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1.   Ao enumerar os direitos fundamentais, em seu art. 5°, a Constituição 
brasileira proclama: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato.” (inciso IV).  
 
   Esse enunciado se complementa com o do inciso IX: “é livre a expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença.”  
 
   Essas disposições, inscritas no cerne constitucional (o núcleo 
imodificável da Constituição) são explicitadas no capítulo correspondente à 
comunicação social: 
 
     “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a  
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição”. 
 
   Trata-se, como se vê, de uma garantia peremptória, que considera o 
direito de manifestação com a maior amplitude possível. Mas tendo bem presentes as 
lições da história, dois parágrafos desse artigo a reforçam: 
 

“§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à  
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5°, IV, V, X, XIII e XIV. 

 
§ 2° É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e  
artística.” 

    
    
   A Constituição brasileira, portanto, não impede a manifestação do 
pensamento. A única exceção a essa regra está nos §§ 3° e 4° desse mesmo artigo, que 
admite  algumas “restrições legais” quanto a diversões e espetáculos públicos, assim 
como na propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias. 
    
   Como em todo debate jurídico, seria possível discutir se essa é a melhor 
disciplina para tão delicada matéria. Objetivo deste artigo, porém, é examinar, “de lege 
lata”, alguns recentes atos de autoridade que podem haver caracterizado censura. 
 
 
2.   Tenho recolhido aleatoriamente, na imprensa, notícias sobre atos dessa 
natureza; passo a referi-las por ordem cronológica, e nos termos em que foram 
divulgadas: 



- proibição, pela justiça federal, de se executar o rock “Luiz Inácio (300 picaretas)” em 
show dos Paralamas do Sucesso, em Brasília (Folha de São Paulo, 28.6.1995). 
 
- determinação, pela juíza Daise Fajardo Nogueira Jacot (36a. Vara Civil de São Paulo), 
de apreensão do livro “Nos bastidores do Reino”, de Mário Justino, ex-pastor da Igreja 
Universal do Reino de Deus (Folha de São Paulo, 16.12.1995). 
 
- liminar concedida pelo juiz Gilberto Dutra Moreira, proibindo a exibição, pela TV 
Globo, de cenas da novela “Explode coração” (Folha de São Paulo, 11.1.1996). 
 
- proibição pelo juiz José Zoega Coelho, da 37a. Vara Civil de São Paulo, da circulação 
do livro “Psicopata”, do jornalista José Luiz Tavares, sobre a vida do presidiário Vilmar 
Nascimento (Folha de São Paulo, 11.1.1996). 
 
- apreensão do livro “Estrela solitária”, biografia de Garrincha escrita por Ruy Castro 
(Folha de São Paulo, 11.1.1996). 
 
- determinação pela juíza Flávia Viveiros de Castro (Corregedoria de Justiça do Rio de 
Janeiro) de recolhimento do disco “Tiririca”, por se considerar racista a música “Olha os 
cabelos dela” (Estado de São Paulo, 30.7.1996). 
 
- apreensão do Jornal do Brasil, no município de Resende (Rio de Janeiro), por 
determinação do juiz eleitoral Ednardo Gusmão Neto (Tribuna de Santos, 3.10.1996). 
 
- carta enviada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Brasília, a rádios e boates, 
informando que, por decisão do juiz Vilmar José Barreto (1a. Vara de Entorpecentes), é 
proibida a execução de músicas do Planet Hemp (Folha de São Paulo, 18.12.1997). 
 
- apreensão, por determinação do juiz Siro Darlan (1a. Vara da Infância e da Juventude, 
do Rio de Janeiro), de 35 quadros do artista plástico Nelson Lerner, que faziam parte do 
16° Salão Nacional de Artes Plásticas, promovido pela Funarte - Fundação Nacional de 
Arte (Folha de São Paulo, 12.2.1998). 
 
- proibição imposta à TV Globo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de veicular 
imagens de agressão policial na favela Naval, em Diadema (Folha de São Paulo, 
11.3.1998). 
 
- indiciamento pelo delegado Marco Antonio Fogolin, de Presidente Prudente, da 
diretora de escola Elza Maria da Silva, acusada de fazer “lavagem cerebral e pregar a 
legalidade da ilegalidade”, por haver promovido a mostra “Terra”, de Sebastião 
Salgado, contendo fotos de sem-terra e do massacre de Eldorado do Carajás (Folha de 
São Paulo, 18.6.1998). 
 
- liminar do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo propaganda gratuita do PT (rádio e 
televisão), por conter frases consideradas ofensivas à imagem e reputação do presidente 
Fernando Henrique Cardoso (Folha de São Paulo, 12.5.1999). 
 
- proibição, pela Justiça Federal de São Paulo, da publicação de fotos de uma modelo 
usando adereços com os quais se apresenta no mundo artístico como a “Enfermeira do 
funk” (Folha de São Paulo de 13.4.2001, artigo assinado por Lourival José dos Santos). 



- decisão de tribunal regional federal, suspendendo a impressão e circulação no Estado 
de Goiás, até o fim da eleição, do livro “Dossiê K”, do jornalista Jorge Cajuru (Folha de 
São Paulo, 3.10.2002). 
 
- liminar do juiz Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, da Vara Central da Infância e 
Juventude de São Paulo, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, 
proibindo o SBT de exibir imagens de nudez em que aparecem órgãos genitais ou cenas 
de insinuação de sexo, sem a prévia classificação indicativa do Ministério da Justiça 
(Folha de São Paulo de 11.10.2002). 
 
- decisão do Tribunal Regional Eleitoral-DF, proibindo a divulgação de fitas 
envolvendo o governador Joaquim Roriz, candidato à reeleição (Folha de São Paulo, 
26.10.2002). 
 
- liminar da Justiça Federal de São Paulo proibindo a exibição do programa de TV 
“Domingo legal”, de Gugu Liberato, por haver forjado uma entrevista bombástica com 
dois supostos membros do PCC (Folha de São Paulo de 27.9.2003, artigo assinado por 
Luiz Flávio Gomes). 
 
- proibição, pelo juiz José Antonio Lavouras Haicki, da 8a. Vara Civil de São Paulo, da 
exibição, pela TV Globo, do programa “Linha direta”, que expõe foragidos da Justiça 
(Folha de São Paulo, 15.8.2005). 
 
- liminar concedida pelo juiz José Alonso Beltrame Júnior, da 10a. Vara Civil de Santos, 
proibindo o jornal A Tribuna de divulgar o teor de um processo administrativo por 
suposto desvio de dinheiro (A Tribuna de 2.9.2005). 
 
- decisão do juiz Sílvio Luis Ferreira da Rocha, da 5a. Vara Federal Criminal de São 
Paulo, determinando à Folha Online que não divulgue reportagens da Folha sobre o 
processo criminal que apura a contratação da empresa Kroll, pela Brasil Telecom, para 
investigar a concorrente Telecom Italia (Consultor Jurídico, 10.12.2005). 
 
- decisão da juíza Márcia Helena Bosch, da 11a. Vara Civil de São Paulo, condenando a 
Editora Rickam a retirar das bancas os exemplares do mês de março da revista Sexy, por 
publicar um ensaio fotográfico da modelo Denise Assis ligando seu nome ao de Caetano 
Veloso; a mesma decisão proibiu essa revista de fazer qualquer menção àquele cantor, 
nas próximas edições (Consultor Jurídico, 2.3.2006). 
 
- liminar concedida pelo ministro Marcelo Ribeiro, do TSE, suspendendo a distribuição 
da edição março-abril do “Jornal CUT” (Folha de São Paulo, 18.4.2006). 
 
- liminar do ministro Ari Pargendler (TSE), proibindo a veiculação, na propaganda 
televisiva, de quatro inserções do PT (Folha de São Paulo, 21.4.2006). 
 
- decisão da 8a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
determinando que a TV Record e o humorista Tom Cavalcanti se abstenham de produzir 
e difundir o quadro “Qual é a música?” (Consultor Jurídico, 11.2.2006). 
 



- liminar do ministro Marcelo Ribeiro, do TSE, proibindo a distribuição da edição 264 
do jornal “Sindilerta Unificado”, do Sindicato Unificado dos Químicos e Plásticos de 
São Paulo (Consultor Jurídico, 12.7.2006). 
 
- prisão em flagrante, no município de Cubatão (SP), de Guilherme Fábio de Souza 
Valeriano, por incitamento à subversão, pelo fato de distribuir panfletos com mensagens 
alusivas ao PCC (A Tribuna de 8.9.2006). 
 
- prisão em flagrante em São Paulo, sob acusação de racismo, de três jovens que 
colavam panfletos com críticas ao programa de cotas para afrodescendentes nas 
universidades públicas (Folha de São Paulo, 24.10.2006). 
 
- decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, proibindo o Tribunal de Contas 
do Estado de publicar em seu site as decisões tomadas pelos seus conselheiros 
(Consultor Jurídico de 7.2.2007). 
 
- proibição pelo juiz Maurício Lima, da 20a. Vara Civil do Rio de Janeiro, do livro 
“Roberto Carlos em detalhes” (A Tribuna de 24.2.2007). 
 
- decisão da juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 1a. Vara Civil de Jundiaí, proibindo o 
semanário Folha de Vinhedo de publicar uma entrevista que envolveria empresários e 
autoridades (Folha de São Paulo, 16.6.2007). 
 
- decisão da juíza Sílvia Lúcia Bonifácio Andrade Carvalho, da 2a. Vara Civil de 
Salvador, determinando o recolhimento dos exemplares da revista Metrópole, e 
proibindo, a rádio do mesmo nome, de fazer referências depreciativas ao prefeito 
municipal (Folha de São Paulo, 21.6.2007). 
 
- liminar da juíza Maria Valéria Lins Calheiros, da 5a. Vara Civil de Maceió, impedindo 
o jornal Novo Extra de aludir, em suas reportagens, ao deputado federal Olavo 
Calheiros (Folha de São Paulo, 10.11.2007). 
 
- liminar da juíza Tonia Yuka Kôroko, da 13a. Vara Civil de São Paulo, proibindo o 
jornalista Juca Kfouri de escrever textos ofensivos ao deputado estadual Fernando 
Capez, sob pena de multa (Folha de São Paulo, 22.12.2007). 
 
- decisão do juiz Joaquim Domingos de Almeida Neto, do 9o. Juizado Especial Criminal 
do Rio de Janeiro, proibindo dez veículos de comunicação de exibir imagens e citar os 
nomes de três estudantes condenados por agressão a uma prostituta (Folha de São Paulo, 
11.1.2008). 
 
- decisão do juiz Leandro de Paula Martins Constant, da 34a. Vara Civil de São Paulo, 
condenando o Google Brasil a retirar do Orkut as páginas que veiculem ofensa ao bispo 
Edir Macedo ou à Igreja Universal do Reino de Deus (Folha de São Paulo, 14.1.2008). 
 
- decisão do desembargador Edgar Lippmann Júnior, do Tribunal Regional Federal da 
4a. Região, proibindo o governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, de atacar 
adversários pela TV Educativa do Paraná (Folha de São Paulo de 16.1.2008). 
 



- decisão da juíza Juliana Kalichzstein, do Rio de Janeiro, proibindo a escola de samba 
Viradouro de exibir um carro alegórico sobre o assassinato de judeus pelo regime 
nazista (Folha de São Paulo, 1.2.2008). 
 
- liminar concedida pela juíza Fernanda Benevides Dias, de Águas de Lindóia, 
proibindo o jornal Tribuna das Águas de divulgar notícias relacionando a realização de 
obras à pessoa do prefeito e de vereadores (Folha de São Paulo, 11.4.2008). 
 
- decisão do juiz Ricardo Schmitt, de Salvador, determinando o recolhimento do livro 
“Sim, Sim! Não, Não! Reflexões de cura e libertação”, do padre Jonas Abib (Folha de 
São Paulo, 17.5.2008). 
 
 
3.   Trata-se, como se vê, de decisões judiciais, o que revela um 
deslocamento da censura, desde o fim do regime de exceção, do poder executivo para o 
poder judiciário. Reproduzidas tal como publicadas, essas notícias não nos esclarecem 
suficientemente sobre o conteúdo e circunstâncias de tais decisões, de modo que, em 
alguns desses casos, é possível que não se tenha caracterizado censura.   
 
   Também não ficamos sabendo, a partir simplesmente dessas notícias, se 
as liminares nelas referidas foram ratificadas por sentença ou se, tratando-se de 
sentenças, vieram a ser reformadas mediante recurso. Esta é uma informação relevante 
para detectar se a censura provém majoritariamente de primeira instância – logo, de atos 
individuais de juízes – ou se encontra respaldo no funcionamento rotineiro do judiciário 
como um todo.  Isso aponta para a necessidade de uma pesquisa mediante consulta aos 
respectivos autos judiciais, assim como a outros assemelhados. 
 

  Entretanto, elas ensejam desde logo algumas observações:  
 

   - Em todos esses casos nota-se inconformismo com algo que aparece 
como liberdade exagerada ou abuso inadmissível. Atos de censura têm sempre algum 
apoio no senso comum ou em setores da opinião. De fato, todos nos apegamos às nossas 
convicções, que mantemos exatamente por entendê-las melhores. Assim, temos 
dificuldade em aceitar opiniões contrárias e comportamentos que julgamos inadequados, 
chocantes ou escandalosos. Admitir esses comportamentos exige mais do que uma 
adesão da inteligência ao princípio liberal, e a resistência nessas hipóteses se acentua na 
medida em que temos, no Brasil, uma tradição política e social autoritária. 

 
  - Dada a ancianidade do Direito privado, sua maior proximidade e 

efetividade, ele está mais incorporado ao senso comum do que o Direito constitucional; 
a isto se acrescenta a imediatidade da jurisdição ordinária, mais pronta e descomplicada 
do que a jurisdição constitucional. Mesmo para quem possui formação jurídica, a defesa 
do direito de opinião pode aparecer, no caso concreto, como uma descabida proteção do 
ofensor.  
 
   - Nota-se também um aumento do nível de arbítrio nos juízos de primeira 
instância. À medida em que se suprime a possibilidade de pronta correção de decisões 
do juiz singular (o que acontece com a dificultação do acesso ao judiciário, a 
diminuição do número de recursos, a demora dos tribunais, a restrição crescente ao 
controle difuso de constitucionalidade), tem-se a maior submissão da parte ao seu poder, 



sem os benefícios do duplo grau de jurisdição. Uma coisa é a independência do juiz e 
outra o ativismo judicial, quando, na busca de soluções para problemas sociais e 
políticos, o juiz desborda claramente da lei. A impaciência com a impunidade leva 
alguns policiais a serem justiceiros, e alguns juízes a serem ativistas. Se o ativismo 
ocorre nas instâncias inferiores, há sempre possibilidade de sua correção por via de 
recurso, mas se provém das instâncias superiores, espalha-se por toda a magistratura, 
como um modelo malsão de prática judiciária. 
 
   Atos de censura podem encobrir a) a falta de uma compreensão melhor 
sobre a proteção constitucional conferida à liberdade de pensamento, ou b) um 
problema de interpretação jurídica. É o que passamos a examinar. 
    
 
 
4.   Para o estudo daquelas notícias, ajuda-nos classificá-las conforme a 
natureza dos atos praticados. Vemos que eles correspondem a quatro tipos distintos: 

 
   -  apreensão (ou proibição de distribuição) de livros, panfletos ou jornais; 
 
   - proibição de apresentação de músicas, e apreensão dos respectivos 
suportes, como disco, cd ou dvd. 
 

-  proibição da realização de mostras ou espetáculos; 
 
   -  proibição de transmissões em rádio, tv ou internet. 
 
   Todos esses são casos de censura, praticados por autoridades que leram e 
conhecem a Constituição. Se temos o honesto propósito de aplicá-la, podemos ser 
tentados, a partir desses episódios, a estabelecer por indução um roteiro prático centrado 
em algumas regras simples, como por exemplo: sendo vedada a censura, é juridicamente 
impossível, em qualquer caso, determinar a apreensão de veículos materiais do 
pensamento, ou impedir qualquer veiculação de idéias. Com efeito, censura é a 
“interdição do direito de expressão” (Dicionário Compacto do Direito).  
 
   Quem o fizesse, entretanto, se precipitaria. Pode eventualmente o 
legislador, sem que ressalte inconstitucionalidade, autorizar a apreensão de veículos do 
pensamento. Dou exemplo colhido no Direito autoral: “O titular cuja obra seja 
fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá 
requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem 
prejuízo da indenização cabível” (lei 9.610/1998, art. 102). Nessa hipótese, a apreensão 
é protetiva da liberdade de manifestação. E a partir dela poderíamos ser tentados a 
formular uma regra prática conseqüente: o autor da manifestação tem a pretensão 
quanto ao seu conteúdo, modo e tempo.  
 
   Talvez estivéssemos, ainda aí, nos precipitando ao apresentar soluções 
antes de examinar suficientemente a questão teórica. Voltando àquelas notícias, 
notamos que os atos nelas referidos, em sua maioria, possuem uma motivação, uma 
referência a valores universais que, segundo o entendimento comum, devem ser 
protegidos. Com efeito, eles tratam de preservar a moral pública e os bons costumes, a 
inocência de crianças e adolescentes, direitos da personalidade, a reputação das pessoas, 



o sigilo legal; e de reprimir a propaganda ilegal e  práticas criminosas, entre as quais o 
racismo. 
    
   Tem início, aqui, o problema de interpretação jurídica: é que esses 
valores, além de abraçados pelas convicções comuns, são também assegurados em  
disposições legais, constitucionais ou infra-constitucionais.   
 
   
5.    São muitas em nossa legislação infra-constitucional – seria difícil 
enumerar todas – as disposições que consideram como ilícitos, e mesmo como crimes, 
atos de manifestação do pensamento, ou de simples transmissão de informações.   
 
   Tomemos como exemplo o caso mais simples de expressão, consistente 
na mera enunciação de palavras; todos nós temos, como certo, que ela deve ser 
reprimida quando representa incitamento à prática de um crime (como aliás se vê no 
código penal brasileiro, art. 286). 
 
   Mais ofensivas, entretanto, do que as palavras que incitam ao crime, são 
aquelas cujo uso, em si mesmo, consubstancia  a prática de um crime. É o que acontece 
com a calúnia (imputar falsamente, a alguém, fato definido como crime), com a injúria 
(ofender a dignidade ou o decoro de alguém) e com a difamação (imputar a alguém fato 
ofensivo à sua reputação), que o código penal brasileiro considera como crimes contra a 
honra (arts. 138 a 145). 
 
   Podemos então nos perguntar: há conflito entre as disposições 
constitucionais – que consideram livre a manifestação do pensamento, a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação – e as disposições infra-
constitucionais que, em alguns casos, as apontam como civil ou criminalmente ilícitas?   
   
   Uma saída relativamente fácil seria rejeitar, como incompatíveis com a 
Constituição, todas as disposições infra-constitucionais restritivas à liberdade de 
manifestação de pensamento, anteriores a outubro de 1988.  
 
   Seria igualmente fácil afirmar, de plano, a existência de um conflito de 
normas, afastando-se automaticamente a incidência da disposição infra-constitucional, 
em tal caso, por ser hierarquicamente inferior. É isso que acontece, aliás, com algumas 
disposições francamente inconstitucionais, tal como as dos §§ 1° e 3° do art. 20 da lei 
7.716, na redação dada pela lei 9.459, de 13.5.1997, 1 e a do art. 20 do código civil. 
    

                                                 
1 A lei 7.716, de 5.1.89, em vários dos seus artigos descreve os tipos penais de discriminação por motivo 
de raça. A eles se acrescentou entretanto em seu art. 20, por força da lei 9.459, de 13.5.1997, um tipo 
genérico, aberto a interpretações subjetivas: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 
de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” Se a aplicação dessa norma pode ensejar, ela sim, 
práticas discriminatórias, a discriminação se espelha claramente em seu § 1°: “Fabricar, comercializar, 
distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz 
suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.” O § 3°, por sua vez, permite o recolhimento 
imediato e a busca e apreensão dos exemplares do material considerado afrontoso. Isso faz lembrar um 
comentário de Bertrand Russell sobre a palavra de ordem “nenhuma liberdade para os inimigos da 
liberdade”: “odiamos os comunistas porque eles não concedem liberdade; isso nós sentimos de maneira 
tão forte que resolvemos imitá-los.”  



   Diz o art. 20 do código civil, cuja técnica defeituosa denuncia sua dúbia 
concepção: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins 
comerciais.”   
 
   Não se sabe, a partir dessa redação, se é algo que a própria pessoa disse, 
e de que hoje se arrepende, que lhe ofende a própria honra; ou se a ofensa reside no 
modo pelo qual se divulga o que a própria pessoa disse; ou se o que pode ser proibido é 
a divulgação de algo que alguém disse a respeito dela. O fato é que, misturando figuras 
de ordens distintas – como o direito à própria imagem e a circulação das palavras – o 
legislador criou confusão suficiente a que um juiz desatento proíba a publicação de uma 
biografia, em que se aluda àquilo que o biografado, aqui e ali, tenha dito ou escrito. 
Quem pretenda fundar, nessa disposição maliciosa, a proibição da divulgação de 
escritos ou a transmissão da palavra, em qualquer hipótese estará agindo contra a 
Constituição.  
 
   Na maioria dos casos, porém, é possível harmonizar, com a lei magna, 
disposições infra-constitucionais ilicitantes da expressão. É o que se percebe a partir do 
art. 1° da chamada lei de imprensa (lei 5.250/1967): “É livre a manifestação do 
pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou idéias, por 
qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, 
pelos abusos que cometer.”  
 
   Aperfeiçoando essa fórmula, podemos dizer: segundo o ordenamento 
jurídico brasileiro, qualquer pessoa pode livremente transmitir informações e manifestar 
seu pensamento. Responderá, entretanto, pelos abusos que cometer. Abusar desse 
direito significa, com seu exercício, ofender direitos alheios que também sejam 
constitucionalmente assegurados. O modelo dessa síntese se encontra no art. 5°-X da 
Constituição: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação.”  2 
 
   Seria errôneo, portanto, situar o problema da livre expressão num 
conflito, que não existe, entre normas ou princípios constitucionais; e buscar por 
conseqüência a sua solução na fórmula tão incerta quanto subjetiva da assim chamada 
“ponderação”. Nos termos da Constituição brasileira (ressalvada a exceção acima 
referida), ninguém pode ser impedido de falar e de escrever o que quiser, a respeito do 
que e de quem quiser; sua elocução, falada ou escrita, não pode ser cerceada. Isto 
significa que ninguém pode ser submetido a censura. Mas pode, não obstante, ser 
responsabilizado na forma da lei – isto é, ser punido civil ou criminalmente – se, ao 
fazê-lo, agrediu direitos de particulares ou da coletividade.  
 
   Errou por isso o Supremo Tribunal Federal quando assim grafou na 
ementa de acórdão correspondente ao habeas corpus n° 82.424, impetrado em favor de 
Siegfried Ellwanger: “Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem 
                                                 
2 Diz ainda o inciso V do mesmo art. 5° da Constituição: “é assegurado o direito de resposta, 
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”  



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”. 3  
 
   Diz ainda essa ementa: “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 discrimen com acentuado 
conteúdo racista, reforçadas pelas conseqüências históricas dos atos em que se 
baseiam.” 
 
   São dois os erros incluídos nessas proposições: a) o primeiro porque, ao 
relativizar a garantia de livre expressão, na verdade o que fez o STF foi riscá-la do texto 
constitucional; esse enunciado poderá ser utilizado, por qualquer juiz, para justificar a 
apreensão de um livro, sempre que entender que a manifestação de pensamento, nele 
inscrita, consubstancia uma ofensa legalmente interditada; b) o segundo por reputar, 
como crime de incitação ao racismo, a manifestação de idéias historicamente 
equivocadas, reveladoras de preconceito racial. 4 
 
   De fato, tendo estabelecido que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza” (art. 5°, caput), a Constituição brasileira, no inciso XLI 
desse mesmo artigo, determina que a lei puna “qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais”. E, no inciso imediatamente seguinte, considera a 
prática do racismo como “crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei.” 
 
   Entretanto, o crime de racismo não se confunde com o preconceito racial. 
Se o preconceito racial fosse punível, poucas pessoas, ou ninguém, escaparia. Só há 
crime de racismo quando existe discriminação fundada em preconceito racial. A 
discriminação – que é ação preconceituosa – não se confunde com o preconceito. Este, 
assim como a ideologia, é uma armadilha do entendimento; ambos são racionalizações: 
o primeiro, dos nossos sentimentos, e o segundo dos nossos interesses. O que demonstra 
que o preconceito – ao contrário da ação preconceituosa – não pode ser criminalizado; 
ainda que possa influenciar mentes vulneráveis (como acontece correntemente com a 
propaganda), a manifestação preconceituosa, desacompanhada de ação discriminatória, 
ou de induzimento ao crime, deve ser tolerada como exercício da liberdade de 
expressão. 5  
                                                 
3 RTJ 188/858.  
4 Induzir ou incitar significa impelir à ação, o que é bem diverso de manifestar-se uma crença ou um 
sentimento, ainda que socialmente nocivo. Em R. A. V. v. City of St. Paul, 112 Ct. 2538 (1992) a 
Suprema Corte norte-americana sublinhou que a Constituição daquele país protege a disseminação de 
qualquer tipo de idéias, inclusive as baseadas no preconceito e no ódio racial; de modo que a 
manifestação de preconceito por meio impresso ou mediante transmissão radiofônica ou televisiva, de per 
si, não enseja a apreensão do material impresso ou a interrupção da transmissão. Em “Political liberalism” 
(Columbia Un. Press, 1996, p. 340; na edição brasileira – São Paulo, Ática, 2000, p. 397), Rawls examina 
as posições assumidas pela Suprema Corte desde o caso Schenck v. United States (249 U.s. 47 – 1919) 
até o caso Brandenburg v. Ohio (395 U.S. 444 – 1969), mostrando que o Estado não pode proibir 
inclusive manifestações que defendam o uso da força ou a violação da lei.  
5 Na linha do decidido pelo STF no caso Ellwanger, vejam-se os pareceres dos conceituados juristas 
Celso Lafer e Miguel Reale Júnior (respectivamente, Revista de Informação Legislativa 162/75, abril-
junho 2004, e Revista Brasileira de Ciências Criminais 43/323, abril-junho 2003). Naquele julgamento do 



6.   Proibir a censura é uma escolha difícil. Para o cidadão comum, admitir a 
liberdade de expressão significa  ter de levar sua paciência, em alguns casos, além dos 
limites da revolta e da indignação. Para a autoridade significa, às vezes, ser obrigada a 
assistir passivamente à prática de um crime. Algumas situações-limite são elucidativas: 
pode (ou deve) o policial, durante um espetáculo público, com grande aglomeração de 
pessoas, impedir que alguém grite alucinadamente “fogo! fogo!”?   Pode (ou deve) a 
autoridade impedir que um hacker transmita, pela internet, a fórmula de um vírus 
eletrônico?  
 
   É importante, por isso, perguntar ao constituinte por que ele fez essa 
escolha. E talvez não haja nenhuma outra pergunta, a lhe ser feita, mais importante do 
que essa. Porque ela diz respeito à liberdade do homem, ao que pode ser definido como 
delito, e aos limites do poder do Estado. Mais do que isso – se é possível – à fórmula da 
coexistência humana, às diferenças, ao pluralismo e à tolerância, ou seja, a uma longa 
história de violências, de perseguições e de tirania.  
    
   Se formos buscar, dentre os inúmeros fatores históricos, o principal 
responsável pelos êxitos do Renascimento, do Iluminismo, e pelas instituições políticas 
da sociedade moderna, sem dúvida encontraremos a liberdade de imprensa. Igualmente, 
se tentássemos deduzir “a priori” os direitos fundamentais, o direito de opinião seria o 
primeiro, a expressão primária da liberdade pessoal. “De todas as liberdades – disse 
Ruy Barbosa – a do pensamento é a maior, a mais alta. Dela decorrem todas as 
demais.”  
 
   Quem diz direito de opinião diz, ao mesmo tempo, direito à manifestação 
do pensamento, do conhecimento, do sentimento, da volição. Nele se inscrevem o 
direito à informação, à liberdade de crença, à liberdade de consciência, os direitos de 
defesa, de oposição e de resistência. Embora a ordem estatal repouse sobre um universo 
cognitivo formado por percepções, sentimentos, idéias, crenças, informações, os direitos 
de opinião não são apenas direitos políticos – confinados ao plano da participação na 
formação e atuação do Estado – são liberdades anteriores ao Estado, que se espraiam 
por todo o campo da atuação individual, social e estatal.      
 
     A censura supõe sempre o infantilismo, a incapacidade, o erro ou o 
desregramento do outro. Isso autoriza o censor – que é capaz, adulto, virtuoso e sábio – 
a fixar o que o outro pode ou não saber. O gosto, o sentimento, ou a convicção do 
censor torna-se o padrão universal de comportamento, que deve ser imposto aos demais, 
se preciso com violência. Mas o que, dentro da história e da experiência humana, 
autoriza essa orgulhosa presunção?  Não têm, o dogmatismo e o fanatismo, sido mais 
daninhos do que o ceticismo e a tolerância?  
 
   Por isso, quer se erre ou acerte ao falar, não se impeça ninguém, por mais 
inculto, mal-intencionado, ou pecador, de dizer o que pensa. Censurar é como tapar a 
boca de alguém, impedi-lo de falar ou de gritar – mesmo quando eu não o ouvisse, ou 
pudesse fechar meus próprios ouvidos – e negar a liberdade àquele de quem discordo. 
Nada mais imoral, e bem dizia, por isso, o dramaturgo inglês Bernard Shaw: “o 
assassinato é a forma extrema de censura”.  
 
                                                                                                                                               
STF apenas o ministro Carlos Ayres Britto concedeu o habeas corpus por não ver tipicidade no 
comportamento do paciente.  



7.   À base desses atos judiciais de censura existe o desejo de um 
procedimento preventivo, que impeça a prática do ilícito ao invés de sancioná-lo “a 
posteriori”. Esse desejo a) alinha-se à evolução recente do processo civil brasileiro, o 
qual, a par de liminares, contempla a concessão de medidas cautelares e antecipações de 
tutela; b) nutre-se de que, em geral, são imperfeitas (isto é, carentes de sanção 
específica) as leis ilicitantes da expressão. 
 
   A velha ação cominatória, prevista nos arts. 302 a 310 do anterior código 
de processo civil (decreto lei 1.608, de 18.9.1939), deixou de existir, como tal, no 
código de processo civil atualmente em vigor (lei 5.869, de 11.1.1973). Juízes desejosos 
de coibir, previamente, atos de expressão que a seu ver configuram ilícito, acolheram 
como um achado os artigos desse código relativos à execução das obrigações de fazer, 
notadamente o seu art. 461 e respectivo § 4°. 
 
   Esse artigo, que até 1994 estava sub-utilizado, foi a principal ferramenta 
brandida, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, para cercear as greves de 
trabalhadores; suas principais vítimas foram as entidades sindicais de petroleiros. 6  Para 
dissuadir um sindicato ou federação sindical de fazer greve, basta cominar-lhe uma 
multa diária de valor tão elevado que, a ser confirmada, quebre a entidade. Com esse 
instrumento a magistratura do trabalho riscou, da Constituição, o direito de greve.  
 
   Diz o art. 461: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento da 
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, 
se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao adimplemento.” Diz por sua vez seu § 4° –  combinado com o § 3° – que 
sendo relevante o fundamento da demanda, e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, o juiz poderá conceder a tutela liminarmente, e impor multa diária ao 
réu......se for suficiente ou compatível com a obrigação.”  
 
   Na doutrina clássica do Direito material brasileiro, multas jamais podem 
superar o valor da obrigação principal. Se o fizerem deixarão de ser meramente 
persuasivas – como devem – transformando-se em dissuasórias, isto é, substitutivas da 
obrigação principal; e, com mais razão, se forem de trato sucessivo. A lei não fixa o 
valor da multa diária do art. 461-§4°CPC, cabendo então ao juiz arbitrá-lo, nos limites 
do razoável.  Se o faz em quantia exorbitante, dissuade o réu de se defender.  
 
   Alguns processualistas, ao sustentar que a multa do art. 461-§4° 
representa uma verdadeira “astreinte” – isto é, que seu objetivo é exatamente dobrar a 
vontade do réu à vontade estatal 7 – não se aperceberam, quiçá, da licença que 
concedem ao arbítrio, e dos extremos políticos a que pode levar, em tal caso, a 
inobservância do princípio da razoabilidade. Em matéria de expressão do pensamento 
essa posição pode legitimar a censura sempre que o ato censurado pareça criminoso ao 
juiz, mesmo que não tenha ocorrido denúncia; tendo ocorrido denúncia, mesmo que não 
tenha ocorrido sentença condenatória; e, tendo ocorrido sentença condenatória, mesmo 

                                                 
6 v. Sérgio S.da Cunha, O falso direito de greve (Anais da 16a. Conferência Nacional da OAB, Brasília, 
1996, p. 807). 
7 Assim Luiz Guilherme Marinoni, Tutela inibitória (São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, 
especialmente pp. 166s).  



que não tenha ela transitado em julgado. É clara, em tal caso, a ofensa à presunção de 
inocência, protegida pela Constituição no inciso LVII do seu art. 5°. 8 
 
   Com isso, dois outros importantes princípios constitucionais são 
agredidos: o princípio da possibilitação de defesa e o princípio da insubordinabilidade. 
Já está suficientemente difundido hoje, na cultura jurídica, o princípio da razoabilidade, 
sendo desnecessário estender-se a seu respeito. Por sua vez, o princípio da possibilitação 
de defesa, assim chamado por Pontes de Miranda, encontra guarida no art. 5°-LV da 
Constituição, que garante a todo acusado a mais ampla defesa.  
 
   Entretanto, pouco se conhece sobre o princípio da insubordinabilidade. 
Ele significa que toda norma jurídica – à diferença das regras da moralidade – abriga 
uma obrigação alternativa: representa para seu destinatário a faculdade de escolher entre 
o cumprimento da norma e a sujeição à respectiva sanção. E, assim sendo, impede a 
imposição de sanções absolutas, tais como multas dissuasórias e penas de caráter 
perpétuo (art. 5°-XLVII). 
 
   Sei que, ao dizer isso, estou afrontando uma das crenças mais difundidas 
a partir do 1° ano das faculdades de Direito: a de que a característica específica do 
Direito é a coercitividade. Tenho sustentado, há longo tempo, que a coercitividade é 
característica da moralidade, e a liberdade a nota que, no processo civilizador, coloca o 
Direito à frente da moralidade. 9  
 
   A esse princípio fundante do Direito chamei “princípio da 
insubordinabilidade”. 10  Ele não significa que no conceito de imperativo – à diferença 
do que acontece com a lei física – inclui-se um elemento de indeterminação 11 ; também 
não significa  que a infração dá ao imperativo a oportunidade de o ser, de tal modo que 
a experiência das normas consistisse em pôr à prova sua função reguladora 12: significa 
que uma norma só é jurídica quando, de alguma forma, admite a possibilidade de sua 
transgressão; logo, que não é absoluta a obrigação de obedecer à lei, e que a 
coercibilidade estatal encontra limites na liberdade da pessoa humana, como primeiro se 
verificou na doutrina do Direito penal, 13 e se intuiu tanto na sociologia jurídica 14 
quanto na filosofia do Direito. 15  
                                                 
8 A presunção de inocência não tem fundamento ético (a dignidade da pessoa humana) nem sociológico (a 
forma comum de comportamento), mas político: a presunção individual de inocência do investigado não é 
presunção “facti” mas presunção “legis”: a projeção, no plano individual, da presunção generalizada de 
inocência do povo. E essa é diferença básica entre o Estado democrático e o Estado policial. 
9 “A relação jurídica é entre pessoas. Entre o senhor e o servo não há relação jurídica, porque o servo aí 
figura como objeto: existe mera relação de arbítrio. Paradoxalmente, só há Direito onde existe (ou pode 
existir) insubordinabilidade.” (O Direito como fundamento da liberdade; Revista Leopoldianum, 14/35, 
Santos, dezembro de 1978, p. 35).  
10 Sérgio Sérvulo da Cunha, Fundamentos de Direito Constitucional, 2° vol., São Paulo, Saraiva, 2008. 
11 v. Kant, Fundamentação à Metafísica dos Costumes, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1964, 
p. 29. 
12 v. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, cit. cf. edição brasileira: O normal e o 
patológico, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1978, p. 214. 
13 v. Nilo Batista, Introdução crítica ao Direito penal brasileiro, Rio de Janeiro, Revan, 4a. ed., 1999, p. 
108. 
14 v. Jean Carbonnier, Sociologie juridique, cit. cf. tradução de Diogo Leite Campos: Sociologia jurídica 
(Coimbra, Almedina, 1979, pp. 198-199). 
15 v. Eduardo Garcia Maynez: Filosofia del Derecho (México, Porrúa, 1989, pp. 43-44); Ética (México, 
Porrúa, 1989, p. 21); Jürgen Habermas (Die Einbeziehung des Anderen – Studien zur politischen Theorie, 
na edição brasileira A inclusão do outro – estudos de teoria política, São Paulo, Loyola, 2002, p. 287); 



8.   Deixei para o final algumas considerações sobre excessos contra a livre 
manifestação do pensamento, praticados por juízes eleitorais. Aqui, mais do que em 
outros ramos do Direito, é presente e atuante a tradição autoritária; mesmo porque 
parece natural que o juiz apreenda material de propaganda, impeça previamente ou 
mesmo suspenda em pleno ar a transmissão de programas de rádio ou tv.  
 
   Em junho de 2008, ressoaram  na imprensa inúmeros protestos contra 
decisões de juízes que, mesmo antes do início oficial da campanha eleitoral, 
restringiram a publicação de entrevistas de pré-candidatos.  
 
   Os protestos eram justos: não é concebível que qualquer do povo possa 
manifestar-se em ano eleitoral sobre temas de interesse político-administrativo, menos 
aqueles cuja opinião desperta maior interesse e que, por exercerem liderança política, 
estejam cotados como pré-candidatos.  
 
   Em resposta a tais protestos, de ofício e por seis votos contra um, o 
Tribunal Superior Eleitoral providenciou a imediata substituição da resolução com que 
disciplinava essa matéria . 16 A resolução inconstitucional estava lá, no repertório 
normativo do TSE, tal como o leão que, fugindo do zoológico, escondeu-se no prédio de 
uma repartição pública e todo dia almoçava um funcionário, até que engoliu o 
encarregado de servir o cafezinho. Não se sabe o que é mais surpreendente: que o TSE 
dê como inconstitucional uma resolução sua, por seis votos a um, ou que ela – 
inocentemente, ou quiçá irresponsavelmente – estivesse abrigada no rol dos seus atos 
normativos. 
 
   Para a praxe eleitoral é como se não existisse Constituição, e em nenhum 
campo do Direito brasileiro é tão escasso, quanto aí, o controle de constitucionalidade. 
Dentre outros, concorrem para isso três fatores: a) o processo eleitoral é geralmente 
sumário, sujeito a prazos extremamente abreviados; b) os mesmos órgãos da justiça 
eleitoral cumulam competência normativa, competência administrativa e competência 
jurisdicional; c) somente em hipóteses estritíssimas é possível recorrer, para o Supremo 
Tribunal Federal, de decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
 
    O objeto do contencioso eleitoral – a solução de controvérsias 
pertinentes ao processo eleitoral – consiste em grande parte em atos praticados pelos 
próprios órgãos ou agentes da justiça eleitoral, o que representa uma contradição em 
termos, e uma ameaça à objetividade e juridicidade do processo eleitoral em concreto. 
Esse é nódulo que reclama solução: trata-se de uma ampla área de atividade do governo 
– num dos setores mais sensíveis para a caracterização do Estado democrático de 
Direito – que praticamente se subtrai ao controle jurisdicional.  
    
                                                                                                                                               
e Joseph Raz, Autoridad y consentimiento, in El lenguaje del Derecho, Eugenio Bulygin et alii 
(Buenos Aires, Abeledo Perrot, s/d, pp. 391-424). 
 
16 “O presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, disse ontem que pretende colocar em discussão, 
em no máximo 15 dias, a revisão da resolução do próprio TSE, de 2006, que restringe a publicação de 
entrevistas de pré-candidatos. Ayres Britto reafirmou que é favorável que veículos da mídia impressa 
tenham total liberdade para publicar entrevistas com pré-candidatos, inclusive com a possibilidade de 
abordar plataformas eleitorais dos candidatos. Para o ministro, a resolução é inconstitucional.” (Folha 
de São Paulo, 21.6.2008). De fato, já no dia 26, foi alterada aquela resolução, e liberadas as entrevistas de 
pré-candidatos a jornais, revistas, TVs e rádios para tratar das propostas de campanha. 



   Tendo em vista os parâmetros da intervenção estatal (necessidade, 
adequação e proporcionalidade), que não pode ferir o direito fundamental na sua 
essência, são admissíveis à liberdade de propaganda eleitoral apenas restrições 
genéricas, consideradas as circunstâncias em que ela se exerce (tempo, modo, lugar). É 
claro que a existência dessa liberdade não forra o candidato e o partido contra as 
legítimas pretensões, exercitáveis a posteriori, daqueles cujos direitos tenham sido 
atingidos por uma propaganda abusiva.        
 
 
9.   Na sexta-feira, dia 11 de julho de 2008, a edição do jornal Valor 
Econômico incluiu uma página informativa sob o título “Censura judicial, uma ameaça 
às biografias”. Quero interpretá-lo não apenas no seu sentido original – como uma 
ameaça a esse importantíssimo gênero literário, talvez o mais útil ao nosso auto-
conhecimento como povo – mas acima de tudo como uma sombra sobre as pulsantes 
biografias dos vivos e dos vindouros. 
 
 
 


