na liberdade de expressão está contida a liberdade de opinião, 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, das artes, das ciências, das religiões, etc. Esse direito 

garante até mesmo a liberdade do indivíduo, se desejar, de não expressar a sua opinião.  

 A liberdade de expressão considerada de forma ampla, segundo Stroppa (2010, p. 

60) engloba a possibilidade de difundir livremente crenças, convicções, ideias, ideologias, 

opiniões, sentimentos, emoções, por meio da palavra, oral, escrita, da imagem, do gesto e 

até do silêncio.  

Configura então “a possibilidade de exteriorização do pensamento no que toca aos 

sentimentos, sensações, manifestações criativas, enfim, à circulação das mais variadas 

mensagens sobre os mais diversos temas” (STROPPA, 2010, p. 61). A liberdade de 

expressão protege os mais diversos tipos de discursos, no entanto, esses discursos 

encontram limitações se atentarem contra outros direitos protegidos pela constituição. 

(STROPPA, 2010, p. 62). Logo abaixo, serão traçadas algumas considerações sobre a 

limitabilidade dos direitos fundamentais. 

Segundo BINENBOJM E PEREIRA NETO (2005), em prefácio a obra de Owen 

Fiss sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, há duas correntes teóricas acerca 

desse direito fundamental naquele país.  

Uma conhecida como proteção da autonomia discursiva e também denominada 

como teoria libertária, que orbita na esfera do autor da mensagem, visando à proteção da 

autonomia privada e a liberdade de expressão do pensamento, sem interferências externa. 

Essa corrente teórica defende a abstenção do Estado e quanto ocorrer interferência do 

Estado, esta deve limitar-se à proteção dos direitos do emissor da mensagem, sendo que 

qualquer tentativa de cercear os direitos do emissor pode ser considerada como 

inconstitucional8.  

                                                 
8 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 exemplo dado pelo autor é da incitação ao ódio. Nesses casos, a vítima teria diminuída a 
sua auto-estima, eliminando a participação desta no debate público, portanto, mais discurso sobre essas ações 
seria inócuo. (FISS, 2005, p. 47). 
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E uma segunda corrente, denominada teoria democrática, que entende a liberdade 

de expressão como “instrumento para a promoção de diversidade na esfera pública, 

exigindo uma atuação positiva do Estado na abertura e/ou ampliação do espaço conferido a 

diversos grupos no debate democrático” (BINENBOJM E PEREIRA NETO, 2005, p. 2). 

Para essa matriz, a preocupação maior é com os receptores das mensagens e estaria 

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

um ethos argumentativo-deliberativo, propiciando a realização do processo coletivo de 

debate e tomada de decisões na esfera pública”, (BINENBOJM E 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 E PEREIRA NETO, 2005, p. 

7), atribuindo-se ao Estado o papel de curador do discurso público9. 

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 restringir a liberdade 

de expressão tanto quanto o Estado”, por isso, a atuação estatal em relação à liberdade de 

expressão é uma intervenção a favor e não contra essa liberdade.  

No entanto, indicam 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 expressão (BINENBOJM E PEREIRA NETO, 2005, p. 

4), sendo essas as ironias relacionadas a esse direito fundamental. 

Reconhecem que no Brasil a regulação estatal 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. 

 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.” 

                                                 
9 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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Limitabilidade dos Direitos Fundamentais 

  

A teoria dos direitos fundamentais compreende que estes direito caracterizam-se 

pela limitabilidade. Entende-se que não há direito fundamental absoluto. Quando houver 

um choque envolvendo dois direitos fundamentais poderá ocorrer a invasão “do âmbito de 

proteção de outro”. (ARAUJO E NUNES JUNIOR, 2001, p. 81). Nesses casos, será 

necessária a aplicação da regra da cedência recíproca, sendo necessária a harmonização dos 

direitos em conflito. 

Para Araujo e Nunes Junior (2001, p. 81) o próprio direito constitucional brasileiro10 

já previu algumas hipóteses de conflito e, de antemão, harmonizou-os, como é o caso da 

propriedade privada e da desapropriação, prevendo o legislador constitucional a regra da 

prévia e justa indenização nos casos de desapropriação. Pode ser mencionada também, 

como exemplo, a regra sobre a liberdade de manifestação do pensamento, limitada pela 

necessária identificação do autor da manifestação, vedando-se constitucionalmente o 

anonimato. 

 No entanto, segundo Araujo e Nunes Junior (2001, p. 82) pode haver conflito de 

interesse sem prévia regulação constitucional. Mencionam como exemplo o conflito 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, indicam que o critério interpretativo a ser seguido é a regra proposta por 

Canotilho e Vital Moreira “da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos e 

de sua mínima restrição”, regra também conhecida como concordância prática. 

 Utilizando-se desse critério interpretativo o aplicador do direito, de acordo com 

Moraes (2009, p. 33), em um caso concreto de conflito entre direitos fundamentais, 

                                                 
10 A ideia da limitabilidade dos direitos fundamentais já estava presente nos debates da Assembleia Nacional 
Constituinte de 87/88. Especificamente em relação à liberdade de manifestação do pensamento, o relator da 
Comissão Temática da Família, Educação, Cultura e Esportes, Ciência e Tecnologia e Comunicação, deputado 
Artur da Távola menciona que “o que nós fizemos foi proibir na Constituição a ação da censura, segundo, foi 
garantir a liberdade de pensamento de manifestação, terceiro, retirar do Estado o direito de censurar [...]. Não 
se trata de consagrar a impunidade, trata-se de impedir que haja a censura na origem da criação, na origem da 
informação, garantindo o direito da liberdade de expressão. É evidente que a todo direito correspondem 
deveres” (SEEP, 2008, p. 180). Essa manifestação que correlaciona direitos e deveres revela o caráter limitado 
dos direitos fundamentais que devem ser sopesados quando confrontarem outros. 
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coordena e combina “bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em 

relação aos outros”.  

 Diante disso, compreende-se que a limitabilidade de um direito fundamental, nesses 

casos onde não há previsão constitucional somente pode ocorrer após um conflito concreto 

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

momentânea, para aquele caso concreto em análise. 

 

Análise da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso Sigfried Ellwanger 

  

O Habeas Corpus (HC) em análise foi o resultado de um processo que teve início 

com o ajuizamento de Ação Penal, perante a justiça gaúcha, em relação a Sigfried 

Ellwanger.  

A denúncia, recebida em 14 de novembro de 1991, acusava Sigfried Ellwanger pela 

prática de racismo contra os judeus, manifestada pela publicação e edição de livros de 

conteúdo antissemita. 

O réu foi absolvido em primeira instância, tendo sido condenado pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul a dois anos de reclusão, em 31 de outubro de 1996. Contra 

esta decisão, o réu interpôs Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça que manteve a 

condenação. Insatisfeito, novamente o condenado recorreu da decisão, desta vez, 

impetrando o Habeas Corpus n. 82.424-2 no Supremo Tribunal Federal.  

O Habeas Corpus visava à absolvição do réu sob o argumento de que não houve 

crime de racismo, pois judeu não é raça e também pela prescrição da condenação. 

 Em 12 de setembro de 2002 o HC foi distribuído ao Ministro do STF Moreira Alves, 

designado relator do processo. O julgamento teve início em 12 de dezembro de 2002, com a 

apresentação do relatório e do voto do Ministro Alves concedendo a ordem de habeas 

corpus, fundamentando a sua decisão no argumento de que judeu não é raça e pela extinção 

da punibilidade pela prescrição. 

 O Ministro Maurício Corrêa divergindo do voto do relator, solicita vista dos autos, 

adiando o julgamento. O mesmo é retomado em 09 de abril de 2003, com a apresentação do 

voto vista do Ministro Corrêa. O julgamento após mais duas sessões é finalizado em 17 de 

novembro de 2003.  

O Supremo por maioria negou o habeas corpus. Votaram pelo indeferimento do 

pedido os Ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Carlos Velloso, Nelson Jobim, 
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Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Cezar Pelluso que acompanharam o voto divergente do 

Ministro Maurício Corrêa, designado para lavrar o acórdão. Votaram pela concessão do HC 

os Ministros Moreira Alves, Marco Aurélio e Carlos Britto. 

 Muito embora a questão da liberdade de expressão tenha sido um tema reflexo no 

julgamento, para fins deste trabalho interessa-nos a interpretação conferida pelo Supremo 

Tribunal Federal acerca desse direito.  

Ficou assentada na ementa do acórdão, a seguinte interpretação pelo STF (2003, p. 

526): 

 

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. 

  

No voto condutor proferido pelo Ministro Maurício Correa e que foi seguido pela 

maioria dos Ministros do STF restou reafirmada a ideia da limitabilidade dos direitos 

fundamentais, portanto, considerada jurídica, no caso analisado, a restrição à liberdade de 

expressão do pensamento. Sobre a questão assim se manifestou o Ministro Correa (STF, 

2003, p. 584) 

 

penso também não ocorrer na hipótese qualquer violação ao princípio 
constitucional que assegura a liberdade de expressão e pensamento (CF, 
artigo 5º, incisos IV e IX; e artigo 220). Como sabido, tais garantias, como 
de resto as demais, não são incondicionais, razão pela qual devem ser 
exercidas de maneira harmônica, observados os limites traçados pela 
própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira parte). 

 

 Neste caso, pode-se observar que a decisão do Supremo está alinhada a teoria dos 

direitos fundamentais, em especial, como o princípio hermenêutico da concordância prática, 

conforme trecho abaixo do voto condutor (STF, 2003, p. 584) 

 
A aparente colisão de direitos essenciais encontra, nesse caso, solução no 
próprio texto constitucional. A previsão de liberdade de expressão não 
assegura o ‘direito à incitação ao racismo’, até porque um direito 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9 

individual não pode servir de salvaguarda de práticas ilícitas, tal como 
ocorre, por exemplo, com os delitos contra a honra. E nesses casos há 
necessidade de proceder-se a uma ponderação jurídico-constitucional, a 
fim de que se tutele o direto prevalente.  

 
 
 Também a decisão alinha-se a teoria dos direitos fundamentais que dispõe não ser 

possível fixar-se um padrão de interpretação em abstrato, de antemão, a priori, tendo em 

vista que o conflito é uma realidade concreta. Nesse sentido, no voto, o Ministro Corrêa 

assim se manifestou 

 

Cabe ao intérprete harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma 
de garantir o verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica 
da Constituição, para que se possa operar a chamada ‘concordância 
prática’, a que se refere a doutrina. Em situações como a presente, acaso 
caracterizado o conflito, devem preponderar os direitos de toda a parcela 
da sociedade atingida com a publicação das obras sob a responsabilidade 
do paciente, sob pena de colocar-se um jogo a dignidade, a cidadania, o 
tratamento igualitário, e até mesmo a própria vida dos que se acham sob a 
mira desse eventual risco”. (STF, 2003, p. 584/585) 

 

Considerações finais 

 

 Os apontamentos até aqui apresentados permitem levantar algumas considerações, 

mesmo que preliminares à pesquisa em desenvolvimento. 

 Conclui-se que a constituição federal de 1988 adotou a teoria dos direitos 

fundamentais que prevê a possibilidade de limitação desses direitos quando em choque com 

outros na mesma natureza. 

 Extrai-se também com a análise do HC 82.424-4 que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, neste caso concreto, a limitabilidade dos direitos fundamentais, aplicando-se 

essa regra para a liberdade de expressão. 

 Diante disso, conclui-se que a liberdade de expressão do pensamento não é um 

direito absoluto, podendo ser limitado em casos concretos pelo judiciário. 
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