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O que é ser livre? Esta é uma questão que mobiliza o ser humano desde 
os primórdios da linguagem e da filosofia. A liberdade pode ser consi-

derada o grau de independência legítimo que um país almeja alcançar no 
concerto das nações e, por extensão, o conjunto de direitos reconhecidos 
ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política do 
Estado. A liberdade pode servir também para descrever a condição daquele 
que não está sujeito à exploração do seu trabalho no dia a dia – mesmo que, 
para a maior parte das pessoas nascidas desde a invenção do trabalho, esta 
tenha sido apenas uma condição utópica. A liberdade pode ainda sintetizar 
o conjunto de ideais liberais relacionados à economia e aos costumes, den-
tre uma série de outros significados.

O que significa ser livre nos dias de hoje? Quais são as liberdades pos-
síveis e como alcançá-las? São outras perguntas que nunca deixarão de ser 
formuladas aos artistas, pensadores, cientistas sociais, magistrados e juris-
tas de todas as épocas. E as respostas sempre vão variar conforme o mo-
mento, a localização geográfica, o contexto histórico e a perspectiva a partir 
da qual elas forem dadas.

Para aproveitar a passagem do bicentenário da independência, momen-
to tão propenso às reflexões de nossa trajetória e destino enquanto nação 
livre, Justiça & Cidadania decidiu registrar em livro o que pensam sobre a 
liberdade aqueles que detêm a imensa responsabilidade de dizer a última 
palavra em matéria de Direito Constitucional: os ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Convite que, para nossa grata satisfação, foi aceito por 
todos os atuais onze integrantes da Suprema Corte.

O Presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz 
Fux, especialista em Análise Econômica do Direito, contribui para a obra 
com artigo sobre a liberdade econômica. No texto, elenca uma série de deci-
sões tomadas pelo STF, ao longo dos anos, para garantir que diferentes ativi-
dades econômicas possam ser realizadas com liberdade e segurança jurídica 
para todos – trabalhadores, empreendedores e empresários.

A liberdade de associação sindical é o tema escolhido pela Vice-Presi-
dente do STF, Ministra Rosa Weber – magistrada de carreira, oriunda da 
Justiça do Trabalho – que ressalta ser o exercício da associação profissional 
a maneira mais eficiente, até o momento encontrada, para a superação das 

desigualdades e dos conflitos coletivos de interesses entre trabalhadores e 
empregadores.

O decano da Corte, Ministro Gilmar Mendes, escreve sobre a liberdade 
de ir e vir – pré-condição indispensável para o exercício de uma série de 
outras liberdades – que tem no habeas corpus seu principal instrumento 
garantidor, tanto para proteger a liberdade do cidadão que for preso ilegal-
mente ou por abuso de poder, quanto para a garantia coletiva de direitos 
fundamentais de segmentos inteiros da sociedade.

A liberdade de reunião em espaços públicos é o tema do artigo do Mi-
nistro Ricardo Lewandowski, que esclarece que, embora potencialize outros 
direitos fundamentais – como a liberdade de manifestação – esta liberdade 
não é um direito absoluto, pois a Constituição estabelece como pré-condi-
ções que as reuniões sejam pacíficas, “sem armas”, “que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local” e que deve haver 
“prévio aviso à autoridade competente”.

A Ministra Cármen Lúcia nos brinda com um texto sobre a liberdade de 
imprensa e o direito democrático de informar e ser informado, no qual ex-
plica que esta liberdade é, a um só tempo, dever do jornalista e direito do 
cidadão. Dever do jornalista porque, sem ser livre para informar com serie-
dade, o profissional pode expor o que não condiz com os fatos. Direito do 
cidadão porque, sem informação fidedigna, a pessoa não é capaz de formar 
as próprias ideias sobre o que acontece à sua volta.

No mesmo diapasão, o Ministro Dias Toffoli escreveu sobre a liberda-
de de expressão, que é atualmente desafiada pelas novas tecnologias, pois 
apesar de dar voz a milhões de pessoas, o fenômeno das redes sociais foi 
em parte capturado por movimentos interessados em disseminar desinfor-
mação. O que, na visão do magistrado, ameaça a democracia ao fazer com 
que o cidadão passe a guiar sua conduta e suas escolhas por intermédio de 
mentiras, incertezas e desconfiança em relação aos governos, à Justiça, ao 
conhecimento científico e a outras instituições democráticas.

O sensível tema da liberdade sexual foi o escolhido pelo Ministro Luís 
Roberto Barroso, que elenca uma série de conquistas jurídicas alcançadas 
pela comunidade LGBTQIA+ ao longo dos últimos anos – como a equipara-
ção da homofobia ao crime de racismo, em histórico julgamento realizado 
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em 2019 pelo STF – a partir das garantias de igualdade formal entre todos 
os cidadãos, estabelecidas pela Constituição de 1988.

A liberdade eleitoral dos candidatos e a liberdade de escolha dos elei-
tores são analisadas nos artigos dos ministros Edson Fachin e Alexandre de 
Moraes, respectivamente, os atuais presidente e vice-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. Após explicar que a censura prévia e as demais formas de 
restrição da liberdade de expressão dos candidatos são inconstitucionais, 
o Ministro Moraes ressalta que esta também não é absoluta, na medida 
em que, ao consagrar o binômio “liberdade e responsabilidade”, a Consti-
tuição não permite que a “liberdade de expressão” seja usada como escu-
do ou desculpa para a prática de discursos de ódio, atos antidemocráticos, 
ameaças e agressões. Já o Ministro Fachin explica que apesar das eleições 
provocarem debates acalorados, a longo prazo elas estimulam a harmonia 
na sociedade, pois a realização de eleições periódicas traz a estabilidade de 
um governo representativo, escolhido por um método justo e racional, que 
substitui todas as formas de violência na disputa pelo poder.

Em seu artigo, o Ministro Nunes Marques salienta que, por meio de prin-
cípios como o da livre iniciativa e o da livre concorrência, a Constituição 
de 1988 fez da liberdade empresarial um dos pilares da ordem econômica 
brasileira. Nesse sentido, defende que para não reprimir a atuação das em-
presas, a regulação das atividades econômicas pelo Estado deve acontecer 
de forma criteriosa, a fim de que a intervenção, quando se fizer necessária, 
não venha a se tornar excessiva.

Por fim, mas não menos importante, o mais novo integrante do Supremo, 
Ministro André Mendonça, analisa de forma aprofundada os dispositivos da 
Constituição voltados à proteção da liberdade religiosa, que ele chama de “a 
primeira liberdade”, pelo fato das religiões terem surgido no mundo muito 
antes que fossem criadas as leis ou os próprios Estados. Ressalta o magistra-
do que a nossa “laicidade colaborativa” posiciona o Brasil como detentor de 
um dos mais avançados sistemas constitucionais do mundo no que se refere 
ao relacionamento entre o poder religioso e o poder político.

O livro traz ainda a visão dos juristas, contando com capítulos produzidos 
pelo Presidente da Comissão Constitucional da Ordem dos Advogados do 
Brasil e ex-presidente do seu Conselho Federal, Dr. Marcus Vinicius Furtado 

Coêlho, que escreveu sobre o livre exercício da advocacia; e pelo advogado 
criminalista e professor de Direito Penal Pierpaolo Bottini, que tratou da 
liberdade de ensino e aprendizado.

Como se pode perceber, apesar de ser palavra que “não há quem expli-
que e ninguém que não entenda”, há muito a ser dito sobre as liberdades. 
Que esta singela iniciativa – prestigiada de forma nunca antes vista numa 
produção editorial independente, com a participação da composição com-
pleta do Supremo Tribunal e outros juristas tão ilustres – cumpra a missão 
de despertar novos olhares, reflexões e consciências no marco dos nossos 
200 anos enquanto nação livre.

Viva o Brasil e as nossas liberdades!
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LIBERDADES

Bernardo Cabral
  Advogado* 

1 

* Relator-geral da Constituição de 1988, Senador da República (1995 a 2003), Ministro da Justiça (1990), 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (1981 a 1984) e eterno Presidente de Honra do Conselho 
Editorial da Revista Justiça & Cidadania.
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A Diretoria da Revista Justiça e Cidadania, sob o comando firme e fraterno 
do Dr. Tiago Salles, em boa hora decidiu publicar um livro sobre o tema 

que dá título a este despretensioso prefácio. E mais: o faz de forma pioneira, 
eis que o compõe artigos de todos os ministros que integram a Corte Supre-
ma, além de professores e juristas consagrados.

Para mim, é imensamente honrosa esta colaboração, uma vez que tenho 
difundido, amiúde, a crença pela afirmação da liberdade e por entendê-la no 
sentido pela qual deve ela ser entendida, não apenas pelo conceito de que 
o ser humano é livre por natureza, o que não faz sentido. Sobretudo porque 
os que não têm a consciência da liberdade, aqueles que aceitam qualquer 
exigência, deste ou daquele dogma ou situação política, estão além dos pos-
tulados da liberdade.

Não posso deixar de salientar que, na soalheira árida do deserto dos di-
reitos humanos, a liberdade, sem licenciosidade e contida dentro das nossas 
regras morais, há de ser concedida aos que por ela lutam, mais cedo ou mais 
tarde, pois não é justo que se lhes deixem apenas a concessão do fugaz bene-
fício de dias melhores.

É de uma pontiaguda evidência que nenhuma ventura é fácil de ser 
conquistada, a não ser à custa de muita luta, muito sacrifício, pois não se 
pode falar em liberdade com a prática da omissão, esse subproduto do nada 
e do não.

Nesse passo, se torna oportuno breve comentário sobre imprensa e liber-
dade versus censura, temas centrais desta obra.

Não pretendo deter-me no histórico da censura, pois ela vem de longe 
e era exercida de forma drástica pelo poder civil e celestial (Santo Ofício), a 
ponto de serem proibidos os prelos e as oficinas. Salto o tempo e me situo 
no Século XX, em dezembro de 1940, quando, no auge da ditadura, Getúlio 
Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), controlando 
imprensa e rádio, acabando por vetar o registro de 420 jornais e 316 revistas.

Mais tarde, com a edição do Ato Institucional nº 1, o primeiro editado pelo 
Governo Militar – em abril de 1964 – instala-se rigorosa censura na imprensa, 
no rádio e na televisão. Meses depois, com o Ato Institucional nº 2, em 27 
de outubro de 1965, ao então presidente da República foi permitido violar a 
liberdade de imprensa.

A seguir, em 13 de dezembro de 1968, é editado o Ato Institucional nº 
5, que fecha o Congresso Nacional e oficializa a censura, mostrando como é 
difícil encontrar um governo que tenha apreço pela liberdade de imprensa, e 
a prova maior – e não é por mero acaso – é que as ditaduras sempre a contro-
laram, sobretudo através da censura.

Já na atualidade, a tentativa de encurralar os principais veículos de im-
prensa foi pela via obliqua resultou em fracasso – a criação do chamado Con-
selho Nacional de Jornalismo.

É justo o aplauso que se deve à Constituição Federal de 1988, que proíbe 
a existência de lei que contenha dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunica-
ção social. E mais: enfatiza a vedação de qualquer censura política, ideológica 
e artística (art. 220, parágrafos 1º e 2º).

Faço essa digressão porque estou preocupado com o populismo que, in-
felizmente, vem sobrepujando a democracia liberal e confirmando que quem 
não aprende a lição da História corre o risco de repetir os erros cometidos no 
passado.

Trago à colação a semelhança entre os que assumiram o poder na Hungria, 
Filipinas, Polônia, Índia e Turquia, onde o traço característico é o populismo 
autoritário, muto embora a Índia seja considerada a democracia mais popu-
lar do mundo e a Polônia seja aclamada como o mais bem sucedido caso de 
transição pós-comunista.

Portanto, se esses autoritários que conquistaram o poder – dando sinistro 
exemplo a certos e conhecidos seguidores – e conseguirem consolidar o seu 
domínio populista sobre os seus respectivos países, fica incomodamente ób-
vio certificar que a ascensão do sentimento populista está num crescendo, em 
razão dos defensores da chamada democracia liberal estarem cedendo seus 
espaços, permitindo um grande golpe contra a liberdade em direção a uma 
ditadura e, em especial, à imprensa.

Aliás, tenho reiterado, sempre que é necessário colocar em relevo, que 
uma imprensa controlada pelo Estado ou pelas elites dominantes pode ense-
jar a eclosão de não apenas uma, mas duas ou várias ditaduras numa mesma 
região. Volto a dizer: nenhuma nação conseguirá se desenvolver ou viver em 
harmonia se não for protegida e estimulada por uma imprensa livre.
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Imprensa amordaçada ou maculada pela censura não subsiste à democra-
cia e, sem esta, o mundo moderno nos ensina claramente que as nações não 
sobrevivem.

Ademais – e me aproximo do final desta singela contribuição – ditadura, 
em qualquer época, não deve ser exemplo para país nenhum e, para muitos, 
deveria servir de lição.

É com as ditaduras que os sinos dobram pelas exéquias da democracia.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022

 LIBERDADE DE INICIATIVA, 
DE CONCORRÊNCIA E DE 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 
PROFISSIONAL:  

A INCONSTITUCIONALIDADE 
DA PROIBIÇÃO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE PRIVADO E 

INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

Luiz Fux
Presidente do Supremo Tribunal Federal

Presidente do Conselho Nacional de Justiça



21L IBERDADES20     L IBERDADE ECONÔMICA

I. INTRODUÇÃO
De acordo com a base de dados Comparative Constitutions Project, um dos 

maiores acervos de informações sobre textos constitucionais de diferentes 
países, organizado pelos Professores Tom Ginsburg (University of Chicago) e 
Zachary Elkins (University of Texas), apenas 21% das Constituições hoje em 
vigor ao redor do mundo preveem expressamente algum tipo de direito a um 
ambiente de mercado competitivo1. Nem mesmo a Constituição norte-ameri-
cana de 1789, precursora do modelo de constitucionalismo liberal, consagra 
mandamentos equivalentes à liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 
1º, IV, e 170 da Constituição Federal (CF) brasileira.

Deveras, ao menos no plano deontológico, há que se reconhecer que nos-
sa Carta Maior é realmente vanguardista e singularizada no que diz respeito à 
consagração dessa liberdade – a qual é por ela alçada não apenas à princípio 
geral da ordem econômica, mas a verdadeiro fundamento da República Fede-
rativa do Brasil, inscrita logo em seu art. 1º.

Já no plano da práxis, por outro lado, ainda há muito espaço para evo-
lução. Transcorridos 200 anos da Proclamação da Independência, data em 
que conquistamos nossa liberdade e soberania enquanto nação; e mais de 
30 anos da promulgação da nossa Constituição Cidadã, marco em que logra-
mos a institucionalização de liberdades individuais e coletivas fundamentais, 
temos que reconhecer que – nada obstante as substanciais conquistas e pro-
gressos – ainda estamos distantes, na realidade prática, dos níveis ideais de 
diversos tipos de liberdade vislumbrados pelos constituintes de 1988 e por 
aqueles que lutaram por nossa independência em 1822.

No que concerne às liberdades econômicas, por exemplo, a edição de 
2022 do Index of Economic Freedom elaborado Heritage Foundation, um dos 
principais termômetros para mensuração dos progressos e retrocessos em 
termos de liberdade econômica, revela que o Brasil figura na 133ª posição 
dentre 184 países avaliados, inserindo-se na categoria “majoritariamente não 
livre” na avaliação da instituição.2

Dentre os 12 parâmetros que compõem referido índice, vale destacar duas 
dimensões em que o Brasil alcançou pontuações superiores ao seu score mé-

1 Confira-se em: http://www.comparativeconstitutionsproject.org.

2 Confira-se em: https://www.heritage.org/index/country/brazil.

dio, de 53,3 pontos: a efetividade judicial (em que foi avaliado com 57,2 pon-
tos) e a eficiência regulatória (que, por seu turno, se subdivide em liberdade 
de comércio, liberdade de investimento e liberdade financeira, cuja média de 
avaliação perfez 65,8 pontos).

Não por acaso, essas variáveis estão interrelacionadas: o Poder Judiciário 
desempenha papel de particular importância para assegurar uma regulação 
eficiente, que sirva – e seja formulada – em conformidade com os desígnios 
constitucionais referentes às liberdades econômicas. De uma parte, toca-lhe 
garantir a efetiva aplicação da regulação formulada pelos poderes competen-
tes, firmando o ambiente de previsibilidade e segurança jurídica que é es-
sencial aos investimentos econômicos e ao progresso social de modo geral. 
De outra parte, à luz do sistema de freios e contrapesos, cabe-lhe impedir os 
eventuais abusos do regulador, evitando arbitrariedades e restrições despro-
porcionais às liberdades garantidas pela Constituição.

É bem verdade que, ao se falar de revisão judicial na seara regulatória, 
recomenda-se aos julgadores que adotem, em regra, uma postura de auto-
contenção e deferência, em respeito tanto à investidura popular que caracteriza 
os demais Poderes quanto à complexidade técnica inerente aos temas a que o 
Poder Judiciário é chamado a analisar pela ótica estrita da validade jurídica.

Por outro lado, sendo a contenção de poder um dos pilares do Estado De-
mocrático de Direito, não pode o Judiciário, e notadamente o Supremo Tribu-
nal Federal (STF), furtar-se de exercer seu papel constitucional de conformar 
a regulação às balizas previstas na Constituição, equacionando seu conteúdo 
com os demais valores constitucionais que se põem em jogo em cada caso em 
que é chamado a intervir.

Afinal, cláusulas fundamentais como a liberdade de iniciativa – que rece-
beu o destaque de fundamento da República Federativa do Brasil na Consti-
tuição e que não encontra paralelo na ampla maioria dos textos constitucio-
nais de outras nações – não podem ser reduzidas a mero capricho retórico do 
constituinte brasileiro, afastando-se ou restringindo-se injustificadamente o 
controle judicial de atos normativos que as afrontem.

Nesse cenário, o presente artigo se propõe a sublinhar o relevante papel que 
a jurisdição constitucional – e, mais especificamente, o Supremo Tribunal Federal 
– desempenha para a garantia de liberdades econômicas. Para tanto, após con-
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siderações preliminares sobre a possibilidade e os limites da revisão judicial de 
atos estatais limitadores dessas liberdades, parte-se para uma análise do julga-
mento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 449/
DF3 e do Recurso Extraordinário 1.054.110/SP4, oportunidade em que a Corte 
reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que proibiam o exercício 
de transporte individual remunerado de passageiros por violação às liberdades 
de iniciativa (art. 1º, IV, e 170), de concorrência (art. 170, IV, ), e de profissão (art. 
5º, XIII), assim como aos preceitos constitucionais da isonomia (art. 5º, caput), 
da busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII), da defesa do consumidor (5º, XXXII, 
e 170, V); e do meio ambiente (art. 170, VI), todos estes erigidos pelo constituin-
te a fundamentos da ordem econômica reinaugurada em 1988.

II. O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA PRESERVAÇÃO 
DAS LIBERDADES ECONÔMICAS

Já de início, cumpre lembrar que foi justamente a necessidade de restrição 
do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado o que con-
duziu ao surgimento do constitucionalismo moderno.

Sob a perspectiva histórica, a concentração do poder de decisão sobre ati-
vidades produtivas nas mãos do monarca e da elite que lhe era servil sempre 
representou efetivo meio de controle dos súditos, conquanto conduzisse ao 
empobrecimento da sociedade. A rigidez regulatória concentrava em uma 
elite de mestres artesãos, localizados no topo da hierarquia imposta, a prer-
rogativa de monopólio dos meios de produção, bem como a de estabelecer 
salários, preços e padrões de qualidade.

Nesse ambiente hostil à competição e à inovação, tornava-se mais fácil 
controlar as massas e assegurar a manutenção da nobreza dirigente no poder. 
Apesar do notório óbice ao progresso e à distribuição das riquezas, o sistema 
era justificado paradoxalmente na proteção ao trabalhador.

A respeito do tema, os professores Daron Acemoglu (Massachusetts Insti-
tute of Technology) e James Robinson (Harvard University) prelecionam que 
a inexistência de limites ao poder do soberano para a regência da economia e 
das profissões conduz a um círculo vicioso de totalitarismo político e acentua-

3 Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2019. 

4 Relator: Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2019

ção da miséria, responsável pelo fracasso de diversas sociedades ao longo da 
história, desde o Império Romano até os dias atuais.5

O grande salto de progresso da humanidade, que nos permitiu gozar de 
padrões de vida nunca antes experimentados, somente foi possível com o 
advento do constitucionalismo – no caso inglês, ante a derrocada da dinastia 
absolutista dos Stuart e a imposição, pela revolução gloriosa, de uma monar-
quia constitucional, na qual foram criadas as instituições que conduziram à 
revolução industrial.

Nesse sentido, o enriquecimento dos mais pobres é resultado direto de 
uma economia mais produtiva, ao passo que são condições fundamentais 
para tanto a ausência de intervenções arbitrárias por parte dos governantes e 
a garantia da liberdade de organização econômica. Foi pela falta desses com-
ponentes, concluem Acemoglu e Robinson, que não houve qualquer melhoria 
significativa de padrões de vida da humanidade entre as revoluções neolítica, 
ainda na pré-história, e industrial, no fim do Século XVIII.6

A explicação para essa correlação entre inexistência de limites institucio-
nais ao poder regulatório e fracasso econômico é abundante na literatura 
econômica. O ganhador do prêmio Nobel de economia George Stigler já en-
sinava, em seu clássico “The Theory of economic regulation”, que “com seu 
poder de proibir ou compelir, de retirar ou conceder dinheiro, o Estado, de 
forma seletiva, pode e efetivamente ajuda ou prejudica um vasto número de 
indústrias”7.

Como observou o aclamado economista, o processo político pelo qual as 
regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder inte-
ressados em obter, por essa via, proveitos superiores aos que conseguiriam em 
um ambiente de livre competição. Segundo ele, um recurso político comumen-
te desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos 
competidores em um dado mercado. Nessa hipótese, os benefícios da medida 

5 ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. “Por que as nações fracassam. As origens do poder, 
da prosperidade e da pobreza”. Traduzido por Cristiana Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 
143-144.

6 Idem.

7 STIGLER, George. “The Theory of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics and Man-
agement Science, v. 2, n. 1, 1971, p. 3.
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restritiva costumam se concentrar em um pequeno grupo, ao passo que os cus-
tos são dispersos por toda a sociedade, diminuindo a resistência política.8

Sob essa perspectiva, restando evidenciado que o exercício de atividades 
econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção 
arbitrária por parte do Estado, cumpre definir a quem compete, em última 
instância, a fiscalização da observância dos limites do poder regulador.

Vale lembrar que limites definidos e implementados pelo próprio ente li-
mitado desafiam a ideia de Estado de Direito, dando azo ao surgimento de 
instância hegemônica de poder. É por isso que, como bem sintetiza a clássica 
formulação de Friedrich Hayek, “o rule of law exige que a discricionariedade 
administrativa na ação coercitiva seja sempre sujeita a escrutínio por uma 
Corte independente.”9

No Brasil, a Constituição estabeleceu o sistema de freios e contrapesos, 
segundo o qual compete ao Poder Judiciário invalidar os atos normativos que 
simplesmente proíbam ou estabeleçam restrições desproporcionais à livre 
iniciativa e à liberdade profissional.

Nesse sentido, em mais de uma oportunidade o Supremo Tribunal Fede-
ral já afastou limitações arbitrárias ao exercício de atividades econômicas 
e profissionais. Cite-se como exemplo o julgamento do RE 511.96110, opor-
tunidade em que declarou inconstitucional a exigência legal de diploma de 
curso de ensino superior para o exercício da atividade de jornalista. Assim 
como em tantos outros casos, decididos consoante lógica semelhante, esse 
precedente ressalta característica essencial do sistema constitucional de 
proteção de liberdades: sua prevalência prima facie, eis que as restrições 
governamentais devem ser reservadas a situações excepcionalíssimas e de-
vidamente justificadas.

A propósito, cuida-se de consectário do princípio da dignidade da pessoa 
humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que impõe a 

8 Ibidem, p. 5.

9 Tradução livre. No original: “The rule of law requires that administrative discretion in coerci-
ve action (i.e. in interfering with the person and property of the private citizen) must always be 
subject to review by an independent court”. HAYEK, Friedrich. “The Political Ideal of the Rule of 
Law”. National Bank of Egypt fiftieth anniversary commemoration lectures. Cairo: National Bank 
of Egypt, 1955, p. 45.

10 RE 511.961, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009. 

concepção do ser humano como um ser intelectual e moral, capaz de se de-
terminar e de se desenvolver em liberdade.11

Nesse sentido, como afirma o professor e jurista alemão Robert Alexy (Kiel 
University), o princípio da liberdade jurídica, na qualidade de regra mestra 
do sistema normativo, “exige uma situação de disciplina jurídica na qual se 
ordena e se proíbe o mínimo possível.”12 E prossegue o jusfilósofo, sobre as 
consequências lógico-jurídicas do direito geral de liberdade (das Allgemeine 
Freiheitsrecht):

Em razão do fato de o direito geral de liberdade estar relacionado não ape-

nas a ações, mas também a situações e a posições, a esse princípio devem 

ser adicionados dois outros: um que exige a maior medida possível de não 

afetação de situações e outro que exige a maior medida possível de não-

-eliminação de posições jurídicas do titular do direito fundamental. Esses 

três princípios podem ser agrupados em um princípio superior, o princí-

pio da liberdade negativa. No que se segue, será tratado apenas o mais 

simples dos subprincípios, o princípio da liberdade jurídica, que exige que 

as alternativas de ação sejam afetadas o mínimo possível por deveres e 

proibições.13

Por isso, sendo a liberdade um topoi, extraído da dignidade humana e da 
configuração do sistema jurídico, é imperioso inferir, sob pena de torná-la es-
téril, que eventuais restrições devem (i) ser informadas por um parâmetro 
constitucionalmente legítimo; e (ii) adequar-se ao teste da proporcionalidade.

Adotando um raciocínio semelhante, o Tribunal Constitucional Federal ale-
mão assentou que “o indivíduo deve admitir restrições à sua liberdade de 
ação, estabelecidas pelo legislador para proteção e fomento do convívio so-
cial nos limites do razoável de acordo com a situação fática; mas deve a auto-

11 Lê-se no original: “Der Einzelne muß sich diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit ge-
fallen lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege und Förderung des sozialen Zusammenlebens in den 
Grenzen des bei dem gegebenen Sachverhalt allgemein Zumutbaren zieht; doch muß die Eigen-
ständigkeit der Person gewahrt bleiben”. ALEMANHA. „Bundesverfassungsgericht“. BVerfGE 30, 
1 [20]. 

12 ALEXY, Robert. „Teoria dos Direitos Fundamentais”. Traduzido por Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 177.

13 Op. cit. p. 343 e 352
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nomia da pessoa restar mantida”.14 Examinando referida orientação pretoria-
na, Robert Alexy ensina que “essa fórmula, na qual claramente se vislumbra a 
máxima da proporcionalidade, não apenas diz que a liberdade é restringível, 
mas também que ela é restringível somente diante da presença de razões 
suficientes”.15

Outra não é a conclusão dos professores Volker Epping (Leibniz University 
Hannover) e Christian Hillgruber (University of Bonn), que, analisando o art. 2º 
da Constituição alemã, defendem que a garantia de liberdade da ação humana 
“expressa-se antes de tudo em uma estrita aplicação do princípio da pro-
porcionalidade, com aumentado ônus de justificação por parte do Estado para 
intervenções”16.

E esse ônus de justificação elevado, por óbvio, não é atendido com o recur-
so a argumentos de cariz meramente retórico. É dizer: a restrição à liberda-
de deve encontrar suporte em elementos empíricos que indiquem a sua ne-
cessidade e adequação para atingir o objetivo constitucionalmente legítimo. 
Portanto, consubstancia ônus do proponente da medida o seu embasamento 
com informações, como, por exemplo, pesquisas de campo, estatísticas, le-
vantamentos históricos e etc., que a justifiquem e demonstrem sua eficácia.

Todavia, visto que constatações empíricas dependem de análises, mais ou 
menos controversas, sobre dados cuja abrangência e confiabilidade podem 
variar, surge questão de vital importância: qual é o grau exigido de segurança 
dos argumentos de justificação para legitimar uma determinada intervenção 
estatal na liberdade?

Com efeito, cuida-se de uma exigência de caráter dinâmico, pois o seu ri-
gor será variável consoante a gravidade da restrição proposta à liberdade. É 
o que Robert Alexy denomina como lei epistêmica do sopesamento: “quanto 
mais pesada for a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá 
que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia”17.

14 ALEMANHA. “Bundesverfassungsgericht”. BVerfGE 30, 1 [20].

15 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 357-358.

16 EPPING, Volker; HILLGRUBER, Christian. «Grundgesetz: Kommentar“. 2. ed. München: C. H. 
Beck, 2013, p. 29.

17 ALEXY, Robert. “Teoria dos Direitos Fundamentais”. Traduzido por Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 617.

À luz dessas premissas acerca da possibilidade de revisão judicial dos 
atos estatais que intervém nas liberdades econômicas, o Supremo Tribunal 
Federal teve uma oportuna ocasião para definir os limites do poder regula-
dor em relação ao ambiente concorrencial e ao exercício das profissões ao 
ser instado a se pronunciar acerca da constitucionalidade de leis municipais 
que proibiam o uso de carros particulares, para o transporte remunerado 
individual de passageiros. A seguir, apresenta-se a síntese dessa controvér-
sia e uma breve análise dos fundamentos e das conclusões assentadas pela 
Corte nessa oportunidade.

III. ADPF 449/DF E RE 1.054.110/SP: A INCONSTITUCIONALIDADE MA-
TERIAL DA PROIBIÇÃO DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL

A discussão acerca da possibilidade de normas municipais proibirem o 
uso de carros particulares para o transporte remunerado individual de pas-
sageiros se deu no julgamento conjunto de dois casos: a Arguição de Des-
cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 449/DF, em que se impug-
nava a Lei nº 10.553/2016 do Município de Fortaleza, e no Recurso Especial 
(RE) 1.054.110/SP, em que se questionava acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade 
estadual, havia declarado a inconstitucionalidade da Lei nº 16.279/2015 do 
Município de São Paulo. 

Para além desses casos, contudo, à época já se identificava a existência 
de leis similares em diversos municípios brasileiros (por exemplo, Aracaju/
SE, Salvador/BA e Campinas/SP), sem contar outros tantos em que se tra-
vava essa mesma discussão em sede legislativa ou judicial, a evidenciar não 
apenas a relevância social da questão, mas também a necessidade de que se 
conferisse solução definitiva e segura ao tema, ante os diversos interesses e 
possibilidades envolvidos.

Sob a perspectiva constitucional, a questão envolvia o seguinte aparente 
conflito de normas constitucionais. De um lado, a fundamentar a postulação de 
compatibilidade das normas impugnadas com a Constituição, alegava-se que o 
serviço de transporte individual de passageiros teria natureza pública, a ensejar 
a necessidade de prévia autorização estatal, invocando-se, para tanto, o art. 175 
da Constituição de 1988. Sob esse viés, segundo se aduzia, o serviço de trans-
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porte de passageiros corresponderia ao exercício de serviço público de forma 
irregular, já que realizado sem a prévia anuência municipal, revelando espécie 
de competição injusta e passível de colocar o consumidor sob risco.

De outro lado, além de discussões relativas aos limites da própria com-
petência legislativa municipal para a questão, erigiam-se como fundamentos 
principais pela inconstitucionalidade das normas a previsão da livre-concor-
rência, da proteção ao consumidor e de outros conexos pilares da ordem eco-
nômica do projeto constituinte de 1988 (art. 170 da CF/1988), além da previ-
são da livre-iniciativa como fundamento da República (art. 1 °, IV, da CF/1988) 
e da própria liberdade de exercício de atividade profissional (art. 5º, XIII, da 
CF/1988), direito fundamental expresso.

Nesta altura, vale pontuar que o escrutínio realizado pela Corte não abran-
geu todos os tipos de regulações possíveis do mercado de transporte de pas-
sageiros – a exemplo de questões como padrões mínimos de segurança, de-
veres de informação, requisitos objetivos de qualificação para motoristas e 
etc. Ao contrário, o âmbito estrito de análise dizia respeito à possibilidade de 
restrição oligopolística desse mercado – ou seja, da limitação da quantidade 
de prestadores de serviço a um grupo autorizado pelo governo, vedando-se o 
exercício da profissão a todos os demais particulares.

Nesse sentido, ao analisar a ADPF 449, sob minha relatoria, parti de algumas 
premissas fáticas quanto às particularidades desse mercado. Como consignei 
em meu voto à ocasião, é de sabença comum que, no Brasil, o licenciamento 
de táxis funciona como a delegação de um privilégio a certos particulares, os 
quais passam a deter a exclusividade de exploração do serviço de transporte 
de passageiros. Os detentores de licenças, por sua vez, podem cedê-las para a 
exploração de terceiros, os verdadeiros motoristas, mediante remuneração, as 
denominadas diárias. Isto gera uma restrição artificial do mercado e cria uma 
renda extraordinária para os detentores de licenças, cujo valor deriva precisa-
mente da possibilidade de transacionar esse título. Trata-se, assim, de ativo que 
não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas apenas ao ce-
nário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental.

Aludido mecanismo tem como única consequência a transferência invo-
luntária de recursos de consumidores e trabalhadores para um grupo especí-
fico, formado por aqueles agraciados com o número restrito de licenças. Por-

tanto, há enorme resistência de grupos organizados à abertura do mercado 
para novos entrantes – é dizer, novos trabalhadores, iniciantes ou migrantes 
de setores em crise, em busca de oportunidades de gerar valor para a socie-
dade mediante recompensa financeira.

Nesse contexto, tornava-se fácil constatar que os verdadeiros “prejudica-
dos” com a abertura do mercado, então, seriam os que têm a perder com a 
desvalorização das licenças de permissão de táxis, os mesmos que sempre 
se opuseram à ampliação do número dessas licenças. É precisamente o que 
esclarece importante estudo do Insper, que destaca o fato de que, se antes do 
início da operação da Uber o valor estimado de uma licença de permissão de 
táxi era de aproximadamente R$ 900 mil na cidade do Rio de Janeiro e de R$ 
680 mil na cidade de São Paulo, “a entrada da Uber no mercado tem potencial 
de ampliar a oferta de serviços até o ponto em que não há mais valor no di-
reito de limitar a participação de terceiros, podendo, potencialmente, reduzir 
a zero o valor das licenças.”18

Este cenário sugeria a existência de uma captura regulatória dos órgãos 
públicos para proibir o esvaziamento do valor da licença de permissão de táxi 
em virtude da abertura de mercado, em evidente prejuízo dos consumidores 
e trabalhadores que pretendiam ingressar no setor. É dizer: normas restritivas 
da atividade de transporte individual, como as leis municipais analisadas 
à ocasião, consistiam, em verdade, em odiosa forma de transferência de 
recursos dos consumidores para os detentores de licenças de permissão de 
táxi, diante da diminuição das opções de escolha daqueles em favor destes.

Como se sabe, o aumento da concorrência impõe um novo paradigma aos 
antigos agentes, como a necessidade de prestação de um serviço melhor e 
mais barato para se manter no mercado, sob pena de serem compelidos a 
migrar para outra atividade, na qual possam produzir maior valor para a so-
ciedade. Essa é a sistemática de defesa da concorrência, benéfica para os con-
sumidores, para a coletividade e também para os trabalhadores, na medida 
em que a competição os torna mais produtivos. Por isso mesmo, cuida-se 
de sistemática protegida por diversas normas constitucionais protetivas de 

18 AZEVEDO, Paulo et. al. “Uber: O dilema de crescer com uma inovação disruptiva”. Série Estu-
dos de Caso. São Paulo: Insper, 2016, p. 7-8. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-con-
tent/uploads/2018/10/Uber_dilema_inovacao_disruptiva_port.pdf.
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liberdades básicas e da concorrência, conforme preveem os artigos 1º, IV; 5º, 
caput e XIII; 170, caput e IV; e 173, § 4º, da Constituição de 1988.

Essa mesma ratio informou, também, a edição da Súmula Vinculante nº 49 
do STF, segundo a qual “Ofende o princípio da livre concorrência lei munici-
pal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo 
em determinada área”. Afinal, o propósito do Direito antitruste, de caráter 
constitucional, é justamente proteger os novos entrantes em face de ações 
concertadas dos players tradicionais, e não o inverso, haja vista que o art. 
173, § 4º, da CF prevê que “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que 
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros”.

De fato, quando uma lei restringe mercados de forma artificial, está, na rea-
lidade, favorecendo a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência 
e o aumento arbitrário dos lucros, o que ocorre pela fixação de tarifas manifes-
tamente superiores ao preço de mercado e se verifica pelo fato de que os novos 
concorrentes têm conseguido se estabelecer no mercado de transporte indivi-
dual de passageiros com serviços de qualidade superior a preços semelhantes 
ou inferiores. E tudo isto decorre da atividade de grupos de pressão junto aos 
Poderes Legislativo e Executivo, em todas as esferas da Federação, na tentativa 
de capturar o regulador e aumentar os seus ganhos financeiros.

À luz dos já referidos ensinamentos de George Stigler, o ambiente por 
excelência do denominado rent-seeking, concretizado na captura do poder 
político pelos detentores de poder econômico, tem lugar quando os ganhos 
de determinada medida se concentram em uma classe, ao passo que os seus 
custos são dispersos pela coletividade, reduzindo os incentivos para que haja 
resistência pelas vias tradicionais de participação19.

Nesses casos de disfuncionalidade das instituições democráticas, o Poder 
Judiciário deve intervir para garantir a plena efetividade das liberdades consti-
tucionalmente asseguradas. Afinal, não pode a democracia tornar-se um regi-
me servil a privilégios de grupos organizados, restando incólume a separação 
dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrá-
rios do Executivo e do Legislativo.

19 STIGLER, George. “The Theory of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics and 
Management Science, v. 2, n. 1, 1971, p. 5.

Relativamente aos casos sub examine à ocasião, era de se notar que, quan-
to à ADPF 449, a própria Câmara Municipal de Fortaleza havia justificado a 
norma impugnada com base na “necessidade de proteção quanto ao sistema 
e aos profissionais do setor”, tornando cristalina a finalidade da lei, qual seja: 
preservar a renda e a restrição de mercado em favor de determinados agen-
tes profissionais. De modo semelhante, no RE 1.054.110, também a Câmara 
Municipal de São Paulo sustentava que a norma se voltava a impedir “táxis 
clandestinos”, assim considerados aqueles trabalhadores de fora do sistema 
tradicional de transporte individual de passageiros.

Nessa esteira, uma primeira conclusão assentada pela Corte à ocasião foi 
a de que o objetivo perseguido pelas normas então analisadas era inconstitu-
cional, porquanto os princípios constitucionais da livre iniciativa (artigos 1º, 
IV, e 170), da liberdade profissional (art. 5º, XIII), da igualdade (art. 5º, caput) 
e da ampla concorrência (art. 173, § 4º) impedem ações legislativas e admi-
nistrativas que preservem os interesses de agentes tradicionais do mercado 
em detrimento de novos entrantes e dos consumidores.

Demais disso, para além da violação a essas liberdades basilares da or-
dem econômica de nossa nação, a Corte consignou que as externalidades 
negativas geradas pelas restrições contidas nas normas impugnadas acaba-
vam por ofender, por via de consequência, as disposições constitucionais 
relativas à busca pelo pleno emprego, à proteção ao consumidor e à mobili-
dade urbana eficiente.

É que, sob uma perspectiva pragmática – e considerando que o desempre-
go no País, à época, havia alcançado o patamar recorde de 13,7%, afetando 
14.200.000 pessoas20 – consignou-se à ocasião que iniciativas e mecanismos 
de abertura de mercado que representem absorção de mão-de-obra são lou-
váveis, de modo que, sobretudo nesse contexto de crise, medidas em sentido 
contrário acabariam por ofender o princípio da busca pelo pleno emprego 
insculpido no inciso VIII do art. 170 da Constituição.

Já sob o prisma do consumidor, destacou-se que a tecnologia permitiu a re-
dução de assimetrias de informação entre consumidores e fornecedores em pa-

20 SILVEIRA, Daniel; CAVALLINI, Marta. “Desemprego fica em 13,7% no 1º trimestre de 2017 e 
atinge 14,2 milhões”. G1 Economia. Publicado em: 28/4/2017. Disponível em: http://g1.globo.
com/economia/noticia/desemprego-fica-em-137-no-1-trimestre-de-2017.ghtml.
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tamar jamais alcançado pelos reguladores. No que concerne especificamente ao 
mercado do transporte individual de passageiros, pontuou-se que a sistemática 
de aplicativos de transporte, desafiando a clássica explicação para o licencia-
mento de táxis, não apenas fornece tudo o que a regulação tradicional sempre 
prometeu aos consumidores, mas vai ainda além: (i) permite ao usuário acom-
panhar o trajeto para impedir que o motorista adote caminho mais longo desne-
cessariamente; (ii) impede a adulteração de taxímetros; (iii) permite a avaliação 
de usuários, em benefício dos motoristas; (iv) compartilha com os consumidores 
avaliações de outros usuários; (v) presta seguro aos passageiros; e (vi) permite o 
compartilhamento de corridas entre usuários distintos, barateando o serviço e 
tornando mais eficiente o sistema de transportes como um todo.

A tecnologia, portanto, tratou de solucionar, em definitivo, problemas 
classicamente entendidos como “falhas de mercado” antes justificadoras da 
intervenção regulatória, de modo que essas inovações espontâneas da socie-
dade, além de proporcionarem novas comodidades à coletividade, afastaram 
os inconvenientes que os custos de transação e as assimetrias de informação 
poderiam causar em um mercado sem barreiras de entrada.

Outrossim, os benefícios gerados aos consumidores são evidenciados não 
apenas pela crescente utilização dos serviços disponibilizados por essas plata-
formas digitais, mas também por estudos desenvolvidos por importantes pes-
quisadores da área, dentre os quais destaca-se o elaborado por economistas 
das universidades de Chicago e de Oxford, a fim de estimar o excedente do 
consumidor (consumer surplus) fornecido por uma plataforma de serviços de 
transporte individual no mercado norte-americano.

O excedente do consumidor consiste na diferença entre o benefício mar-
ginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago, obser-
vado pela interação entre a curva de demanda e o preço de mercado. Trata-
-se do bem-estar econômico que os consumidores experimentam ao adquirir 
algo por valor inferior ao máximo que estariam dispostos a pagar. Calculan-
do a elasticidade da demanda à vista da variação de preços com o recurso a 
técnicas de econometria e big data, o estudo em voga estima que o serviço 
UberX gerou um excedente aos consumidores de aproximadamente US$ 6,8 
bilhões nos Estados Unidos apenas em 2015.21

21 COHEN, Peter et. al. “Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber”. NBER 

O estudo ainda estima que o excedente do consumidor é aproximadamen-
te 1.57 vezes superior aos seus gastos efetivamente realizados, o que significa 
dizer que para cada US$ 1 gasto em corrida de UberX, estima-se que o con-
sumidor economiza US$ 1,57 como excedente. Essas estimativas de exceden-
te do consumidor são elevadas em relação aos prováveis ganhos e perdas 
sofridas por motoristas de táxi como consequência do ingresso do Uber no 
mercado.22 Em conclusão, os pesquisadores afirmam que “o valor de exce-
dente do consumidor em um dia, pelas nossas estimativas, é de cerca de US$ 
18 milhões. Se a Uber desaparecesse inesperadamente por um dia, isso é o 
quanto os consumidores perderiam”.23

Portanto, forçoso concluir que a restrição, por ato governamental, do fun-
cionamento da mencionada plataforma, equivaleria a um dano anual bilioná-
rio aos consumidores norte-americanos, de modo que, considerando a franca 
aceitação dos serviços de transporte da espécie entre os consumidores brasi-
leiros, não há motivos para duvidar de que também no nosso País a economia 
compartilhada tenha proporcionado um desejável excedente do consumidor 
no mercado de transporte individual de passageiros.

De outro lado, sob o prisma da proporcionalidade, também se ponderou 
que a norma que veda o uso de carros particulares, cadastrados ou não em apli-
cativos, para o transporte remunerado individual de pessoas não é necessária e 
nem adequada para reduzir custos de transação ou assimetrias de informação 
no mercado. Ao contrário, tal proibição impõe um alto custo social, em termos 
de preço e qualidade de serviços ao consumidor, de oportunidades de trabalho 
e de dinamismo da economia sem produzir benefício em contrapartida.

Concluiu-se, destarte, que proibir a operação desse serviço geraria, por con-
sequência, um efeito contrário ao objetivo de defesa do consumidor imposto 
pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição, caracterizando um desvirtua-
mento patente do poder regulatório do Estado em prejuízo dos cidadãos.

Por fim, destacou-se ainda o impacto das restrições apostas pelas normas 
no direito à mobilidade urbana eficiente e ao meio ambiente. Nesse sentido, 
mencionou-se estudo desenvolvido por pesquisadores das universidades Es-

Working Paper No. w22627, 2016, p. 21. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2837639.

22 Ibidem, p. 5.

23 Ibidem, p. 21.
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tadual do Arizona e de Houston que averiguou a correlação entre a entrada 
da Uber no mercado e o congestionamento do trânsito em áreas urbanas dos 
Estados Unidos, aplicando a técnica de econometria chamada “diferenças em 
diferenças”, que considera os cenários anteriores e posteriores ao ingresso do 
fator analisado nos grupos de teste e de controle. Segundo os autores, foram 
encontradas evidências empíricas de que os serviços de compartilhamento de 
corridas, como o prestado pela Uber, reduzem significativamente o congestio-
namento de trânsito após entrar em funcionamento em uma área urbana.24

Outrossim, a Prefeitura de Nova Iorque opinou contrariamente a uma 
proposta de limitação do número de motoristas em circulação por meio de 
aplicativos, ao afirmar, com base em estudo próprio, que: (i) aplicativos de 
transporte não parecem causar o congestionamento adicional experimenta-
do no centro comercial da cidade; e (ii) por força de padrões de emissão de 
poluentes impostos a toda a indústria automotiva, mudanças no setor de veí-
culos sob demanda provavelmente não afetarão a qualidade do ar na cidade 
de maneira significativa.25

Ainda em relação à gestão do trânsito, outro estudo empírico, que tam-
bém usou a técnica chamada “diferenças em diferenças”, correlaciona o in-
gresso do aplicativo Uber em mercados da Califórnia a uma significativa e rá-
pida redução no número de homicídios ocorridos com veículos automotores 
cujos motoristas dirigiam sob a influência de álcool, na medida em que os 
pesquisadores responsáveis apontam que a insuficiência do número de táxis 
pode contribuir para que pessoas optem por dirigir seus veículos mesmo após 
o consumo de bebidas alcoólicas.26

A propósito, vale destacar que esse efeito positivo do funcionamento de 
aplicativos de compartilhamento de corridas abrange não apenas a quantida-
de de vidas salvas, mas também os custos economizados na persecução penal 

24 LI, Ziru; HONG, Yili; ZHANG, Zhongju. «Do Ride-Sharing Services Affect Traffic Congestion? An 
Empirical Study of Uber Entry”, 2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2838043.

25 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. City of New York, Office of the Mayor. “For-Hire Vehicle Trans-
portation Study”, 2016. p. 5-6. Disponível em: https://www1.nyc.gov/assets/operations/down-
loads/pdf/For-Hire-Vehicle-Transportation-Study.pdf.

26 GREENWOOD, Brad; WATTAL, Sunil. “Show me the way to go home: An empirical investigation 
of ride sharing and alcohol related motor vehicle homicide”. Fox School of Business Research Pa-
per Nº 15-054, 2015, p. 1. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2557612.

e encarceramento de motoristas que tenham causado acidentes enquanto 
alcoolizados.

Além disso, cabe lembrar que congestionamentos resultam de fatores re-
correntes e não recorrentes, sendo que fração substancial destes últimos é 
composta por acidentes de trânsito. Portanto, se as plataformas de econo-
mia compartilhada reduzem a embriaguez ao volante, contribuem, também 
por essa perspectiva, para a melhor fluidez do trânsito. A todos esses fatores, 
acrescente-se ainda o fato de que alguns dos aplicativos criaram alternativas 
inovadoras na redução do número de veículos em circulação, como sistemáti-
cas de compartilhamento de corridas entre pessoas desconhecidas, por meio 
de algoritmos, como, por exemplo, o denominado Uber Pool.

A bem da verdade, consoante também se destacou à ocasião, ainda que os 
serviços de compartilhamento de corridas gerassem um impacto negativo no 
trânsito e na expansão das cidades, sem apresentar efeitos sociais positivos 
relacionados à mobilidade urbana, não haveria espaço para o ato normativo 
proibitivo do exercício de liberdades constitucionalmente asseguradas, ante a 
existência de alternativas para enfrentar tais questões e que não geram restri-
ção de entrada em mercado profissional.

Por tudo isso, concluiu-se ainda que a repressão legislativa às iniciativas 
modernas de ordenamento espontâneo do transporte nega aos indivíduos o 
direito à mobilidade urbana eficiente, contrariando o mandamento contido 
no art. 144, § 10, I, da Constituição Federal.

Por razões semelhantes, assentou-se que as normas impugnadas também 
se revelavam em desarmonia com os preceitos constitucionais que consagram 
a defesa do meio ambiente – aspecto este, vale destacar, que também cons-
titui princípio setorial da ordem econômica, insculpido no art. 170, V. Afinal, 
como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão 
do RE 1.054.110, “na nova realidade mundial de escassez de bens, incentivar 
o aproveitamento da capacidade ociosa de bens e serviços é uma medida que 
promove a sustentabilidade”.

Por todos esses motivos – e reconhecendo ainda vícios formais das normas 
por violação às regras de competência normativa27 – a Corte declarou a inconsti-

27 De forma mais específica à problemática da competência legislativa que a matéria evoca, ci-
ta-se também o trecho correspondente da ementa do acórdão proferido como resultado de jul-
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tucionalidade das medidas proibitivas contidas na Lei nº 10.553/2016 do Muni-
cípio de Fortaleza e na Lei nº 16.279/2015 do Município de São Paulo e fixou as 
seguintes teses de julgamento: (i) “a proibição ou restrição da atividade de trans-
porte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucio-
nal, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência”; e (ii) 
“no exercício de sua competência para regulamentação fiscalização do transporte 
privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem 
contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”.

IV. CONCLUSÃO
Ao apreciar a ADPF 449 e o RE 1.054.110, o Supremo Tribunal Federal as-

sentou a inconstitucionalidade material da proibição ou restrição da ativida-
de de transporte privado individual, notadamente por sua incompatibilidade 
com os princípios da livre-iniciativa, da livre-concorrência, da liberdade de 
profissão e, por via de consequência, por ofensa aos preceitos constitucionais 
da busca pelo pleno emprego, da defesa do consumidor e da defesa do meio 
ambiente – todos estes princípios consagrados pela Carta Maior como funda-
mentos da ordem econômica reinaugurada em 1988.

Deveras, esses pilares e as demais liberdades fundamentais asseguradas 
pela Constituição resultam na restrição da atuação estatal desproporcional ou 
não fundamentada sobre a esfera particular, inclusive em sua manifestação 
regulatória, a possibilitar, no âmbito do exercício do controle de constitucio-
nalidade, a revisão de sua compatibilidade, formal e material, com a ordem 
constitucional.

Nesse sentido, na linha de precedentes anteriormente firmados pelo Tribu-
nal – quando ainda nem se imaginava a concepção e a utilização de plataformas 
digitais como as que hoje possibilitam a execução e a utilização do serviço de 
transporte individual de passageiros28 – assentou-se que a regra é a liberdade.

gamento do RE 1.054.110/SP: “A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa 
para dispor sobre trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias 
para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de en-
trada e de preço. Em razão disso, a regulamentação e a fiscalização atribuídas aos municípios e ao 
Distrito Federal não podem contrariar o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal.”

28 Cumpre explicitar que alguns trechos do presente artigo foram transpostos, com adaptações, 
de texto publicado em coautoria com Abhner Youssif Mota Arabi, cujo enfoque na análise destes 

Foi o que o Supremo já havia decidido, por exemplo, em casos relativos ao 
livre exercício da atividade profissional, que pode ser limitado pela lei, mas 
apenas de forma excepcional, mediante ato normativo que se revele razoável 
e proporcional, a partir da consecução de outros valores constitucionais que 
possam estar em risco.

Dessa forma, sem que aqui se afirme uma liberdade irrestrita de atuação 
dos agentes particulares na ordem econômica, a estipulação de mecanis-
mos regulatórios que, como nos casos, possam implicar a estipulação de 
barreiras de acesso à execução de mercados, produtos e/ou serviços deve 
se dar de forma constitucionalmente fundamentada. Atrai-se, portanto, 
um ônus argumentativo das medidas restritivas que o Poder Público deseja 
implementar, sendo este um dos vetores a guiar também os limites da re-
visão judicial da matéria, à luz das liberdades públicas constitucionais que 
estejam sendo restringidas.

De outro lado, como bem ponderado no julgamento dos casos analisa-
dos neste artigo, é preciso que se tenha ao menos a probabilidade de que os 
fatores elencados como fundamentos para o desenvolvimento dessas me-
didas restritivas se revelem como factíveis e empiricamente demonstráveis. 
Ainda que não se exija a indicação da certeza de seu êxito – até mesmo 
porque, por vezes, pode se estar a tratar de temas sobre os quais ainda 
exista acirrada indefinição técnico-científica qualificada – é necessário que, 
ao menos a proporcionalidade, a adequação e a necessidade das iniciativas 
propostas sejam evidenciadas, como substrato argumentativo que justifi-
que determinada política, regulação ou restrição que se queira adotar sobre 
determinada atividade.

As restrições estatais de acesso ao exercício de atividades econômicas e 
profissionais devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma inter-
ferência do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados 
ao modo como o ser humano desenvolve a sua existência. Conforme as lições 
de Friedrich Müller, existe no Estado de Direito uma presunção em favor da li-
berdade do cidadão, lógica que é corroborada pela doutrina norte-americana 

mesmos casos recai sobre a atuação da Corte na chamada “Sociedade 4.0”. Confira-se seu inteiro 
teor em: ARABI, Abhner Youssif Mota; FUX, Luiz. “Constituição, Supremo e tecnologia: a incons-
titucionalidade da proibição do serviço de transporte privado e individual de passageiros”. In: Su-
premo 4.0: Constituição e tecnologia em pauta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 15-26.
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do primado da liberdade (preferred freedom doctrine).
Ao apreciar a ADPF 449 e o RE 1.054.110, o STF teve a oportunidade de 

esclarecer os limites do poder regulador em relação ao ambiente concorren-
cial e ao exercício das profissões, assentando que “a Constituição brasileira 
não admite, sob pena de franca violação a direitos fundamentais, medidas 
restritivas de liberdade desprovidas de bases racionais”. Desse modo, para 
além de reconhecer a inconstitucionalidade das normas proibitivas do serviço 
de transporte privado e individual de passageiros, protegendo a liberdade de 
iniciativa, de concorrência e de exercício profissional nesse setor específico, 
a Corte contribuiu para prover maior segurança jurídica ao desenvolvimento 
das atividades econômicas em diversos outros mercados.
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I. BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA: DO INDIVIDUAL AO COLETIVO
No bicentenário da Independência do Brasil, exalta-se a liberdade. A li-

berdade real, direito humano erigido em primeira dimensão, pré-requisito 
indissociável da dignidade da pessoa humana, valor-fonte de nossa ordem ju-
rídica. Celebrá-la, em momento tão significativo, pressupõe reflexão, sempre 
oportuna, sobre a realização dos objetivos e fundamentos da nação brasileira 
como Estado Democrático de Direito.

É certo que o 7 de setembro de 1822 se reveste, em sua simbologia, de 
suma importância no contexto histórico do País, enquanto marco do afasta-
mento formal do Brasil relativamente a Portugal. Consabido, ainda, que a his-
tória do constitucionalismo brasileiro teve início logo após e a partir de um 
duplo ato de força: a dissolução, por Decreto de Dom Pedro I, da primeira 
Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, do Império do Brasil, em 12 de 
novembro de 1823, instalada que fora em 3 de maio de 1823, e a subsequente 
outorga, em 25 de março de 1824, pelo Imperador, da primeira Constituição 
Política do Império do Brasil, a mais longeva até hoje.

Roberto Gargarella rememora que, por volta da metade do Século XIX, 
grande parte dos países latino-americanos passou a efetivar o “encontro 
constitucional” entre os projetos principais vigentes à época, o liberal e o 
conservador. Destaca, quanto ao Brasil, que houve o constitucionalismo de 
fusão, ainda que o País tenha ficado praticamente à margem do desenvolvi-
mento constitucional que ocorria na região1. Nessa linha, influenciada por um 
liberalismo clássico individualista2, de base portuguesa e matriz francesa3, a 
primeira Carta Magna brasileira manteve o regime escravocrata então vigen-
te, com resquícios até hoje na configuração das relações laborais, em que 
dissociada a independência da liberdade ínsita à democracia real.

1 GARGARELLA, Roberto. “Doscientos años de constitucionalismo americano: los Estados Unidos 
y América Latina frente a frente”. In: MALDONADO, Daniel Bonilla (compilador). El constituciona-
lismo en el continente americano. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/ Universidad de los Andes/ 
Universidad EAFIT, 2016, p. 171-172.

2 WOLKMER, Antônio Carlos. “História do Direito no Brasil”. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 75.

3 COSTA, Emilia Viotti da. “Brasil: história, textos e contextos”. São Paulo: Editora Unesp, 
2015, p. 26-45.

Em salto histórico e com avanço civilizatório, chega-se à Constituição Cidadã 
de 1988, em que a liberdade e a igualdade ganharam pujante relevância material.

Valho-me aqui das palavras de Canotilho, de todo aplicáveis à nossa reali-
dade: “a Constituição será também o estatuto comum de cidadãos iguais na 
medida em que incorpora e especifica as liberdades básicas”4.

Evoco a liberdade igual, como tratada por Rawls5, para preservar e po-
tencializar direitos, uma dimensão material da liberdade, sobretudo no que 
concerne à inserção de direitos sociais.

Trata-se sem dúvida de catálogo aberto, com espaço para o Direito inter-
nacional e para exegese que efetive diálogos em prol da construção do pro-
jeto democrático. Emerge, assim, a Constituição Federal (CF), na sociedade 
atual, enredada e fragmentada, como um regulamento reflexivo, unitário, 
entre política e Direito, o que também é uma forma de liberdade, ou seja, a 
Constituição como aquisição evolutiva.

Fenômeno complexo, sua compreensão perpassa pelo escrutínio histórico, 
ainda que breve, e pelo exame das profundas alterações da sociedade nos 
últimos anos, com vista a analisar as perspectivas de implementação da liber-
dade e da negociação coletiva, em sua dimensão estrutural, necessária e cria-
dora de normas autônomas, em especial no âmbito das relações de trabalho.

Nesse cenário, exsurge a dimensão coletiva como nova perspectiva cons-
titucional do Estado brasileiro e, como ponto central da discussão, assomam 
as formas de tornar efetiva a representatividade. Uma representatividade, 
frise-se, com eficácia coletiva em relação aos contratos de trabalho e em har-
monia com os ditames constitucionais.

II. UM PERCURSO RUMO À LIBERDADE
No exame do tratamento normativo da liberdade sindical, é de primeira re-

ferência o Tratado de Versalhes, de 1919, constitutivo da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), em cujo texto proclamou-se o princípio da liberdade 
sindical como meio de melhorar as condições do trabalhador e assegurar a paz. 

4 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. 
Lisboa: Almedina, 2003, p. 1.405.

5 “Cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades funda-
mentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas”. Cf. 
RAWLS, John. “Uma Teoria da Justiça”. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2016, p. 73.
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Prescreve seu art. 427.2 que “o direito de associação para todos os fins não con-
trários à lei, tanto para os assalariados quanto para os empregadores, é livre”.

A liberdade de filiação também está inscrita na Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, de 1948, que, no art. 23.4, garante: “Todo ser humano tem direito 
a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses”.

Tal previsão renovou-se no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Polí-
ticos e no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
aprovados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1966, e promulga-
dos no Brasil, respectivamente, pelos Decretos nº 592 e nº 591, de 6 de julho 
de 1992.

No plano da OIT, o tema foi amplamente reforçado em Convenções, a sa-
ber: a Convenção nº 11, sobre direito de sindicalização na agricultura, adota-
da em 1921 e ratificada pelo Brasil em 24/4/1957; a Convenção nº 87, acerca 
da liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização, não ratificada 
pelo Brasil; a Convenção nº 98, a versar sobre direito de sindicalização e de 
negociação coletiva, adotada em 1949 e ratificada pelo Brasil em 18/11/1952; 
a Convenção nº 135, com relação à proteção de representantes de trabalha-
dores, datada de 1971 e ratificada em 18/5/1990 pelo Brasil; a Convenção nº 
141, no tocante às organizações de trabalhadores rurais, adotada em 1975 e 
ratificada pelo Brasil em 27/9/1994; a Convenção nº 151, relativamente ao 
direito de sindicalização e relações de trabalho na administração pública, da-
tada de 1978 e ratificada em 15/6/2010 pelo Brasil; e a Convenção nº 154, 
sobre fomento à negociação coletiva, adotada em 1981 e ratificada pelo Brasil 
em 10.07.1992.

Ainda na seara internacional, no contexto do Mercado Comum do Sul 
(Mercosul), de que o Brasil é membro originário, em atividade desde 29 de 
novembro de 1991, a liberdade sindical é igualmente objeto de tratamento 
normativo. Embora esteja vinculada, a gênese desse processo de integração 
regional, ao elemento econômico, a dimensão social ganhou paulatinamente 
relevância na sua agenda e foi consolidada por instrumentos como a Decla-
ração Sociolaboral, adotada no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1998 e 
revisada em Brasília em 17 de julho de 2015, a fim de aprimorar quantitativa 
e qualitativamente os direitos nela previstos6. Na redação originária, de 1998, 

6 Quanto ao aprimoramento dos direitos e a conformação de um padrão comum no Bloco, vide 

contempladas a liberdade associativa e a liberdade sindical como meio de 
proteção de direitos trabalhistas fundamentais no ordenamento jurídico do 
bloco e consolidada, no texto de 2015, formulado após a revisão, a liberdade 
sindical como direito fundamental a ser assegurado nos Estados-membros.

No enfoque da integração regional para fins de proteção de direitos, cum-
pre mencionar o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, 
erigido no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Nesse campo de 
ação, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, 
adotada em Bogotá, na IX Conferência Internacional Americana, que prevê a 
associação sindical como uma das facetas do direito de associação, conforme 
consta do art. XXII: “Toda pessoa tem o direito de se associar com outras a fim 
de promover, exercer e proteger os seus interesses legítimos, de ordem políti-
ca, econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer 
outra natureza”.

Mais tarde, o documento vinculativo central desse sistema – a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de São José da Costa 
Rica, de 22 de novembro de 1969, promulgada no Brasil por meio do Decreto 
678, de 6 de novembro 1992 – mesmo não tendo foco nos direitos sociais, 
veio a contemplar a liberdade de associação, inclusive para fins trabalhistas, 
como direito humano a ser assegurado pelos Estados.

Com o desenvolvimento normativo das dimensões de proteção no domí-
nio do sistema interamericano, foi elaborado o Protocolo Adicional à Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais – o Protocolo de São Salvador – concluído em 17 de novem-
bro de 1988, em São Salvador, El Salvador, e promulgado pelo Brasil pelo De-
creto 3.321, de 30 de dezembro de 1999. Tal Protocolo, com o objetivo de re-
gular propriamente os direitos sociais no interior do sistema, garante o direito 
ao trabalho (art. 6), condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho 
(art. 7) e direitos sindicais, dentre os quais a liberdade de associação (art. 8).

Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos – a Corte IDH – o órgão que 
zela pela interpretação e pelo cumprimento do corpus iuris interamericano, 

PUCHETA, Mauro. “The Mercosur Socio-Labour Declaration: The development of a common re-
gional framework in the global south”. International Journal of Comparative Labour Law and In-
dustrial Relations, vol. 37, issue 4, p. 325-354, 2021.
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trilhou, em sua jurisprudência, um caminho de reconhecimento dos direitos 
sociais, primeiramente por meio dos direitos civis, via proteção indireta ou, 
na expressão francesa, par ricochet. No que concerne à liberdade de associa-
ção, sua definição foi cunhada ao julgamento do caso Baena Ricardo et. Al. 
vs. Panamá, referente à destituição de empregados públicos de seus cargos 
por terem participado de manifestação para reivindicar direitos laborais. Para 
exame da suposta violação do art. 16 da CADH pela Ley 25 do Estado pana-
menho, que, embora não proibisse a liberdade de associação, penalizava os 
trabalhadores que a praticassem, a Corte IDH apreciou na oportunidade a 
liberdade de associação no enfoque da liberdade sindical. E assim definiu seus 
contornos na decisão prolatada em 2001:

La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en 

la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su 

estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de 

las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo 

derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda de-

terminar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. 

Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización 

común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o 

desnaturalizar su finalidad7.

A partir dessa premissa, rechaçou a possibilidade de os Estados limitarem 
a liberdade de associação por meio de medidas não necessárias em uma so-
ciedade democrática e concluiu pela violação, pelo Estado do Panamá, do art. 
16 da CADH.

De valia para a compreensão do tema no âmbito do sistema regional de 
proteção de direitos humanos do qual, enfatizo, o Brasil faz parte, lembro, 
também, o caso Huilca Tesce vs. Peru, relativo à execução de um líder sindical 
do país sem investigação completa dos fatos pelo Estado peruano. Conside-
rando que assassinado Pedro Huilca Tesce pela sua condição de líder sindical 
a fazer veementes críticas ao então governo do país, a Corte IDH reputou vio-
lado o conteúdo desse direito, à compreensão de que incumbe aos Estados 

7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá”. 
Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C, nº 72, par. 156.

assegurar as dimensões da liberdade de associação tanto pelo prisma indivi-
dual, referente à possibilidade de formar sindicatos e de exercer por outros 
meios a liberdade, quanto pelo social, que permite o alcance de fins em con-
junto pelo grupo ou coletividade8.

Assim, trata-se de direito humano a ser garantido pelo Estado, sob pena 
de sua responsabilização internacional por descumprimento de normas ado-
tadas voluntária e soberanamente mediante a ratificação de tratados.

III. LINEAMENTOS DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
A liberdade de associação do trabalhador – corolário da livre iniciativa, da 

autonomia da vontade e da liberdade de expressão – ganhou valor constitu-
cional na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje procura adequar-
-se aos desafios da pós-modernidade, em meio a tecnologias disruptivas e à 
superação da oposição de classes por um conceito de cooperação.

Consagrado no preâmbulo da Constituição francesa de 27 de outubro de 
1946 que “tout homme peut défendre ses droits et ses intéreêts par l’action 
syndicale et adhérer au syndicat de son choix”. Já o preâmbulo da Constitui-
ção de 1958, em vigor atualmente na França, afirma ser o povo francês ligado 
aos direitos definidos pela Declaração de 1789 e confirmados e completados 
pelo preâmbulo da Constituição de 1946. Acresça-se ser a liberdade sindical 
irrestrita em países como Alemanha, França, Inglaterra (onde há participação 
política dos sindicatos, com a criação do Partido Trabalhista, o que é proibido 
em Estados latino-americanos como Colômbia e Venezuela). No continente 
europeu, ainda, é paradigmática a Lei nº 300/1970 (Statuto dei Diritti dei La-
voratori9), que garante o direito de associação e de atividade sindical (art. 14). 
Segundo o sistema italiano, o sindicato é agente de produção de direito po-
sitivo, com funções assistencial, tributária e econômica (acionista em empre-
sas), além de colaborador do Estado. Vale registrar que a Itália, assim como a 
Alemanha, dispensa o registro sindical.

8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Huilca Tecse vs. Perú”. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C, nº 121, par. 70-71.

9 Quanto ao tema, com destaque para o papel da jurisprudência na construção de um complexo 
Direito Sindical no país antes da edição do Statuto, vide GIUGNI, Ginu. Diritto Sindacale. Bari: 
Cacucci Editore, 2006, p. 18.
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Um olhar sob a perspectiva do Direito comparado10, prolífico em exemplos 
de modelos desenvolvidos e, também, reproduzidos, revelaria interessantes 
conformações, sobretudo considerando que os ordenamentos e as soluções 
oriundas dos sistemas de justiça se imbricam intimamente com a cultura de 
cada sociedade, ao mesmo tempo sendo seu produto e conformando essa 
mesma realidade cultural11.

Longe de empreender um estudo comparado, e apenas a título informa-
tivo, entendo oportuna breve menção a experiências singulares, sobretudo 
diante de particularidades a serem estudadas (e quem sabe incorporadas em 
nosso ordenamento, no atual estado da arte, uma vez extinta a contribuição 
sindical obrigatória), tal como a “cuota por beneficio de la convención”, na Co-
lômbia, “a ser paga pelos trabalhadores não filiados que forem beneficiados 
por uma negociação coletiva, durante seu prazo de vigência”12. Por outro lado, 
são cláusulas vedadas, limitativas ao Estado e ao particular, o mise à l’index 
(lista de não filiados), na França, e o maintenance of membership, na Inglater-
ra e nos Estados Unidos, em que se obriga a permanência da filiação durante 
a vigência da convenção coletiva ajustada. No Uruguai, anoto, dispensado o 
registro sindical, enquanto nos Estados Unidos predomina o sindicalismo de 

10 Para uma abordagem do Direito Sindical comparado, com o emprego de uma metodologia sob 
as dimensões funcional e interdisciplinar, com ênfase no prisma histórico-funcional, que busca 
compreender o próprio sistema e os demais sob uma perspectiva crítica-cognoscitiva, sem mi-
rar a avaliação da estrutura de um instituto, mas, sim, a compreensão da função social por ele 
desenvolvida, vide VENEZIANI, Bruno. “Stato e autonomia collettiva. Diritto Sindacale italiano e 
comparato”. Bari: Cacucci Editore, 1992, p. 22-90.

11 CHASE, Oscar G. “Direito, cultura e ritual: sistema de resolução de conflitos no contexto da 
cultura comparada”. Tradução de Sérgio Arenhart e Gustavo Osna. São Paulo: Marcial Pons, 2014.

12 Confira-se o teor do art. 39 do Decreto nº 2.351/1965: “Art. 39. Cuota por beneficio de la con-
vención, 1. Cuando el sindicato sólo agrupe la tercera parte o menos del total de trabajadores de 
la empresa, los trabajadores no sindicalizados que se beneficien de la convención deberán pagar 
al sindicato, durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los 
afiliados al sindicato.
2. Cuando el sindicato agrupe a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa, los tra-
bajadores no sindicalizados, por el hecho de beneficiarse de la convención, deberán pagar al sin-
dicato durante su vigencia, una suma igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados 
al sindicato, a menos que el trabajador no sindicalizado renuncie expresamente a los beneficios 
de la convención.
3. Las cuotas o porcentajes que se establezcan serán siempre uniformes para todos los trabaja-
dores”.

negócio e a lei ocupa espaço menor13.
A compreensão do tema, de todo modo, aqui ou alhures, exige seja a li-

berdade também analisada no âmbito histórico-social e na totalidade de suas 
dimensões, positiva e negativa, subjetiva e objetiva.

Central nessa discussão está a entidade sindical, responsável pelo diálo-
go trabalhista no âmbito coletivo, como agente viabilizador da mitigação da 
situação de subordinação jurídica e de dependência econômica dos trabalha-
dores, da equalização de forças. Nessa ótica, a liberdade pressupõe direitos 
e garantias.

Pode-se dizer que o exercício da liberdade sindical e de associação pro-
fissional é a maneira mais eficiente, até o momento encontrada, para a su-
peração das desigualdades, no âmbito coletivo, por parte dos trabalhadores 
(não limitados aos empregados). Para melhor delimitação do tema, opor-
tunas as palavras de Rawls sobre a diferença entre a liberdade e o valor da 
liberdade:

[...] a liberdade é representada pelo sistema completo das liberdades da 

cidadania igual, ao passo que o valor da liberdade para indivíduos e grupos 

depende de sua capacidade de promover seus objetivos dentro da estrutu-

ra definida pelo sistema. A liberdade como liberdade igual é a mesma para 

todos; o problema de permitir compensação por uma liberdade menor do 

que a liberdade igual não se apresenta. Mas o valor da liberdade não é 

igual para todos.

Alguns têm mais autoridade e riqueza e, portanto, mais recursos para atin-

gir seus objetivos. O valor menor da liberdade é, todavia, compensado, 

uma vez que a capacidade dos membros menos afortunados da sociedade 

para alcançar seus objetivos seria ainda menor se não aceitassem as de-

sigualdades existentes sempre que atendessem a princípio da diferença. 

Mas não se deve confundir a compensação pelo valor menor da liberda-

de com a afirmação de uma liberdade desigual. Considerando-se os dois 

princípios em conjunto, a estrutura básica deve ser organizada de forma a 

maximizar o valor para os menos favorecidos do sistema de liberdade igual 

13 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. “Compêndio de Direito Sindical”. 2ª edição. São Paulo: LTr, 
2000, p. 75-84.
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compartilhado por todos. Isso é o que define o objetivo da justiça social14.

A conformação da liberdade sindical e de associação profissional, para a 
consecução dos objetivos a que se propõe a entidade, varia e deve ser aper-
feiçoada. Na verdade, mais do que representação, a efetiva liberdade sindical 
e associativa há de ser compreendida como participação. Está fundamenta-
da em normas jurídicas internacionais, constitucionais e infraconstitucionais. 
Segundo Amauri Mascaro, concretizando-se no âmbito individual e coletivo 
(relativo aos grupos profissionais), ela implica “liberdade de associação, liber-
dade de organização, liberdade de administração, liberdade de exercício das 
funções e liberdade de filiação sindical”15. Esses são direitos do trabalhador e 
deveres do sindicato e do Estado, o que demonstra eficácia vertical, mas tam-
bém horizontal desse direito fundamental16, pois a autorregulação do grupo 
não pode ferir os direitos individuais dos filiados.

IV. A PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE SINDICAL 
E ASSOCIATIVA NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

O trabalho cruel, degradante, forçado e estigmatizante, indicativo exata-
mente da ausência de liberdade e de dignidade, marcou a formação inicial 
do Estado brasileiro. Mais tarde, na experiência constitucional brasileira, a 
Constituição de 1891 veio a dispor, no art. 72, § 8º, que “a todos é lícito asso-
ciarem-se e reunirem-se livremente, sem armas”. As Constituições de 1934, 
de 1937 e de 1946 mantiveram o princípio. A Constituição de 1967, com a 
Emenda Constitucional de 1969, também assegurou o direito de reunião, pre-
servado, igualmente, pela Constituição de 198817.

Na lição de Mascaro Nascimento, o modelo sindical brasileiro, na forma 
como hoje conhecido, delineou-se na década de 1930 por meio do Decre-
to nº 19.770/1931, que consagrou um modelo altamente intervencionista. 

14 RAWLS, John, op. cit., p. 251.

15 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 35.

16 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. “A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais numa perspectiva constitucional”. 11ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2012.

17 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 36.

O pluralismo sindical foi adotado na Constituição de 1934, mas sofreu ampla 
ingerência estatal, sobretudo porque o Decreto nº 24.694/1934 submeteu a 
vigência de estatutos sindicais à aprovação do Ministério do Trabalho e res-
tringiu a liberdade de administração.

Já o dirigismo na ordem sindical prevaleceu na Carta Política do Estado 
Novo, a de 1937. Tal característica marcou também a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que estabeleceu um modelo corporativista, muitas vezes 
destituído de efetiva representatividade, com sindicato único na mesma base 
territorial, funções semipúblicas e criminalização da greve (que só voltaria 
a ser legalizada em 1946). Essa conjuntura foi alterada apenas no final dos 
governos militares, momento em que se viu o surgimento espontâneo das 
centrais sindicais.

No plano constitucional, para além do direito geral de liberdade assegura-
do no art. 5º da nossa Lei Fundamental de 1988, o objeto central destas refle-
xões recai na liberdade associativa e sindical dos trabalhadores. A organização 
sindical que antecedeu a nova ordem constitucional instaurada em 1988 teve 
a marca da intervenção estatal em desprestígio da autonomia, vale dizer, da 
liberdade. As sujeições às vicissitudes decorrentes do modelo de trabalho e 
de exploração econômica cederam lugar a uma nova proteção. A conforma-
ção democratizadora proposta pela Constituição de 1988 garante a liberdade 
associativa e sindical e prestigia o modelo coletivo de negociação e solução 
de conflitos.

Ao consagrar, como objetivo fundamental, a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária (art. 3º, I), o texto constitucional reconhece a existência 
de déficit de formação social no tocante à liberdade, à justiça e à solidarieda-
de. Necessário que se empreendam esforços para que o escopo seja atingido.

Nessa toada de normatividade compromissária, foi mantida a unicidade 
sindical obrigatória. Por outro lado, ao erigir a dignidade da pessoa humana e 
o valor social do trabalho como fundamentos da República Federativa e reco-
nhecer expressamente os direitos fundamentais sociais, dentre eles o direito 
ao trabalho, foi conferida nova envergadura constitucional ao tema. Afinal, “o 
valor da dignidade deve ser o sustentáculo de qualquer trabalho humano”18. 

18 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. O princípio da dignidade da pessoa 
humana e o Direito do Trabalho. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MELLO FILHO, Luiz Philippe Vieira; 
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Como escrevi por ocasião do aniversário de 30 anos da nossa Lei Maior, “[...] 
afiguram-se indissociáveis a dignidade da pessoa humana e a proteção dos di-
reitos dos trabalhadores. O valor social do trabalho, como vetor de integração 
social e de engajamento da subjetividade do sujeito trabalhador, representa 
verdadeira ponte entre o Estado Democrático de Direito, a autonomia e a 
liberdade do cidadão em seu sentido material”19.

De fato, como decorrência da dignidade da pessoa humana, erigida a va-
lor-fonte do ordenamento jurídico brasileiro, exsurge o trabalho digno como 
essencial, direito fundamental social, previsto no art. 6º da Constituição Fe-
deral. Ainda, a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho e na 
livre iniciativa, a fim de assegurar a existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, tendo como um dos seus princípios a busca do pleno emprego 
(art. 170, VIII). Por fim, estatuído como base da ordem social o primado do 
trabalho, com o fito de atingir o bem-estar e a justiça sociais (art. 193).

A arquitetura desenhada pela Constituição Cidadã evidencia, rememoro, a 
centralidade do trabalho digno no ordenamento, a fim de concretizar a cida-
dania plena e a justiça social. A liberdade do trabalhador encontra-se fulcrada 
no entrelaçamento, delicado, entre deveres e direitos dos empregados e em-
pregadores, em meio à busca do equilíbrio na fina tessitura social.

Como assentado ao julgamento da ADI 3890, de minha relatoria, “A Cons-
tituição Federal de 1988 assegura o direito de associação sindical a todos os 
trabalhadores (CF, art. 8º, caput), inclusive aos servidores públicos (CF, art. 
37, VI), com exceção apenas dos militares (CF, art. 142, § 3º, IV)”20. Na Carta, 
está consagrada a proteção às liberdades de associação, sindicalização e de 
expressão e, em seu art. 8º, caput, mencionam-se dois tipos de associação, 
ambas profissionais, embora expressamente divididas em profissional e sindi-
cal. Na lição de José Afonso da Silva:

FRAZÃO, Ana de Oliveira (coords.). Diálogos entre o Direito do Trabalho e o Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva (Série IDP), 2014, p. 207.

19 WEBER, Rosa. Trinta anos da Constituição Coragem: caminho de afirmação dos direitos fun-
damentais do cidadão trabalhador. In: TOFFOLI, José Antonio Dias. 30 anos da Constituição Bra-
sileira. Democracia, Direitos Fundamentais e Instituições. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 533.

20 STF. ADI 3890/DF. Tribunal Pleno, sob minha relatoria, DJe 17.06.2021, destaque no original.

[...] a diferença está em que a sindical é uma associação profissional com 

prerrogativas especiais, tais como: (a) defender os direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, até em questões judiciais e admi-

nistrativas; (b) participar de negociações coletivas de trabalho e celebrar 

convenções e acordos coletivos; (c) eleger ou designar representantes da 

respectiva categoria; (d) impor contribuições a todos aqueles que partici-

pam das categorias econômicas ou profissionais representadas. Já a asso-

ciação profissional não sindical se limita a fins de estudo, defesa e coorde-

nação dos interesses econômicos e profissionais de seus associados.21

Por definição, a liberdade associativa compreende a liberdade positiva, 
mas também a negativa, de não se associar. Preciso o magistério de Orlando 
Gomes e Elson Gottschalk quanto às facetas da liberdade:

Destarte, a classificação encara as liberdades em face do grupo, do indivíduo 

e de ambos perante o Estado, na seguinte ordem, em relação ao indivíduo:

a) liberdade de aderir a um sindicato;

b) liberdade de não se filiar a um sindicato;

c) liberdade de se demitir de um sindicato.

Em relação ao grupo profissional:

a) liberdade de fundar um sindicato;

b) liberdade de determinar o quadro sindical na ordem profissional e territorial;

c) liberdade de estabelecer relações entre sindicatos para formar agrupações 

mais amplas;

d) liberdade para fixar as regras internas, formais e de fundo para regular a 

vida sindical;

e) liberdade nas relações entre o sindicalizado e o grupo profissional;

f) liberdade nas relações entre o sindicato de empregados e o de emprega-

dores

g) liberdade no exercício do Direito Sindical em relação a profissão;

h) liberdade no exercício do Direito Sindical em relação a empresa.

Em relação ao Estado:

21 SILVA, José Afonso da. “Curso de Direito Constitucional Positivo”. 23ª edição. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p. 300.
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a) independência do sindicato em relação ao Estado;

b) conflito entre a autoridade do Estado e a ação sindical;

c) integração dos sindicatos no Estado22.

A isso acresce que, como direito fundamental social, com força normativa, 
à luz da doutrina de Hesse23, a liberdade sindical e a liberdade associativa 
têm, como traços caracterizadores, descritos na doutrina de Canotilho, dentre 
outros: (i) aplicabilidade direta das normas que os consagram; (ii) vinculação 
de entidade públicas e privadas; (iii) reserva de lei para restrição, desde que 
proporcional e não retroativa; (iv) salvaguarda do núcleo essencial24.

Tal como inscrito na teoria garantista de Ferrajoli25, como fundamento 
da democracia constitucional, as liberdades fundamentais possuem as di-
mensões formal e substancial, além de serem inalienáveis e inegociáveis 
por seus titulares. São prerrogativas essenciais à sua efetividade, e, por isso, 
qualquer restrição, para ter validade, exige o exame do valor fundamental 
que se protege.

As liberdades fundamentais devem ser avaliadas em conjunto, como um 
sistema. O valor de cada uma depende da especificação das outras, de forma 
que suas principais aplicações possam ser garantidas e seu núcleo, protegi-
do. Nesse cenário, ao exame da lei, em cada caso, é preciso atentar se, de 
fato, está a disciplinar determinada liberdade fundamental ou a restringi-la ao 
ponto de supressão. Trata-se de exercício necessário ao exame da liberdade 
sindical, especialmente após a reforma trabalhista de 2017.

Eis o tripé em que está alicerçada a liberdade sindical na Constituição: a 
proibição de intervenção político-administrativa (art. 8º, I); a unicidade, com 
representação de direitos de associados e não associados (art. 8º, II) e a fonte 
de custeio das entidades no sistema de organização da estrutura sindical (art. 

22 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. “Curso de Direito do Trabalho”. 19ª edição. Rio de Ja-
neiro: Forense, 2011, p. 576-577. 

23 HESSE, Konrad. “A Força Normativa da Constituição”. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1991.

24 CANOTILHO, Joaquim José Gomes, op. cit., p. 437.

25 FERRAJOLI, Luigi. “Derechos y garantias. La ley del más débil”. Tradução de Perfecto Andrés 
Ibañez. Madrid: Trotta, 2006.

8º, IV). Também assegurados o reconhecimento e a ampliação do papel dos 
sindicatos na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da cate-
goria, em questões judiciais e administrativas (art. 8º, III).

Como se sabe, a liberdade associativa é fruto dos direitos coletivamen-
te conquistados e enseja a participação da entidade sindical nas tratativas 
negociais em observância aos princípios ínsitos ao Direito Coletivo do Tra-
balho. Trata-se de corolário do direito fundamental à negociação coletiva. 
De todos conhecida, a propósito, a dupla dimensão do direito fundamental 
à liberdade sindical: a negativa, referente à não interferência do Poder Pú-
blico no seu núcleo; e a positiva, relativa à promoção de condições para a 
efetivação de negociações coletivas. Quanto ao ponto, anoto que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF), em sua jurisprudência, enfatizou a consagração, 
pela nova ordem constitucional, do chamado livre impulso associativo (art. 
8º, II), de modo a se encontrarem revogadas (não recepcionadas) todas as 
disposições legislativas veiculadoras de restrições à liberdade de associação 
sindical, com exceção, unicamente, daquelas voltadas à garantia da unicida-
de sindical na mesma base territorial26. Assim, o adensamento constitucio-
nal da liberdade sindical reverbera na sua incolumidade, uma vez protegida 
de interferências indevidas que comprometam o seu delineamento consti-
tucional, e na sua força como medida posta a serviço do desenvolvimento 
do exercício da atividade sindical e da negociação coletiva, em proteção dos 
direitos sociais com o foco no trabalhador considerado não mais isolada-
mente, mas como sujeito coletivo.

Dá-se magnitude à proteção coletiva, a fim de mitigar as assimetrias que 
se formam no âmbito de situações fáticas que limitam a efetivação dos direi-
tos sociais dos trabalhadores. Prestigia-se a atuação coletiva com o fito de 
reequilibrar relações de poder por vezes afastadas da isonomia.

A disciplina do tema trazida pela Magna Carta, não obstante democrática 
e modernizadora em alguns aspectos, em outros guarda resquícios da política 
corporativista em vigor nas décadas de 1930 e 1940, quando se formou o 
sindicalismo nacional.

Na lição primorosa de José Washington Coelho, a nítida contradição do 
modelo híbrido de organização sindical adotado pela Constituição de 1988, 

26 STF. MS 20.829/DF. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Célio Borja. Dj. 23/6/1989.
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por meio do qual, ao mesmo tempo em que se proclama a liberdade sindical, 
consagra-se o monismo, é assim explicada:

[...] pode-se afirmar que o art. 8º da Carta Magna é soma algébrica com-

posta pela necessidade de alcançar equilíbrio de forças antagônicas. Cor-

rentes vigorosas em choque dramático, pedindo demais e cedendo de 

menos, lutaram palavra por palavra, no declarado anseio de impor sua 

solução. O constituinte, pressionado e espremido, compôs heterogêneo, 

muito próximo da técnica ‘uma no cravo, outra na ferradura’27.

Com efeito, havia a opção: sindicalização livre ou obrigatória, autonomia 
sindical ou não, e unidade ou pluralidade sindical. A opção foi feita pelo cons-
tituinte originário.

Segundo Alice Monteiro de Barros:
A liberdade sindical poderá ser focalizada sob vários prismas: como o di-

reito de constituir sindicatos, como o direito de o sindicato autodetermi-

nar-se; como a liberdade de filiação ou não a um sindicato e como a liber-

dade de organizar mais de um sindicato da mesma categoria econômica 

ou profissional dentro da mesma base territorial28.

Na sistematização cristalina de Amauri Mascaro Nascimento, são princípios 
enumerados na Constituição de 1988, dentre outros: de auto-organização, 
confederativo, de representatividade (categorias profissionais/econômicas 
e diferenciadas), de negociação coletiva, de representação de trabalhadores 
nas empresas a partir de determinado número de empregados, das imunida-
des sindicais (estabilidade, inamovibilidade e direito de exercício das funções 
na empresa) e da não intervenção do Estado na organização sindical29.

A liberdade sindical – segundo a fórmula positivada, sem a plenitude que 
lhe confere o modelo inscrito na Convenção 87 da OIT – só é viável, contudo, 
porque a mesma Constituição assegurou garantias tais como a de emprego, 

27 COELHO, José Washington. “Sistema Sindical Constitucional Interpretado”. São Pau-
lo: Editora Resenha Tributária,1989, p. 29.

28 BARROS, Alice Monteiro de. “Curso de Direito do Trabalho”. 5ª edição revista e ampliada. São 
Paulo: LTr, 2009, p. 1.219.

29 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 121.

“fuero sindical” e a inamovibilidade do dirigente sindical, previstas na Con-
venção 98 da OIT, ratificada pelo Brasil.

A estabilidade dos dirigentes sindicais está contemplada no art. 8º, VII, da 
Carta Magna e, no plano legal, pelo art. 522 da CLT, cuja recepção foi assenta-
da pela jurisprudência do STF30.

Com assento na Constituição da República, a liberdade sindical não pos-
sui, porém, natureza absoluta. A Suprema Corte brasileira tem delineado, por 
meio da sua jurisprudência, os contornos de tal liberdade. Nessa linha a Argui-
ção de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 276, relativa aos 
art. 522 da CLT e Súmula nº 369, item II, do Tribunal Superior do Trabalho, em 
que circunscrita a estabilidade provisória ao número de sete dirigentes sindi-
cais. Por unanimidade, o Plenário do STF entendeu que a limitação do núme-
ro de diretores do sindicato efetiva a norma constitucional e não configura 
ofensa à autonomia das entidades sindicais, uma vez incólume a indicação da 
quantidade de dirigentes, a despeito da restrição numérica dos abrangidos 
pela garantia, defluindo do comando legal que este limita, mas não anula, tal 
liberdade31. Preservado, assim, o núcleo essencial do direito fundamental à 
liberdade sindical e associativa.

Noutro giro, para o festejado juslaboralista uruguaio Oscar Ermida Uriar-
te, devem ser considerados atos desleais ou antissindicais: “[...] aqueles que 
prejudiquem indevidamente um titular de direitos sindicais no exercício da 
atividade sindical ou por causa desta ou aqueles atos mediante os quais lhe 
são negadas, injustificadamente, as facilidades ou prerrogativas necessárias 
ao normal desempenho da ação coletiva”32.

Veda-se, portanto, a discriminação decorrente da expressão da liberdade 
sindical, da qual é exemplo a greve. Qualquer conduta (em formas múltiplas 
e heterogêneas) tendente a mitigar ou obstaculizar esse direito, que é tanto 
individual quanto coletivo, configura ato ilícito, mais precisamente, inconsti-
tucional. De igual modo, cláusulas como a closed shop, em que o empregador 

30 Vide, por todos, STF. ARE 1099153 AgR. Segunda Turma. Relator: Ministro Edson Fachin. DJe 
8/11/2019.

31 STF. ADPF 276/DF. Tribunal Pleno. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. DJe 3/6/2020.

32 URIARTE, Oscar Ermida. “A proteção contra os atos antissindicais”. Tradução de Irany 
Ferrari. São Paulo: LTr, 1989, p. 10.
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se compromete a contratar apenas trabalhadores sindicalizados, são termi-
nantemente vedadas33. Bruno Veneziani discorre sobre a dificuldade de haver, 
na linguagem do Direito comparado, um transplante, para o ordenamento 
italiano, das chamadas cláusulas de segurança sindical, denominadas closed 
shop e union shop, comuns às realidades inglesa e estadunidense. O mes-
mo raciocínio pode ser aplicado ao contexto brasileiro, considerada estatura 
constitucional da liberdade sindical no ordenamento pátrio.

Mais uma vez recorrendo ao magistério de Uriarte, três são os grupos de 
medidas de proteção, que abrangem não só dirigentes sindicais e empregados 
sindicalizados, mas todos os trabalhadores: preventivas, reparatórias e com-
plementares34. Ainda, como preleciona Mauricio Godinho Delgado, “o princí-
pio da liberdade associativa e sindical determina, portanto, coerentemente, o 
implemento de regras jurídicas assecuratórias da plena existência e potencia-
lidade do ser coletivo obreiro”35. Na mesma linha, explicita Amauri Mascaro 
Nascimento que, “no regime de liberdade sindical, a lei é instrumento que dá 
suporte à autonomia sindical, estabelece garantias aos dirigentes sindicais, 
impõe sanções às práticas antissindicais e assegura o direito de greve”36.

Anoto que a opção pelo modelo de unicidade sindical, a destoar da pró-
pria índole pluralista da Constituição como um todo, se fez sob o argumento 
de que a fragmentação e as disputas advindas de sindicatos múltiplos enfra-
queceriam seu poder de representação, e, por conseguinte, sua capacida-
de de negociar. Os críticos do monismo, refutado pela ordem internacional, 
afirmam que o sindicalismo assim estruturado, por ser fruto de imposição e 
não de amadurecimento da categoria, não gera sindicatos fortes. As obras de 

33 Cf. VENEZIANI, Bruno, op. cit., p. 32. 

34 Os instrumentos complementares, são por ele enumerados como “(i) a suspensão do ato an-
tissindical, para evitar a consolidação dos seus efeitos; (ii) a inversão do ônus da prova, dada a 
dificuldade do hipossuficiente de produzi-la, de maneira que ficaria a cargo do ofensor a demons-
tração de que sua conduta não feriu a liberdade sindical; e (iii) a celeridade do processo, uma vez 
que, nesses casos, o tempo produz efeitos devastadores para a reparação dos danos e a demora 
equivale a uma denegação de justiça.” Cf. URIARTE, Oscar Ermida, op. cit., p. 55.

35 DELGADO, Mauricio Godinho. “Direito Coletivo do Trabalho”. 7ª edição. São Paulo: LTr, 2017, 
p. 113.

36 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 26.

Alain Supiot, “Le Droit du Travail”37 e “Homo juridicus”38, enunciam a nego-
ciação como procedimentalização do Direito, em descentralização de normas 
heterogêneas, o que pressupõe pluralidade sindical.

A centralidade do papel do sindicato na vida dos trabalhadores é indis-
cutível, considerada, em especial, a desigualdade das partes nas relações in-
dividuais de trabalho. O modelo de representatividade adotado pela Carta 
Magna, entretanto, afirma a quase totalidade da doutrina, não é condizente 
com esse papel, o que se agudiza em cenário em que relativizados os antigos 
paradigmas de negociação. Em contexto de prevalência do negociado sobre o 
legislado e de flexibilização de direitos trabalhistas, e sendo o sindicato subs-
tituto processual obrigatório, ressurge a importância da discussão acerca da 
efetiva representatividade das entidades sindicais.

V. APONTAMENTOS SOBRE AS PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS 
Consabido que a leitura do Direito do Trabalho há de se fazer a partir e 

em harmonia com a Lei Fundamental, que dá validade a todas as normas do 
ordenamento jurídico, enfeixando, com sua força normativa e profunda car-
ga axiológica, as regras e princípios unificadores do nosso sistema jurídico. O 
movimento sindical é fato social singular que conforma o chamado Direito 
Sindical ou Direito Coletivo do Trabalho.

Dentre as particularidades do sistema nacional está o princípio da interve-
niência sindical obrigatória na negociação, que, se infringido, implica a criação 
de mera cláusula contratual, e não da pretendida cláusula normativa. Dele são 
consectários os princípios da equivalência dos contratantes coletivos, da leal-
dade e transparência na negociação coletiva e da adequação setorial negocia-
da. Consabido que a negociação coletiva gera um contrato social normativo 
de natureza dúplice: “contrato criador de norma jurídica”39, um instrumento 
para a adaptação das necessidades emergentes na sociedade complexa, frag-
mentada, veloz e de crescente especialização técnica, que a lei não consegue 
regular mediante tempestiva reflexão.

37 SUPIOT, Alain. “Le Droit Du Travail”. Paris: Presses Universitaires de France, 2016. 

38 SUPIOT, Alain. “Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do Direito”. Lisboa: Insti-
tuto Piaget, 2016.

39 DELGADO, Mauricio Godinho, op. cit., p. 152.
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É notória a falta de harmonização da CLT com a Constituição quanto à ma-
téria, relevando o registro de que, com a reforma trabalhista introduzida pela 
Lei nº 13.467/2017, foi extinta a contribuição compulsória, com raiz no siste-
ma tradicional corporativista, e assentada a prevalência do negociado sobre o 
legislado. Além disso, não mais se encontram sujeitas à homologação sindical 
as rescisões de contratos de trabalho. A tanto acresça-se a conjuntura de glo-
balização, de um mundo em pandemia e de desemprego estrutural em meio 
à revolução 4.040, com aumento sem precedentes do trabalho autônomo e 
informal, a configurar, em suma, um cenário de maior heterogeneidade da 
força de trabalho, de diminuição do número de filiados, de redução de receita 
e de descentralização do processo produtivo com a terceirização.

Embora coerente com a busca pela adequação do modelo sindical pro-
posto na Convenção 87 da OIT, o fim do chamado imposto sindical implicou 
ruptura brusca no que era a maior parte do financiamento dos sindicatos, 
deixando-os fragilizados e sem tempo hábil para reorganização.

Na esteira da liberdade de filiação, o STF, em caso paradigmático sobre o 
tema, apreciou a ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5794), em conjun-
to com outras dezoito ADIs41 e com a ação declaratória de constitucionalidade 
(ADC 55), e concluiu pela constitucionalidade do dispositivo da reforma traba-
lhista que pôs fim à contribuição sindical obrigatória.

40 Segundo Klaus Schwab, “[...] o que torna a quarta revolução industrial fundamentalmente 
diferente das anteriores é a fusão dessas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, 
digitais e biológicos”. No mundo do trabalho, ele tece considerações sobre o que chama de “nu-
vem humana”: “Atualmente, a economia sob demanda está alterando de maneira fundamental 
nossa relação com o trabalho e o tecido social no qual ele está inserido. Mais empregados estão 
usando a ‘nuvem humana’ para que as coisas sejam feitas. [...] Para as pessoas que estão na 
nuvem, as principais vantagens residem na liberdade (de trabalhar ou não) e na mobilidade in-
comparável que desfrutam por fazerem parte de uma rede virtual mundial. [...] Será que esse é 
o começo de uma revolução do novo trabalho flexível que irá empoderar qualquer indivíduo que 
tenha uma conexão de internet e que irá eliminar a escassez de competências? Ou será que irá 
desencadear o início de uma inexorável corrida para o fundo em um mundo de fábricas virtuais 
não regulamentadas? Se o resultado for o último – um mundo do ‘precarizado’, uma classe social 
de trabalhadores que se desloca de tarefa em tarefa para conseguir se sustentar enquanto perde 
seus direitos trabalhistas, ganhos das negociações coletivas e segurança no trabalho”. SCHWAB, 
Klaus. “A Quarta Revolução Industrial”. Tradução de Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 
2016, p. 16 e 53-55.

41 Cf. ADIs 5806, 5810, 5811, 5813, 5815, 5850, 5859, 5865, 5885, 5887, 5888, 5892, 5900, 5912, 
5913, 5923, 5945 e 5950.

Ao julgamento, em que se questionou a constitucionalidade formal e ma-
terial dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, com a redação da 
Lei nº 13.467/2017, que tornaram facultativa a contribuição sindical, ponde-
rei, em face da implantação abrupta de tal facultatividade, com o consequen-
te declínio do financiamento da estrutura sindical, que o “enfraquecimento 
das entidades sindicais equivale à debilitação da negociação coletiva como 
instrumento de concretização da melhoria das condições de gestão da força 
de trabalho no mercado econômico”. Ademais, em meu voto vencido, posi-
cionei-me, quanto à forma, pelo descumprimento do art. 113 do ADCT pela 
Lei nº 13.467/2017. Quanto à substância, afirmei que “o financiamento da or-
ganização sindical por meio de contribuição obrigatória de todos os membros 
da categoria propicia a criação de sindicatos meramente cartoriais, despidos 
de verdadeira representatividade coletiva”, mas, ainda assim:

[...] há de ser reconhecer a delimitação da organização constitucional do 

sistema sindical brasileiro com base no princípio da liberdade sindical, 

observadas as limitações expressamente estabelecidas, notadamente a 

unicidade sindical e a contribuição sindical compulsória. Não há exercício 

da ampla representatividade da categoria sem o respectivo custeio das 

entidades sindicais. O financiamento constitui elemento indispensável à 

estruturação saudável dos sindicatos. A diminuição brusca e repentina da 

receita debilita a agência sindical com reflexos perniciosos na melhoria das 

condições de trabalho42.

Diante da mudança parcial de paradigma, surgem questões preocupantes, 
alvos de reflexão, sendo central o exame das taxas de sindicalização no Brasil, 
dos efeitos da aparente fragmentação dos interesses dos trabalhadores e da 
avassaladora crise do emprego, com milhões de desempregados.

O cenário não é favorável. Ao lado das conjunturas citadas, aponta-se a 
perda da consciência de classe, em meio à “modernidade líquida”, na expres-
são de Bauman43. A pauta sindical se aferra a uma estrutura de mercado de 
trabalho que já não existe. Segundo o autor:

42 STF. “ADI 5794/DF”. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Edson Fachin. Redator do acórdão: Minis-
tro Luiz Fux. DJe 23/4/2019.

43 BAUMAN, Zygmunt. “Modernidade Líquida”. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2001.
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[...] aconteceu que, no caminho entre a sociedade de produtores e a socie-

dade dos consumidores, as tarefas envolvidas na comodificação e recomo-

dificação do capital e do trabalho passaram por processos simultâneos de 

desregulamentação e privatização contínuas, profundas e aparentemente 

irreversíveis, embora ainda incompletas.

A velocidade e o ritmo acelerado desses processos foram e continuam a 

ser tudo, menos uniformes. Na maioria dos países (embora não em todos), 

eles parecem muito menos radicais no caso do trabalho do que até agora 

o foram em relação ao capital, cujos novos empreendimentos continuam a 

ser estimulados – quase como regra – pelos cofres governamentais numa 

escala crescente e não reduzida. Além disso, a capacidade e a disposição 

do capital para comprar trabalho continuam sendo reforçadas com regula-

ridade pelo Estado, que faz o possível para manter baixo o “custo da mão-

-de-obra” mediante o desmantelamento dos mecanismos de barganha co-

letiva e proteção do emprego, e pela imposição de freios jurídicos às ações 

defensivas dos sindicatos [...]44.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2017 
e 2019 houve uma queda de 3,2% de trabalhadores sindicalizados, o que im-
plica uma situação reveladora de 2,5 milhões de trabalhadores a menos sob 
a representação formal de sindicatos no Brasil. Não se olvide que o enfra-
quecimento das entidades sindicais leva à debilitação da negociação coletiva, 
inviabilizando a equalização de forças.

Nesse contexto, sobressai a importância de amadurecer a viabilidade de 
uma reforma sindical que delineie um modelo mais coerente e efetivo, que 
não priorize apenas a estabilização das finanças e a proteção institucional dos 
sindicatos.

Despiciendo rememorar que a manutenção da unicidade tem sido reite-
rada nos relatórios anuais da OIT como violação do Brasil aos compromissos 
internacionais45. A Convenção 87 tem modelo institucional, com sindicatos 

44 BAUMAN, Zygmunt. “Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadorias”. Rio 
de Janeiro: Ed. Zahar, 2008, p. 15-16.

45 Por todos, vide ILO. “Report of the Committee on Freedom of Association”. 395th Report of the 
Committee on Freedom of Association. Governing Body 342nd Session, Geneva, June 2021.

de fato, bastando o reconhecimento informal patronal, o que é desejável. No 
atual momento, porém, a liberdade sindical proposta pela OIT parece ser vista 
como ameaça, enquanto elemento de fragmentação e enfraquecimento da 
capacidade reivindicatória.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito do Trabalho é direito vivo, centrado no ser humano que trabalha, 

paradoxalmente trabalhador livre e subordinado, em posição de absoluta de-
sigualdade frente ao empregador nas relações individuais de trabalho, a tor-
nar impositiva a tutela legal em seu benefício, para reequilíbrio dos pratos da 
balança, presente a advertência de Lacordaire: entre o forte e o fraco, o rico e 
o pobre, o patrão e o empregado, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. 
Já no plano do Direito Coletivo do Trabalho, imprescindível a existência de sin-
dicatos fortes e independentes, incompatível com a situação de desmantelo 
da estrutura sindical vivenciada no Brasil. Sublinhe-se que não basta a exis-
tência formal de sindicatos para que se tenha por implementada e exercida a 
liberdade sindical. Sobrelevam a forma como concebido o sindicato na ordem 
jurídica e seu relacionamento com o Estado.

Urge a busca de modelo em que entidades sindicais tenham legitimidade e 
efetiva representatividade das categorias profissionais. Está em causa, afinal, 
a defesa não só do direito de negociação coletiva e da própria liberdade sindi-
cal, mas também do direito a condições de trabalho dignas, em reverência ao 
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A liberdade, substantivo feminino cuja conquista tanto custou, e ainda custa, 
à sociedade brasileira, há de ser perseguida em todas as suas dimensões e em 
uma perspectiva juscoletiva que gere impacto positivo nos sujeitos coletivos.

Relembro, por fim, nesta obra em comemoração aos 200 anos da Indepen-
dência do Brasil, que 2022 também marca a celebração do aniversário da Se-
mana de Arte Moderna – movimento independente revelador da vanguarda 
artística que buscava renovar a arte nacional no centenário da independência 
do País – ocorrida em 1922 na cidade de São Paulo, a completar, pois, os seus 
100 anos. Embora Tarsila do Amaral não tenha participado do evento, por 
estar em Paris estudando pintura e aprimorando a sua técnica e o seu talento 
no ateliê de Émile Renard, também ela moldou o modernismo brasileiro e, 
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com a sua participação feminina, deixou, como legado, dentre outras obras, 
a tela denominada “Operários”, de 1933, por meio da qual chama a aten-
ção para a diversidade de trabalhadores e para as condições sociais da época 
em um contexto de industrialização. Fica, aqui, a reflexão proporcionada pela 
imagem imortal retratada na tela, pois, como pontua Hannah Arendt ao se 
debruçar sobre a permanência do mundo e a obra de arte, na memorável “A 
condição humana”, “em nenhuma outra parte a mera durabilidade do mundo 
feito pelo homem aparece com tal pureza e claridade; em nenhuma outra 
parte, portanto, esse mundo-coisa [thing-world] se revela tão espetacular-
mente como a morada não mortal para seres mortais”46.

A partir da contemplação reflexiva provocada pela interseção entre o Di-
reito e a Arte, insta seja reafirmado o compromisso constitucional e interna-
cionalmente assumido pelo Brasil em prol da proteção do trabalho digno e da 
liberdade do trabalhador, mesmo diante das novas realidades sociais que se 
descortinam, fruto de conjunturas e dinâmicas forjadas pela globalização e 
pelos avanços tecnológicos.

Afinal, como pondera Bobbio ao responder questionamento sobre liber-
dade, “(...) uma resposta definitiva não pode ser dada. A liberdade enquan-
to libertação em face de um obstáculo pressupõe o obstáculo. Há assim, na 
história, tantas liberdades quantos sejam os obstáculos removidos em cada 
oportunidade”47.

As novas fronteiras que se apresentam podem, sim, ser incorporadas aos 
modelos já postos, sem que se descure da importância primacial da indepen-
dência e da posição nuclear da liberdade (a ser sempre) construída em prol da 
preservação da dignidade da pessoa humana e, por consequência, do traba-
lhador, inclusive quanto à esfera associativa e sindical, em uma pavimentação 
incessante dos valores democráticos em uma sociedade livre e pluralista.

46 ARENDT, Hannah. “A condição humana”. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janei-
ro: Forense Universitária, 2020, p. 208-209.

47 BOBBIO, Norberto. “Igualdade e liberdade”. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 5ª edição. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 75.
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I. INTRODUÇÃO
Consoante se deu com as demais liberdades fundamentais, também a li-

berdade de ir e vir tem traços que se confundem com aqueles do constitucio-
nalismo. “Liberdade” encerra ideia de âmbito infenso ao alcance ou à dispo-
sição de outrem. De um modo ou de outro, isso é certo, o direito dos antigos 
conhecia equivalentes funcionais para traduzir tal noção. A novidade trazida 
pelo direito dos modernos diz com o titular das liberdades: estas passam a fi-
gurar como um espaço subjetivo juridicamente intangível1. Uma prerrogativa 
do indivíduo, e não uma concessão ou franquia graciosa.

Esse uso conceitual pode ser identificado, com tintas fortes, no contexto 
do primeiro constitucionalismo inglês (entre a “Magna Charta Libertatum” 
de 1215 ao “Act of Settlement” de 1701), como ensinam Lucio Pergoraro e 
Angelo Rinella: “a história do pensamento político e do ordenamento jurídico 
britânico mostra como os direitos e as liberdades fundamentais foram conce-
bidos como elemento de estrutura do ordenamento colocado sob um plano 
logicamente anterior em relação ao próprio poder constituído”2. 

No crepúsculo da Era Vitoriana, um autor representativo como Albert Vann 
Dicey fará, em 1885, um esforço para compatibilizar os traços jusnaturalistas de 
uma liberdade que antecede o indivíduo com o princípio da soberania do parla-
mento, expressão da Revolução Gloriosa (1688). Ao discorrer sobre a liberdade 
pessoal (personal freedom), cuja fruição por parte de cada cidadão inglês “não 
depende ou se origina de qualquer proposição geral contida em qualquer do-
cumento escrito”3, Dicey assevera que muito antes de um privilégio especial, a 
liberdade pessoal seria o resultado de um sistema jurídico que limita o poder (rule 
of law). Os alicerces dessa liberdade são: (i) o princípio de que ninguém pode 
ser preso em desconformidade com os procedimentos legalmente estabelecidos 
(due course of law); e (ii) a existência de meios jurídicos que existem para a ga-
rantia (enforcement) de tal princípio, nomeadamente o writ de habeas corpus.4

1 COSTA, Pietro. Diritti. In: FIORAVANTI, Maurizio (org.). “Lo Stato moderno in Europa: istituzioni 
e diritto”. Bari: Laterza, 2002, p. 40.

2 PEGORARO, Lucio. RINELLA, Angelo. “Sistemi Costituzionali Comparati”. Turim: Giappichelli, 
2017, p. 231.

3 DICEY, Albert Vann. “Introduction to the Study of the Law of the Constitution”. 5ª ed. Londres: 
MacMillan and Co., 1897, p. 197.

4 DICEY, Albert Vann. “Introduction to the Study of the Law of the Constitution”. 5ª ed. Londres: 

Mais que uma singularidade britânica, Dicey ilustra, no ponto, um estilo de 
tutela jurídica muito cara ao Direito Constitucional moderno: enuncia-se um 
direito sem descuidar de sua correspectiva garantia, trilha também seguida 
pelo Brasil. Com efeito, referindo-se aos §§ 13 a 16 do art. 72 da Constitui-
ção de 1891, que declaravam a liberdade de ir e vir na então proclamada 
República, o Ministro Carlos Maximiliano explica o surgimento de tal direito 
a partir da superação da situação de arbítrio antecedente à Revolução Fran-
cesa – exemplificado no instrumento da lettre de cachet – ao mesmo tempo 
em que registra que eventual descumprimento de tais dispositivos do texto 
constitucional podem ser combatidos por meio da ferramenta processual do 
habeas corpus5.

A mútua implicação entre o direito em questão (o de ir e vir) e sua garantia 
(habeas corpus) desde logo justificaria seu tratamento conjunto neste estudo. 
Tal enfoque se mostra tanto mais proveitoso ante o protagonismo que assu-
miu o Supremo Tribunal Federal no fortalecimento da liberdade de ir e vir – no 
léxico da Constituição Federal de 1988, um direito fundamental – mediante a 
rica construção da doutrina brasileira do habeas corpus.

II. O DESENVOLVIMENTO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO  
HABEAS CORPUS

O habeas corpus configura proteção especial tradicionalmente oferecida 
no sistema constitucional brasileiro. Não constava da Constituição de 1824, 
tendo sido contemplado, inicialmente, no Código de Processo Criminal, de 
1832, e posteriormente ampliado com a Lei nº 2.033/1871.

O primeiro texto constitucional a dispor sobre o tema foi a Constituição de 
1891, que estabeleceu, no art. 72, § 22: “dar-se-á habeas corpus sempre que o 
indivíduo sofrer violência, ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder”. Vê-se, 
pois, que o dispositivo não fazia referência ao direito de ir e vir, historicamente 
protegido pelo instituto do habeas corpus desde suas tradicionais origens.

Tendo em vista a ausência de meios processuais aptos a proteger direitos 
e garantias fundamentais, o habeas corpus, previsto constitucionalmente de 

MacMillan and Co., 1897, p. 199.

5 MAXIMILIANO, Carlos. “Comentários à Constituição Brasileira”. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Globo, 1929, pp. 761-763.
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forma bastante ampla, passou a ser utilizado como remédio constitucional 
para a garantia dos mais diversos direitos que não o de locomoção.

Esse entendimento, que encontrava em Rui Barbosa um de seus maiores 
expoentes, acabou por ser cognominado de doutrina brasileira do habeas cor-
pus. Foi ele, inclusive, que redigiu o texto do art. 72, § 22, de próprio punho. 
O projeto original de Constituição elaborado pelos juristas nomeados pelo 
Decreto 29, de 3 de dezembro de 1889, não continha o instituto no capítulo 
da Declaração de Direitos6.

Sobre a configuração do habeas corpus na Constituição de 1891, em com-
paração ao modelo tradicional previsto pelo antigo ordenamento, Rui Barbo-
sa assim explicou anos mais tarde, em discurso ao Senado:

O constrangimento corporal era portanto, sob o Império, a condição sine 

qua non da concessão do habeas corpus. Ora, se o pensamento consti-

tuinte republicano fosse o de conservar o habeas corpus na sua proposi-

ção primitiva, análoga às das legislações inglesa e americana, não tinha a 

Constituição republicana mais do que dizer do mesmo modo que disse em 

relação ao júri: Fica mantida a instituição do habeas corpus. Nesse caso não 

haveria questão, estaria o habeas corpus definido pelas leis imperiais. Que 

fez, porém, o legislador constituinte neste regime? Rompeu abertamente, 

pela fórmula que adotou na Carta republicana, com a estreiteza da concep-

ção do habeas corpus sob o regime antigo. (...)

Não se fala em prisão, não se fala em constrangimentos corporais. Fala- 

se amplamente, determinadamente, absolutamente em coação e vio-

lência; de modo que, onde quer que surja, onde quer que se manifeste a 

violência ou a coação, por um desses meios, aí está estabelecido o caso 

constitucional do habeas corpus. Quais são os meios indicados? Quais 

são as origens da coação e da violência, que devem concorrer para que 

se estabeleça o caso legítimo de habeas corpus? Ilegalidade ou abuso 

do poder. Se de um lado existe a coação ou a violência e de outro lado 

a ilegalidade ou o abuso de poder; se a coação ou violência resulta de 

ilegalidade ou abuso do poder, qualquer que seja a violência, qualquer 

que seja a coação, desde que resulte de abuso de poder, seja qual ele 

6 NOGUEIRA, Rubem. “Concepção ampla do habeas corpus” antecipa o mandado de segurança.  
In: Revista de Informação Legislativa, nº 84, out/dez, 1984.

for, ou de ilegalidade, qualquer que ela seja, é inegável o recurso do 

habeas corpus7.

Rui Barbosa defendeu que o habeas corpus, nos termos do que disciplina-
do pela Constituição de 1891, não estaria limitado aos casos de constrangi-
mento corporal, mas seria cabível para defesa de qualquer direito ameaçado 
ou impossibilitado de ser exercido. Esclareceu, para tanto, o sentido da reda-
ção do texto constitucional, escrito justamente por ele:

O habeas corpus hoje não está circunscrito aos casos de constrangimento 

corporal; o habeas corpus hoje se estende a todos os casos em que um direi-

to nosso, qualquer direito, estiver ameaçado, manietado, impossibilitado no 

seu exercício pela intervenção de um abuso de poder ou de uma ilegalidade. 

Desde que a Constituição, Senhores Senadores, não particularizou os direi-

tos que, com o habeas corpus, queria proteger contra a coação ou contra 

a violência, claro está que o seu propósito era escudar contra a violência e 

a coação todo e qualquer direito que elas podiam tolher e lesar nas suas 

manifestações. Limitar a disposição aos direitos de caráter privado é ir de 

encontro à boa hermenêutica nas suas regras fundamentais. (...)

Eis, Senhores Senadores, o que me parece decorrente com a maior evidên-

cia do texto constitucional, em que o habeas corpus recebeu a consagração, 

que antigamente não tinha, de uma das instituições fundamentais do País, 

porque até então essa medida tutelar, esse recurso liberal não passava de 

uma concessão das leis ordinárias, outorgada um dia pela disposição pas-

sageira das maiorias de momento, e no dia seguinte recusada, eliminada 

ou transformada, sob a influência da índole menos liberal de outra maioria.

Agora, não. Agora entre as instituições nas quais nenhum dos poderes do Es-

tado pode tocar sem sacrilégio, está a de habeas corpus, definida, ampliada, 

garantida pelos termos de um grande texto, de um texto claro, de um texto 

iniludível, de um texto que, pela sua amplitude, não podia ser apoucado se-

não intervindo o arbítrio individual, o arbítrio injurídico na interpretação de 

uma lei evidente, para lhe alterar o espírito, a natureza e o limite8.

7 BARBOSA, Rui. “Discursos parlamentares”. Obras completas de Rui Barbosa, XVIII. Rio de Janei-
ro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1981, p. 94.

8 BARBOSA, Rui. “Discursos parlamentares”. Obras completas de Rui Barbosa, XVIII. Rio de Janei-
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Aliomar Baleeiro ressalta que o contexto histórico do País, com “tempos 
inevitavelmente ásperos que acompanham uma transição de regime”, expli-
caria o motivo de medida processual originariamente simples e restrita vir a 
assumir o caráter de instituto com “espantosas dimensões na vida política 
brasileira da chamada Primeira República, a da Constituição de 1891”9.

De fato, a configuração de momento histórico conturbado com a ausência 
de efetivo remédio que resguardasse o rol de direitos previstos na Consti-
tuição foi cenário fértil para a doutrina brasileira do habeas corpus. A isso 
somou-se a crescente atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), a firmar-se 
como crucial instituição republicana.

Assim, segue Baleeiro: “o Supremo Tribunal Federal, por meio de constru-
ção, supriu a falta de leis que amparassem todos os direitos e liberdades. Len-
tamente, pelo velho processo do erro e correção do erro, o antigo Supremo 
estabeleceu o sentido da Constituição e cortou asas às várias tentativas de o 
Executivo tripudiar sobre ela e sobre as franquias dos cidadãos”10.

Não é de se estranhar, portanto, que decisões proferidas pelo STF em sede 
de habeas corpus tenham gerado polêmica nos primeiros anos da República, 
a ponto de o então Presidente Floriano Peixoto declarar que “se os ministros 
do Tribunal concederem ordens de habeas corpus contra os meus atos, eu 
não sei quem amanhã dará aos ministros os habeas corpus que eles, por sua 
vez, necessitarão”.

A leva inicial de ações referia-se a questões relacionadas à Revolta da 
Armada e à Revolução Federalista. O longo estado de sítio então decretado 
por Floriano Peixoto permitia que adversários fossem presos com facilidade, 
sem o devido processo legal. Rui Barbosa impetrou nesse período uma série 
de pedidos que se tornaram célebres e são considerados o embrião de sua 
doutrina.

O primeiro caso – HC 300 – foi impetrado por Rui Barbosa em favor do Se-
nador Almirante Eduardo Wandenkolk e de diversos outros políticos e figuras, 

ro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1981, p. 97.

9 BALEEIRO, Aliomar. “O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido”. Rio de Janeiro: 
Forense, 1968, p. 70.

10 BALEEIRO, Aliomar. “O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido”. Rio de Janeiro: 
Forense, 1968, p. 70.

como José do Patrocínio e Olavo Bilac11, que haviam sido atingidos por medi-
das do estado de sítio. Pretendia-se ver declarada inconstitucional a restrição 
de direitos pela atuação do Poder Executivo.

Apreciado em 27 de abril de 1892, o pedido foi negado. Em síntese, consig-
nou-se no acórdão que “não é da índole do Supremo Tribunal Federal envolver- 
se nas funções políticas do Poder Executivo ou Legislativo”, além de que “ainda 
quando na situação criada pelo estado de sítio, estejam ou possam estar envol-
vidos alguns direitos individuais, esta circunstância não habilita o Poder Judicial 
a intervir para nulificar as medidas de segurança decretadas pelo Presidente da 
República, visto ser impossível isolar esses direitos da questão política, que os 
envolve e compreende, salvo se unicamente tratar-se de punir os abusos dos 
agentes subalternos na execução das mesmas medidas, porque a esses agentes 
não se estende a necessidade do voto político do Congresso”12.

Meses mais tarde, Rui Barbosa voltou a recorrer ao Supremo Tribunal  
Federal, dessa vez advogando em favor de militares e de civis presos a bordo 
do navio Júpiter, capturado no litoral de Santa Catarina por ordem de Floriano 
Peixoto. Na petição, esclareceu a situação e conclamou que a Corte passasse 
a enfim atuar, assumindo seu papel de instituição apta a combater arbitra-
riedades do Poder Executivo13. Anotou, para tanto, fazendo referência ao HC  
nº 300, que:

Pouco mais de um ano faz que comparecia ante vós o impetrante, exoran-

do a majestade constitucional das vossas funções em defesa de 46 cidadãos 

brasileiros, presos, subtraídos a seus lares, dispersos no exílio, ou seques-

trados no cativeiro das fortalezas por um decreto do Poder Executivo. O 

raio descera sobre suas cabeças em nome de uma alta prerrogativa, excep-

cionalmente conferida ao Governo em salvaguarda extrema da ordem e 

da conservação social. O abuso envolvera-se no manto do estado de sítio, 

para atravessar impune, irresponsável, as barreiras legais. Em vossa alta 

sabedoria, a qual se curvam os peticionários, entendestes que a evocação 

solene da razão de estado pelo chefe eletivo da nação desarmava a missão 

tutelar dos tribunais. 

11 HC 300, Relator: Ministro Costa Barrada, julgado em 27/4/1892.

12 HC 300, Relator: Ministro Costa Barrada, julgado em 27/4/1892.

13 HC 406, Relator: Ministro Barros Pimentel, julgado em 9/8/1893.
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Vede 15 meses depois o nosso progresso na consolidação das garantias 

constitucionais. Em abril de 1892 o Presidente da República se julgava 

obrigado a revestir de formulas legais, declarando o estado de sítio, a 

faculdade, que reivindicava, de prender, julgar e condenar sem processo. 

Em julho de 1892, sem a menor solenidade, não havendo nem suspen-

são de garantias constitucionais, nem declaração competente de guerra, 

um número de indivíduos, de homens livres, ainda maior que o do ano 

transato, arrecada-se a bordo de um navio capturado como peso morto, 

como parte material da presa, de envolta com o casco, os móveis, as 

munições, as armas, e baldeiam-se para os porões das fortalezas, sem 

transitarem pela presença de um juiz, sem trocarem uma palavra com 

um advogado, sem receberem sequer a notificação da sua culpa. O go-

verno, que pudesse autorizadamente insular, encerrar, segregar da vida 

social cidadãos por dois dias consecutivos, sem os inteirar da acusação 

que lhes irroga, sem os entregar a magistratura, que há de processá-los, 

poderia, com o mesmo fundamento, dispor-lhes da liberdade por dois 

meses, por dois anos, por toda aquela parte da vida, que conviesse aos 

interesses da prepotência fadar à mortificação, à esterilidade, à miséria 

e ao desespero.14

E continuou sobre a importância do Supremo Tribunal Federal:
Só a intervenção da vossa augusta autoridade poderá projetar sobre essas 

trevas a luz, que as instituições livres, decretadas na constituição republi-

cana, deviam derramar sobre uma esfera de relações, que tocam aos mais 

invioláveis direitos humanos, trazendo a público os infelizes, cuja inocência 

um acidente fatal, explorado pelas paixões políticas, sepultou nas casama-

tas dos presídios de guerra, abrindo a essas criaturas, iniquamente perse-

guidas, uma válvula de defesa no seu desamparo imerecido15.

A ordem de soltura acabou por ser concedida, por maioria da Corte.
Já no HC 1.073, Rui Barbosa advogou em favor de implicados no atentado a 

14 HC 406, Relator: Ministro Barros Pimentel, julgado em 9/8/1893.

15 HC 406, Relator: Ministro Barros Pimentel, julgado em 9/8/1893.

Floriano Peixoto desterrados para a Ilha de Fernando de Noronha16. O Tribunal, 
em sessão de 16 de abril de 1898, deferiu a ordem, e o Presidente da República, 
Prudente de Morais, cogitou de renunciar ao mandato, por considerar que o 
cumprimento do habeas corpus instalaria quadro de desordem institucional.

O Tribunal acolheu a tese segundo a qual “cessam, com o estado de sítio, 
todas medidas de repressão durante ele tomadas pelo Executivo”. E consig-
nou, sobre a importância do habeas corpus: 

Considerando que, se a garantia do habeas corpus houvesse de ficar sus-

pensa enquanto o estado de sítio não passasse pelo julgamento político do 

Congresso, e de tal julgamento ficasse dependendo o restabelecimento do 

direito individual ofendido pelas medidas de repressão empregadas pelo 

Governo no decurso daquele período de suspensão de garantias, indefesa 

ficaria por indeterminado tempo a própria liberdade individual e mutilada 

a mais nobre função tutelar do Poder Judiciário, além de que se abriria 

abundante fonte de conflitos entre ele e o Congresso Nacional, vindo a ser 

este, em última análise, quem julgaria os indivíduos atingidos pela repres-

são política do sítio, e os julgaria sem forma de processo e em foro privile-

giado não conhecido pela Constituição e pelas leis;

(...)

O estado de sítio não significa a suspensão de todas as garantias, mas tão 

somente daquelas que se acham mencionadas no art. 80, nº 2; da Consti-

tuição, e de cujo emprego o Presidente da República “logo que se reúna o 

Congresso, motivando-as lhe relatará”. 

Por conseguinte, tudo que for além de tais medidas dará então lugar a 

intervenção do Poder Judiciário, antes ou depois do juízo político do Con-

gresso, por não se tratar mais de atos praticados dentro da órbita consti-

tucional, porém de violência à liberdade individual, que tem no habeas 

corpus, o meio legítimo de fazer cessar esse constrangimento17.

O Ministro Celso de Mello ressalta que a origem da formação doutrinária 
do habeas corpus reside, em verdade, no histórico “Caso do Conselho Munici-
pal do Distrito Federal”, no qual o âmbito de incidência protetiva do instituto 

16 HC 1.073, Relator: Ministro Ribeiro de Almeida, julgado em 16/4/1898.

17 HC 1.073, Relator: Ministro Ribeiro de Almeida, julgado em 16/4/1898.



L IBERDADES 7776     L IBERDADE DE IR  E  VIR

restou ampliado de forma significativa18. De fato, foi na série de julgamentos 
plenários da Corte de processos relacionados a esse imbróglio que a doutrina 
foi melhor conformada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Conselho Municipal do Distrito Federal, composto por 16 intendentes 
eleitos, era o equivalente ao Poder Legislativo da então capital do País. Du-
rante as eleições de 1909, após divisão de dois grandes grupos rivais que se 
julgavam competentes a exercer os poderes de direção do Conselho, Nilo Pe-
çanha editou decreto que transferia sua administração ao Prefeito do Distrito 
Federal. Em síntese, esse fato gerou uma série de impetrações de habeas cor-
pus pelas partes que se sentiram prejudicadas.

Em 1911, o Presidente Hermes da Fonseca editou o Decreto nº 8.527, que 
determinava a realização de novas eleições para o Legislativo da capital, dis-
solvendo-se, portanto, a configuração então existente por meio de decisões 
do STF.

Contra esse decreto impetrou-se novo habeas corpus, e durante seu jul-
gamento, em especial, a doutrina foi realmente exposta, como consignado 
por Pedro Lessa, relator da ação19. No caso, os pacientes buscavam manter-se 
em seus cargos. O Supremo reconheceu a violação a liberdades individuais e 
permitiu que os intendentes adentrassem o recinto do Conselho para cumpri-
mento de seus mandatos eletivos20. 

No acórdão do habeas corpus, consignou-se:
O fato de se tratar de cidadãos que pretendem exercer uma função públi-

ca, e para isso pedem esta ordem de habeas corpus, não é motivo jurídico 

para se julgar incabível o habeas corpus: “The constitutional garanties of 

personal liberty are a shield, for the protection of all classes, at all times, 

18 HC 111.074, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011. Nes-
se sentido, RHC 2.793, Relator: Ministro Canuto Saraiva, julgado em 8/12/1909; HC 2.794, Re-
lator: Ministro Godofredo Cunha, julgado em 11/12/1909; HC 2.797, Relator: Ministro Oliveira 
Ribeiro, julgado em 15/12/1909; e RHC 2.799, Relator: Ministro Amaro Cavalcanti, julgado em 
15/12/1909. 

19 HC 2.990, Relator: Ministro Pedro Lessa, julgado em 25/1/1911.

20 Cf. RODRIGUES, Lêda Boechat. “História do Supremo Tribunal Federal”. Rio de Janeiro: Civili-
zação Brasileira, 1979, v. 3, p. 55; HORBACH, Carlos Bastide. “Memória jurisprudencial. Ministro 
Pedro Lessa”. Supremo Tribunal Federal: Brasília, 2007. Sobre as consequências do julgamento, 
cf. VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. “Diálogo institucional e controle de constitucionalidade”. Sa-
raiva: São Paulo, 2015.

and under all circunstances” (Dig. Amer., volume 3º, verb. habeas corpus, 

pág. 3.229, nº 6); 

Considerando, em suma, que os pacientes são membros do Conselho Mu-

nicipal do Distrito Federal, legalmente investidos de suas funções, e com 

razão receiam que lhes seja tolhido o ingresso no edifício do Conselho em 

consequência do decreto de 4 de janeiro corrente, o qual, do mesmo modo 

por que o de 26 de novembro de 1909, é manifestamente infringente da 

Constituição Federal (na parte em que garante esta a autonomia municipal 

e especialmente a deste Distrito) e das leis ordinárias aplicáveis à hipótese: 

O Supremo Tribunal Federal concede a ordem de habeas corpus impetra-

da, a fim de que os pacientes, assegurada a sua liberdade individual, pos-

sam entrar no edifício do Conselho Municipal, e exercer suas funções até 

à expiração do prazo do mandato, proibido qualquer constrangimento que 

possa resultar do decreto do Poder Executivo federal, contra o qual foi pe-

dida esta ordem de habeas corpus.

Considerando que, dada a posição legal dos impetrantes, e portanto a ile-

galidade do constrangimento à liberdade individual dos mesmos, criada 

pelo decreto inconstitucional do Poder Executivo federal, o remédio pró-

prio para o caso é o habeas corpus 21.

Nesse período, outro exemplo de uso do habeas corpus em defesa da li-
berdade de profissão foi o pedido apresentado por motorista profissional que 
tivera sua carteira de habilitação apreendida por autoridade policial e, por 
isso, estaria impedido de exercer seu ofício22. O Ministro Pedro Lessa, relator, 
considerou que a apreensão fora feita por autoridade incompetente, e o pe-
dido restou deferido pela Corte.

O habeas corpus também foi usado para assegurar liberdade de manifes-
tação. Em 1914, Rui Barbosa – à época, Senador, e, no caso, paciente – impe-
trou habeas corpus pelo qual se insurgia contra decisão do jornal Imparcial, 
da Bahia, que se recusara a publicar discurso por ele proferido em contra-
riedade a ato do Governo Federal. Na oportunidade, a ordem foi concedida, 

21 HC 2.990, Relator: Ministro Pedro Lessa, julgado em 25/1/1911.

22 HORBACH, Carlos Bastide. “Memória jurisprudencial. Ministro Pedro Lessa”. Supremo Tribunal 
Federal: Brasília, 2007
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por maioria, privilegiando-se a liberdade de representante da nação exercida 
pelo paciente e a necessidade de que se desse publicidade aos atos políticos 
em acórdão assim ementado: “As imunidades parlamentares estabelecidas 
no art. 19 da Constituição da República asseguram ao Senador da Repúbli-
ca publicar os seus discursos proferidos no Parlamento pela imprensa, onde, 
quando e como lhe convier”23.

Já em 1919, o habeas corpus foi utilizado em seu formato preventivo para 
garantia do direito de reunião e da livre manifestação de pensamento. Tra-
ta-se de pedido em favor de Rui Barbosa, então candidato à Presidência da 
República, e de seus correligionários, que estariam sofrendo abuso de auto-
ridades estaduais da Bahia. Pedia-se a concessão para que pudessem reuni-
rem-se todos, “em comícios, nas praças públicas, ruas, teatros e quaisquer 
outros recintos, onde manifestem, livremente, seus pensamentos e opiniões, 
ameaçados como se acham todos, de sofrer violências e impedidos e coagi-
dos como estão, por abusos de autoridade dos poderes públicos do Estado, 
representados por sua polícia”24.

 O HC 4.781 acabou deferido em 5 de abril de 1919, nos seguintes termos:
O Supremo Tribunal Federal é competente para conceder, originariamente, a 

ordem de habeas corpus, no caso de iminente perigo de consumar-se a violên-

cia antes de outro tribunal ou juiz poder tomar conhecimento da espécie em 

primeira instância. O habeas corpus é competente para proteger o direito de 

livre reunião. A polícia não pode, de modo algum, desde que se não trate do 

ajuntamento ilícito, proibir meetings ou comícios e nem tão pouco localizá-los, 

isto é, determinar que só se possam efetuar em lugares por ela designados25.

Registre-se, por fim, que a ampliação conferida ao habeas não era, con-
tudo, questão pacífica no cenário jurídico brasileiro. Juristas de alto gabarito, 
a exemplo do Ministro Godofredo Cunha, do Supremo Tribunal Federal, in-
terpretavam o habeas corpus a partir de sua faceta clássica e restritiva. Em 
outras palavras, o remédio constitucional apenas seria cabível em ocasiões de 
constrição da liberdade de locomoção ou constrangimento ilegal da pessoa.

23 HC 3.536, Relator: Ministro Oliveira Ribeiro, julgado em 5/6/1914.

24 HC 4.781, Relator: Evandro Lins, julgado em 5/4/1919.

25 HC 4.781, Relator: Evandro Lins, julgado em 5/4/1919.

Tomado pela controvérsia em torno do writ constitucional, o Supremo Tri-
bunal Federal adotou posicionamento que não privilegiou qualquer das duas 
correntes – a de Rui Barbosa e a que negava a ampliação do uso do habeas 
corpus. O Tribunal optou, em verdade, por interpretação intermediária em 
torno do remédio constitucional. A propósito, observam Ada Pellegrini, Go-
mes Filho e Scarance Fernandes:

Na verdade, três posições firmaram-se com o advento da Constituição re-

publicana: alguns, como Rui Barbosa, sustentavam que a garantia deveria 

ser aplicada em todos os casos em que um direito estivesse ameaçado, 

manietado, impossibilitado no seu exercício por abuso de poder ou ilegali-

dade; em sentido oposto, afirmavase que o habeas corpus, por sua nature-

za e origem histórica, era remédio destinado exclusivamente à proteção da 

liberdade de locomoção; e finalmente, uma terceira corrente, vencedora 

no seio do Supremo Tribunal Federal, propugnava incluir na proteção do 

habeas corpus não só os casos de restrição da liberdade de locomoção, 

como também as situações em que a ofensa a essa liberdade fosse meio 

de ofender outro direito26.

A posição que prevaleceu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
foi a de Pedro Lessa – apesar de haver quem entenda o contrário27. Em obra 
doutrinária, o Ministro indicou sua concepção sobre o tema da seguinte forma:

Frequentemente, todos os dias, se requerem ordens de habeas corpus, ale-

gando os pacientes que estão presos, ou ameaçados de prisão, e pedindo 

que lhes seja restituída, ou garantida, a liberdade individual. Nessas condi-

ções, não declaram, nem precisam declarar, quais os direitos cujo exercício 

lhes foi tolhido, ou está ameaçado; porquanto, a prisão obsta ao exercício 

de quase todos os direitos do indivíduo. A liberdade individual é um direito 

fundamental, condição do exercício de um sem número de direitos: para tra-

balhar, para cuidar de seus negócios, para tratar de sua saúde, para praticar 

os atos de seu culto religioso, para cultivar seu espírito, aprendendo qual-

26 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHOS, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio  
Scarance. “Recursos no Processo Penal”. Revista dos Tribunais: Brasília, 2011, cit., p. 347348. 

27 RODRIGUES, Lêda Boechat. “História do Supremo Tribunal Federal”. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 1979, v. 3, p. 33.
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quer ciência, para se distrair, para desenvolver seu sentimento, para tudo, 

em suma, precisa o homem de liberdade de locomoção, do direito de ir vir. 

Além de inútil, fora difícil, se não impossível, enumerar todos os direitos que 

o indivíduo fica impossibilitado de exercer pela privação da liberdade indivi-

dual: pela prisão, pela detenção, ou pelo exilio. A impetração do habeas cor-

pus para fazer cessar a prisão, ou para a prevenir, é o que se vê diariamente28.

E seguiu, explicando as hipóteses de cabimento do habeas corpus:
Algumas vezes, entretanto, a ilegalidade de que se queixa o paciente não 

importa a completa privação da liberdade individual. Limita-se a coação 

ilegal a ser vedada unicamente a liberdade individual, quando esta tem por 

fim próximo o exercício de um determinado direito. Não está o paciente 

preso, nem detido, nem exilado, nem ameaçado de imediatamente o ser. 

Apenas o impedem de ir, por exemplo, a uma praça pública, onde se deve 

realizar uma reunião com intuitos políticos; a uma casa comercial, ou a 

uma fábrica, na qual é empregado; a uma repartição pública, onde tem 

de desempenhar uma função, ou promover um interesse; à casa em que 

reside, ao seu domicílio.

Na primeira hipótese figurada, a que se realiza constantemente, cifra-se a ta-

refa processual do juiz em averiguar se o paciente está preso, ou ameaçado 

de prisão; se está condenado, ou pronunciado; se é competente o juiz que 

decretou a prisão, ou a pronúncia.

Na segunda, expressamente consagrada no art. 72, §22, da Constituição 

Federal, que manda conceder o habeas corpus, sempre que o indivíduo 

sofrer qualquer coação a sua liberdade individual (pois, o preceito consti-

tucional não qualifica, nem restringe, nem distingue a coação que é desti-

nado a impedir), assume diversa modalidade a indagação a que é obrigado 

o juiz: o que a este cumpre, é verificar se o direito que o paciente quer 

exercer, e do qual a liberdade física é uma condição necessária; um meio 

indispensável para se atingir o fim; um caminho cuja impraticabilidade ini-

be que se chegue ao termo almejado; o que cumpre verificar é se esse 

direito é incontestável, líquido, se o seu titular não está de qualquer modo 

privado de exerce-lo, embora temporariamente.

28 LESSA, Pedro. “Do Poder Judiciário”. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1915, p. 284.

(...)

Pouco importa a espécie de direitos que o paciente precisa ou deseja exer-

cer. Seja-lhe necessária a liberdade de locomoção para pôr em prática um 

direito de ordem civil, ou de ordem comercial, ou de ordem constitucional, 

ou de ordem administrativa, deve ser-lhe concedido o habeas corpus, sob 

a cláusula exclusiva de ser juridicamente indiscutível este último direito, o 

direito escopo29.

Lêda Boechat, por sua vez, destaca que o auge da doutrina pertenceu, em 
verdade, ao Ministro Enéas Galvão, e não a Pedro Lessa, como usualmente 
apontado. Segundo seu entendimento: 

Para Pedro Lessa, o habeas corpus somente protegia o direito de locomo-

ção, ou o direito de ir e vir. Numa interpretação muito forçada, através do 

que chamou a liberdade-fim, atrelou ao direito de locomoção vários outros 

direitos. Sua longa judicatura, de 1907 a 1921, ajudou a dar-lhe enorme 

influência e sua perda foi considerada irreparável.

O Ministro Enéas Galvão, nomeado em 1912 e morto em 1916, serviu ao 

Supremo Tribunal apenas quatro anos. Mas esse tempo exíguo permitiu 

que deixasse marcados na jurisprudência do habeas corpus sua coragem, 

sua altivez e seu espírito criador. Ninguém mais do que ele deixou seu ras-

tro luminoso no habeas corpus brasileiro e na sua ampliação, justificando a 

chamada Doutrina Brasileira do Habeas Corpus30.

A autora transcreve debates dos ministros para ressaltar a importância 
de Enéas Galvão ao desenvolvimento da doutrina, entendimento minoritário 
entre os pesquisadores31. O Ministro Celso de Mello, quando trata do tema, 
consigna sua importância ao lado da de Pedro Lessa na conformação jurispru-
dencial da doutrina brasileira do habeas corpus32.

29 LESSA, Pedro. “Do Poder Judiciário”. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1915, p. 286.

30 RODRIGUES, Lêda Boechat. “História do Supremo Tribunal Federal”. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979, v. 3, p. 33.

31 SILVA, Evandro Lins e. “História do Supremo Tribunal Federal”. In: RODRIGUES, Lêda Boechat. 
História do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, v. 3, p. 13.

32 HC 111.074, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011.
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De qualquer forma, apesar de eventuais controvérsias, acabou sendo o 
entendimento de Pedro Lessa o principal norte da Corte para apreciação de 
habeas corpus nesse período. Para ele, em síntese, “a liberdade de locomo-
ção constitui uma condição, um meio, um caminho, para o exercício, não só 
de outros direitos individuais, como de direitos secundários, direitos mera-
mente civis, políticos ou administrativos”33. Com base nessa compreensão, o 
Supremo Tribunal Federal concedeu maior abrangência ao writ, prática que 
foi interrompida com a reforma constitucional de 1926.

III. A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926: RESTRIÇÃO AO  
HABEAS CORPUS

Após anos de ampla utilização, em 1926, o habeas corpus teve seu âmbito 
de proteção reduzido, ficando vedada sua aplicação para proteção de outros 
direitos que não a liberdade de ir e vir (“Dar-se-á habeas corpus sempre que 
alguém sofre violência por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua li-
berdade de locomoção”). A alteração promovida pelo Poder Constituinte Refor-
mador culminou em severo enfraquecimento da doutrina brasileira do habeas 
corpus, de modo que alguns direitos restaram, dessa forma, desamparados34.

A contenção do habeas corpus ao seu papel clássico era objetivo de Arthur 
Bernardes desde a campanha presidencial. Já eleito, em mensagem apresen-
tada ao Congresso Nacional, em 3 de maio de 1924, ressaltou a importância 
das alterações constitucionais que estavam por vir, indicando que:

(...) a extensão dada ao instituto do habeas corpus, desviado do seu con-

ceito clássico, por interpretações que acatamos, é outro motivo de excesso 

de trabalho no primeiro tribunal da República. É tempo de fixar os limites 

do instituto, criando-se ações rápidas e seguras, que o substituam nos ca-

sos que não sejam de ilegal constrangimento ao direito de locomoção e à 

liberdade física do indivíduo35.

33 LESSA, Pedro. “Do Poder Judiciário”. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1915, p. 287.

34 Sobre a evolução da doutrina, conferir também: SOUZA, Luiz Henrique Boselli de. “A dou-
trina brasileira do habeas corpus e a origem do mandado de segurança: Análise doutrinária 
de anais do Senado e da jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal”. In: Revista de 
Informação Legislativa, nº 177, jan./mar. 2008. 

35 Mensagem apresentada ao Congresso Nacional na abertura da Primeira Sessão da 12ª Le-
gislatura pelo Presidente da República Arthur Bernardes. Rio de Janeiro, 1924. Disponível em: 

Durante os debates na reforma constitucional, dois temas em especial fo-
ram objeto de calorosas discussões no Congresso Nacional: a emenda que 
pretendia retirar do Poder Judiciário, federal e local, qualquer tipo de inferên-
cia no que se denominou de “causas eminentemente políticas”, e, em segun-
do lugar, o item que dispunha sobre o habeas corpus.

A alteração de 1926 teve o claro objetivo de restringir o controle que, de 
certa forma, o Judiciário poderia exercer em relação aos demais Poderes. Nes-
se ponto, a inovação do art. 60, §5º, segundo o qual:

nenhum recurso judiciário é permitido, para a Justiça Federal ou local, con-

tra a intervenção nos estados, a declaração de estado de sítio e a verificação 

de poderes, o reconhecimento, a posse, a legitimidade e perda de mandato 

aos membros do Poder Legislativo ou Executivo, federal ou estadual; assim 

como, na vigência do estado de sítio, não poderão os tribunais conhecer 

dos atos praticados em virtude dele pelo Poder Legislativo ou Executivo.

A restrição do habeas corpus a sua concepção histórica original foi jus-
tificada pelos congressistas em função dos supostos abusos cometidos pelo 
Supremo Tribunal Federal, que teria passado a utilizar-se desse remédio para 
afastar lesões a diversos tipos de direitos. Entendia-se que essa ampliação 
da finalidade do writ traria prejuízos ao próprio Tribunal, que teria passado a 
focar sua atuação nos pedidos de habeas corpus, acumulando outras espécies 
de ações. Criticava-se, igualmente, o fato de a Corte resolver, por meio de pro-
cedimento sumário, temas que poderiam ser processados por meio regular36.

Seja qual fosse o argumento utilizado para justificar a reforma constitucio-
nal de 1926, fato é que houve forte restrição ao exercício da tutela jurisdicio-
nal. Foi nesse contexto que passou a ser discutida a necessidade de criação 
de novos instrumentos constitucionais, próprios para a preservação de outras 
liberdades e direitos, que não necessariamente de locomoção37.

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/arthur-bernardes/men-
sagens-ao-congresso/mensagem-ao-congresso-nacional-na-abertura-da-primeira-sessao-da-
-decima-segunda-legislatura-1924. Acesso em: 5/12/2018.

36 RIBEIRO, Marly Martinez. “Revisão Constitucional de 1926”. In: Revista de Ciência Política. 
Dezembro de 1967. 

37 Nesse período, chegou-se a tentar obter proteção semelhante por meio de interditos pos-
sessórios, com a utilização da então muito debatida tese da posse dos direitos pessoais. Defen-
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A resposta veio na Constituição de 1934, que consagrou, ao lado do habeas 
corpus, e com o mesmo processo deste, o mandado de segurança para a pro-
teção de “direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato mani-
festamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade” (art. 113, 33).

Ressalte-se que, desde a sedimentação da doutrina brasileira do habeas 
corpus, já se fazia presente o conceito de um dos pressupostos do moderno 
mandado de segurança, isto é, a existência de direito líquido e certo38. Nesse 
sentido, o Ministro Pedro Lessa, em sede doutrinária, há muito consignava 
expressamente a necessidade de comprovação da liquidez do direito para a 
concessão do writ de habeas corpus:

(...) sempre que o indivíduo sofrer qualquer coação à sua liberdade indivi-

dual (pois, o preceito constitucional não qualifica, nem restringe, nem dis-

tingue a coação, que é destinado a impedir), assume diversa modalidade a 

indagação a que é obrigado o juiz: o que a este cumpre é verificar se o direi-

to que o paciente quer exercer, e do qual a liberdade física é uma condição 

necessária; um meio indispensável para se atingir o fim; um caminho cuja 

impraticabilidade inibe que se chegue ao termo almejado; o que cumpre 

verificar é se esse direito é incontestável, líquido, se o seu titular não está 

de qualquer modo privado de exercê-lo, embora temporariamente (...).

Se se requer habeas-corpus, para prevenir, ou remover a coação, que se 

traduz, não em prisão ou detenção, mas na impossibilidade de exercer um 

direito qualquer, de praticar um ato legal, ao juiz, que não pode envolver no 

processo do habeas corpus qualquer questão que deva ser processada e jul-

gada em ação própria, incumbe verificar se o direito que o paciente quer exer-

cer, é incontestável, liquido, não é objeto de controvérsia, não está sujeito a 

um litigio. Somente no caso de concluir que manifestamente legal é a posição 

do paciente, que a este foi vedada a prática de um ato que tinha inquestio-

navelmente O direito de praticar, deve o juiz conceder a ordem impetrada39.

dida por Rui Barbosa, a ideia de utilização dessa via para proteger direitos individuais chegou 
a ser acolhida em parte pelo Poder Judiciário. Cf. WALD, Arnold. “O mandado de segurança na 
prática judiciária”. Editora Nacional de Direito: Rio de Janeiro, 1958, p. 62.

38 HORBACH, Carlos Bastide. “Memória jurisprudencial. Ministro Pedro Lessa”. Supremo 
Tribunal Federal: Brasília, 2007.

39 LESSA, Pedro. “Do Poder Judiciário”. Livraria Francisco Alves: Rio de Janeiro, 1915, p. 285.

O procedimento do mandado de segurança foi regulamentado pela Lei nº 
191, de 16 de janeiro de 1936, e passou a integrar a redação original do Código 
de Processo Civil de 1939. Foi ainda disciplinado pela Lei nº 1.533, de 31 de de-
zembro de 1951, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil de 1939, 
pela nº Lei 4.348, de 26 de junho de 1964, e pela Lei nº 5.021, de 9 de junho de 
1966. Em 7 de agosto de 2009, foi promulgada a Lei nº 12.016, que disciplina e 
conforma completamente o instituto nos moldes como hoje o utilizamos.

Contemplado por todos os textos constitucionais posteriores, com exceção 
da Carta de 1937, o mandado de segurança é assegurado pela atual Constitui-
ção em seu art. 5º, LXIX, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 
habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do poder público”.

De se notar, portanto, a centralidade da lógica de proteção da liberdade na 
estruturação dessa garantia processual que é a ação de mandado de segurança.

IV. O HABEAS CORPUS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988: CABIMENTO E 
POTENCIAL PARA A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DE 
CUNHO COLETIVO

Nos termos do texto constitucional de 1988, será concedido habeas cor-
pus “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” 
(art. 5º, LXVIII).

Ainda que a atual previsão do habeas corpus afaste-se da concepção de 
Rui Barbosa, a liberdade de locomoção há de ser entendida de forma ampla, 
não se limitando a sua proteção à liberdade de ir e vir diretamente ameaçada, 
como também a toda e qualquer medida de autoridade que possa afetá-la, 
mesmo que indiretamente – o que se aproxima, ainda que em menor medida, 
da doutrina brasileira do habeas corpus. Daí serem comuns as impetrações 
desse writ contra instauração de inquérito criminal para tomada de depoi-
mento, contra o indiciamento de determinada pessoa no inquérito policial, 
contra o recebimento de denúncia, contra decisão de pronúncia no âmbito do 
processo do Júri, contra a sentença condenatória.
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Algo que não se alterou entre a interpretação empregada pela doutrina 
brasileira do habeas corpus e o atual tratamento do instrumento é a relevân-
cia conferida à prova pré-constituída. Entende-se que, por sua natureza, cui-
da-se de ação sumaríssima, o que impede sua utilização para superar situação 
de fato controvertida ou que demande dilação probatória.

A jurisprudência já está pacificada no sentido de não ser possível, por meio 
da via processual estreita do habeas corpus, o revolvimento do conjunto fáti-
co-probatório do feito. Assim, não se tem aceitado a viabilidade do writ, por 
exemplo, para examinar questão relativa à incidência de causa excludente de 
culpabilidade40, para a análise de comprovação de indícios de autoria e mate-
rialidade do crime41, para se aferir a importância ou não da prova para o caso 
concreto42, para examinar a tipicidade da conduta do paciente43 (excetuados 
os casos de atipicidade manifesta, em especial nas hipóteses de aplicação do 
princípio da insignificância)44 ou para verificar-se se a decisão dos jurados é ou 
não manifestamente contrária à prova dos autos45.

A jurisprudência dominante sustenta ser inadmissível habeas corpus contra 
pena de multa, se ela não pode ser convertida em pena de prisão. Atualmente, 
a redação conferida pela Lei nº 9.268/1996 ao art. 51 do Código Penal veda 
expressamente a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. 
Daí estar consagrado, na Súmula 693 do Supremo Tribunal Federal, que “não 
cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo 
a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única 
cominada”. Nessa situação, o mandado de segurança seria o instrumento cons-
titucional mais adequado para a preservação dos direitos do cidadão.

40 RHC 88.542/RJ, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 30/6/2006.

41 HC AgRg 88.806/RJ, de minha relatoria, DJ 4/8/2006.

42 RHC 88.320/PI, Relator: Ministro Eros Grau, DJ 26/5/2006.

43 HC 87.674/MT, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 7/4/2006.

44 HC MC 92.531, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 24/9/2007; HC 84.412, Relator: Mi-
nistro Celso de Mello, DJ 19/11/2004; HC 77.003, Relator: Ministro Marco Aurélio, DJ 11/9/1998; 
HC 84.424, Relator: Ministro Carlos Britto, DJ 7/10/2005; HC 83.526, Relator: Ministro Joaquim 
Barbosa, DJ 7/5/2004; AI QO 559.904/RS, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, 
unânime, DJ 26/8/2005.

45 HC 86.735/SP, Relator: Ministro Carlos Britto, DJ 26/5/2006.

Da mesma forma, considera-se que as penas acessórias relativas à perda 
da função pública impostas em sentença condenatória não podem ser im-
pugnadas em sede de habeas corpus. Entende-se, ainda, ser inadmissível o 
habeas corpus quando, por qualquer razão, já estiver extinta a pena privativa 
de liberdade (Súmula 695 do STF). Assim, segundo essa orientação, não cabe 
o writ para obter reconhecimento de nulidade de processo em que a pena 
imposta já foi cumprida ou declarada extinta46.

O STF já considerou também que os processos por crimes de responsabili-
dade não são passíveis de controle por habeas corpus47. De fato, mesmo que 
procedente o impeachment, a condenação impõe as penas de perda do cargo e 
de inabilitação temporária para o exercício da função pública (art. 52, parágrafo 
único, da CF). Não há risco, ainda que remoto, à liberdade de locomoção.

Na mesma linha, asseverou que: 
objetivando as razões de a impetração salvaguardar o direito à intimidade, 

sem demonstração de que a quebra do sigilo telefônico determinada por 

ato da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para apurar irregulari-

dades na emissão de títulos públicos constitua efetiva ameaça à liberdade 

de ir e vir do paciente, não é o habeas corpus a via adequada à cessação do 

imputado ato ilegal48.

Como se percebe desse apanhado de entendimentos, a jurisprudência 
atual do Tribunal estabelece consideráveis ressalvas ao cabimento do habeas 
corpus para essas situações que fogem à sistemática de constrangimento ile-
gal ou abuso de poder que violem de modo mais direto a liberdade de loco-
moção dos cidadãos (art. 5º, XV, da CF/1988).

46 Essa orientação restritiva, embora compreensível em razão das características processuais do 
instituto, suscita dúvidas legítimas, uma vez que a condenação criminal tem consequências para a 
vida futura do paciente (questão de reincidência, maus antecedentes). Cf., a propósito, TACrimSP, 
RT, 502/301; JTACrimSP, 36/108, 42/79; veja também GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, 
Antonio Magalhães; e FERNANDES, Antonio Scarance. “Recursos no processo penal”, cit., p. 355.

47 HC-AgR 134.315, Relator: Ministro Teori Zavascki, Pleno, julgado em 16/6/2016. A ordem de 
habeas corpus fora impetrada por popular buscando o trancamento do processo de impeach-
ment contra a Presidente da República Dilma Rousseff.

48 HC 75.232/RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, redator do acórdão Ministro Maurício Corrêa, 
julgado em 7/5/1997, Pleno, DJ 24/8/2001, p. 43.
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Tal premissa, contudo, não inviabiliza por completo um processo de am-
pliação gradual que essa garantia judicial do processo possa vir a desempe-
nhar em nosso sistema constitucional, não somente em momentos de crise 
institucional, mas, sobretudo, para conferir maior força normativa ao texto 
constitucional.

Penso que é bem esse o caso do habeas corpus coletivo. Com efeito, em-
bora o habeas corpus seja, via de regra, uma ação individual – conforme já 
abordado anteriormente – não parece haver impedimento para sua impetra-
ção na defesa de direitos coletivos, de forma semelhante ao que ocorre com o 
mandado de segurança. A própria aproximação entre o writ constitucional e o 
mandado de segurança já é algo que remonta à doutrina brasileira do habeas 
corpus, eis que (em linha com o entendimento exposto nos tópicos anterio-
res) o mandado de segurança é corolário lógico da extinção da multicitada 
doutrina e da evidente necessidade de instrumentos próprios para tutela das 
garantias fundamentais.

A propósito, o cabimento do habeas corpus em caráter coletivo foi objeto do 
Recurso Extraordinário 855.810, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, impetrado 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão local que con-
cedeu salvo conduto a guardadores autônomos de veículos para impedir a Polícia 
Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de deter ou autuar os flanelinhas sob a 
alegação de prática de contravenção ou exercício irregular da profissão49.

Contudo, antes do julgamento do recurso, a Segunda Turma conheceu 
e julgou o Habeas Corpus coletivo 143.641, relatado pelo Ministro Ricardo 
Lewandowski, em favor de todas as mulheres presas preventivamente que 
ostentem a condição de gestantes, puérperas ou mães de criança sob sua res-
ponsabilidade, tendo resolvido a questão quanto ao cabimento dessa espécie 
de ação coletiva50. A ordem foi concedida para determinar a substituição da 
prisão preventiva de tais mulheres por prisão domiciliar51.

49 RE 855.810/RJ, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJ 27/4/2018. AgRg no RE 855.810, Relator: Mi-
nistro Dias Toffoli, DJ 5/9/2018. 

50 HC 143.641, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018. Com base nesse 
precedente, o relator do Recurso Extraordinário 855.810, Ministro Dias Toffoli, negou seguimento 
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a jurispru-
dência firmada, sendo a decisão confirmada pela Turma em sede de agravo regimental.

51 HC 143.641, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018.

A decisão merece destaque não apenas pela importante atuação do Su-
premo Tribunal Federal no sentido de reafirmar seu papel de salvaguarda 
de direitos fundamentais, no caso, de grupo em estado de manifesta viola-
ção massiva de direitos, mas por evidenciar a magnitude do habeas corpus à 
conformação do processo constitucional brasileiro.

A concessão de habeas corpus coletivo, ao mesmo tempo em que resgata 
a essência da chamada doutrina brasileira do habeas corpus – desenvolvida 
sob a égide da Constituição de 1891 – revela sua ascendência na atual con-
figuração dos instrumentos de garantia das liberdades constitucionais, bem 
como no próprio controle de constitucionalidade.

Levou-se em consideração a importância do bem jurídico tutelado e o cabi-
mento de demandas coletivas em ações constitucionais como o mandado de 
segurança e o mandado de injunção, este último a partir de criação jurispru-
dencial posteriormente incorporado à legislação52. Partindo dessa premissa, 
a utilização do remédio constitucional com vistas a solucionar uma situação 
de evidente calamidade social é hipótese que encontra fundamento na lógica 
estabelecida pela antiga doutrina do habeas corpus.

No tocante, especificamente, à legitimidade do habeas corpus coletivo, o 
relator, Ministro Ricardo Lewandowski, destacou que “o Supremo Tribunal Fe-
deral tem admitido, com crescente generosidade, os mais diversos institutos 
que logram lidar mais adequadamente com situações em que os direitos e 
interesses de determinadas coletividades estão sob risco de sofrer lesões gra-
ves”. E, justificando tal posicionamento, assentou:

Com maior razão, penso eu, deve-se autorizar o emprego do presente writ 

coletivo, dado o fato de que se trata de um instrumento que se presta a 

salvaguardar um dos bens mais preciosos do homem, que é a liberdade. 

Com isso, ademais, estar-se-á honrando a venerável tradição jurídica pá-

tria, consubstanciada na doutrina brasileira do habeas corpus, a qual con-

fere a maior amplitude possível ao remédio heroico, e que encontrou em 

Ruy Barbosa quiçá o seu maior defensor. Segundo essa doutrina, se existe 

um direito fundamental violado, há de existir no ordenamento jurídico um 

remédio processual à altura da lesão.

52 MI 712/PA, Relator: Ministro Eros Grau, julgado em 25/10/2007; Lei nº 13.300/2016, disciplina 
o processo e o julgamento de mandados de injunção individual e coletivo e dá providências.
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À toda a evidência, quando o bem jurídico ofendido é o direto de ir e 
vir, quer pessoal, quer de um grupo pessoas determinado, o instrumento 
processual para resgatá-lo é o habeas corpus individual ou coletivo.

É que, na sociedade contemporânea, burocratizada e massificada, as 
lesões a direitos, cada vez mais, assumem um caráter coletivo, sendo conve-
niente, inclusive por razões de política judiciária, disponibilizar-se um remédio 
expedito e efetivo para a proteção dos segmentos por elas atingidos, usual-
mente desprovidos de mecanismos de defesa céleres e adequados53.

Trata-se, por certo, de situação em que a Corte deve atuar, assumindo, 
assim, como ressaltou o relator:

(...) a responsabilidade que tem com relação aos mais de 100 milhões de proces-

sos em tramitação no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, 

e às dificuldades estruturais de acesso à Justiça, passando a adotar e fortalecer 

remédios de natureza abrangente, sempre que os direitos em perigo disserem 

respeito às coletividades socialmente mais vulneráveis. Assim, contribuirá não 

apenas para atribuir maior isonomia às partes envolvidas nos litígios, mas tam-

bém para permitir que lesões a direitos potenciais ou atuais sejam sanadas mais 

celeremente. Ademais, contribuirá decisivamente para descongestionar o enor-

me acervo de processos sob responsabilidade dos juízes brasileiros54.

Quanto ao mérito, a ordem foi concedida para determinar a substituição 
da prisão preventiva pela domiciliar, com a possibilidade de imposição de ou-
tras medidas cautelares, para todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, 
ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre Direitos das Pes-
soas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), 
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados 
mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em 
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamenta-
das pelos juízes que denegarem o benefício55. 

53 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski, HC 143.641, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 
julgado em 20/2/2018.

54 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski, HC 143.641, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 
julgado em 20/2/2018.

55 HC 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018. 

V. CONCLUSÃO
Por meio da análise do desenvolvimento histórico, constitucional e pro-

cessual do habeas corpus, resta evidente que o writ é a matriz dos atuais 
remédios constitucionais, bem como do controle de constitucionalidade 
brasileiro.

Inspirado pelo modelo do habeas corpus, o mandado de segurança – 
criado como reação à amputação daquele por obra da reforma de 1926 – 
acabou por influenciar até mesmo o rito da representação interventiva, que 
é a gênese da representação de inconstitucionalidade e, posteriormente, 
da ação direta de inconstitucionalidade no regime constitucional de 1988. A 
estrutura processual do habeas corpus também teve reflexo nos demais re-
médios versados pela Constituição de 1988, como no mandado de injunção 
e no habeas data.

Embora a complexidade com que se desenvolveu a jurisprudência cons-
titucional tenha afastado o habeas corpus de sua doutrina brasileira, é fato 
que seu espírito ainda habita o Supremo Tribunal Federal, em prol da efetiva 
proteção dos direitos previstos na Constituição, como evidencia precedente 
histórico, julgado nos autos do HC 143.641, e imbuído pela necessidade de 
conceder resposta efetiva a quadro de profunda lesão de direitos, a Corte aco-
lheu a impetração de habeas corpus coletivo em favor de mulheres grávidas e 
de mães presas preventivamente.

O STF segue, nesse sentido, a ideia de conformação do processo consti-
tucional com objetivo de fortalecimento dos direitos fundamentais. A pró-
pria essência dos atuais writs, que têm origem na ampla concepção protetiva 
conferida pelo habeas corpus no texto de 1891, é fundamento para interpre-
tarem-se os institutos de maneira mais ampla, afastando-se o caráter frag-
mentado dos remédios constitucionais nos termos em que definidos pela 
Constituição de 1988. Sistematicidade que, ao fortalecer a garantia, acaba por 
fortalecer o direito a qual se refere, a liberdade de ir e vir.
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A liberdade de reunião em espaços públicos, como corretamente ensina 
André de Carvalho Ramos, constitui um direito-meio, que potencializa o exer-
cício da liberdade de manifestação, ampliando a participação da sociedade 
civil na vida política1. Onde os cidadãos estão impedidos de expressar suas 
ideias, queixas ou demandas nas ruas e praças públicas não existe democra-
cia plena. Nesse regime, caracterizado por Georges Burdeau como de “poder 
aberto”, a vontade popular “dita os seus imperativos aos governantes”, consi-
derada “na sua complexidade real”, em que os prós e os contras, ambos “tidos 
por igualmente válidos”, devem ser tratados “com idêntica consideração”2.

Essa concepção remonta às próprias origens da democracia no mundo 
ocidental, como se constata a partir do diálogo, reproduzido por Platão, entre o 
sofista Protágoras e o filósofo Sócrates, no qual este último replica ao primeiro 
que a arte da política, ao contrário das demais técnicas (téchnai), “não pode ser 
ensinada por ninguém, nem transmitida de uma pessoa para outra”, pois quando 
“a deliberação diz respeito à administração da cidade, qualquer indivíduo pode 
levantar-se para emitir opinião, quer seja carpinteiro, quer seja ferreiro, sapatei-
ro, mercador ou marinheiro, rico ou pobre, nobre ou vil, indiferentemente, sem 
que ninguém apresente objeção”3. Ou seja, qualquer membro da comunidade 
política (polis), seja qual for a sua origem ou condição social, tem o direito de 
participar da gestão da coisa pública, externando suas convicções e sugestões.

O próprio Protágoras admite, no referido colóquio, que essa prerrogativa 
tem origem na preocupação de Zeus em evitar que as cidades perecessem, 
vergadas sob o peso da discórdia, motivo pelo qual teria enviado seu mensa-
geiro, Hermes, para repartir entre todos os homens, de forma equitativa, duas 
virtudes fundamentais, o respeito (aídos) e a justiça (dikè), para que a harmo-
nia prevalecesse entre eles4. Isso fez do renomado sofista, conforme Claude 
Mossé, “um teórico do sistema político que implica a igualdade de todos na 
tomada de decisões, em outras palavras, a democracia”5.

1 RAMOS, André de Carvalho. “Curso de Direitos Humanos”. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p.788.

2 BURDEAU, Georges. “A democracia”. 2ª ed., s/d, p. 104-106. 

3 Platão, “Protágoras”, 319, b-c.

4 Idem, 323, c-d.

5 MOSSÉ, Claude. “Péricles: o inventor da democracia”. São Paulo: Estação Liberdade, 2008, p.175.

O Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre essa temática na Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 1.969/DF, relatada pelo autor deste artigo, ajui-
zada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), juntamente com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e a Central Única dos Trabalhado-
res (CUT). Por meio da mencionada ação, os autores postularam o reconhe-
cimento da inconstitucionalidade do Decreto distrital nº 20.098/1999, que, 
a pretexto de regulamentar o inciso XVI do art. 5º da Constituição de 19886, 
vedava a realização de manifestações públicas mediante a utilização de car-
ros, aparelhos e objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Praça do Buriti, 
Esplanada dos Ministérios e vias adjacentes.

Acolhendo o voto do relator, o Plenário da Corte reconheceu a alegada 
inconstitucionalidade, assentando que a liberdade de reunião e de associação 
para fins lícitos configura uma das mais importantes conquistas da civilização, 
enquanto fundamento das modernas democracias, tendo resultado das lutas 
empreendidas pela humanidade contra o absolutismo monárquico a partir do 
Século XVIII de nossa Era.

O relator lembrou, em seu voto, que Recasens Siches, estudando o assun-
to, ressalta que essa liberdade, de caráter instrumental, possui um duplo al-
cance: de um lado, assegura a expressão duma das mais importantes liberda-
des individuais; de outro, garante a espontaneidade da atuação dos distintos 
grupos sociais7. Não por outra razão é que Jean Rivero classifica a liberdade 
de reunião como uma das mais elementares de todas as liberdades coletivas8.

Tal franquia foi contemplada, pela primeira vez, no âmbito do Direito po-
sitivo, na “Declaração de Direitos” de 1776, do recém-criado Estado da Pen-
silvânia, que, na esteira do movimento de independência das treze colônias 
britânicas da América do Norte, assegurava ao povo, em seu art. 16, “o direito 
de se reunir, de deliberar o bem comum, de dar instruções a seus represen-

6 “Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independen-
temente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente”.

7 SICHES, Luis Recasens. “Tratado general de Filosofia del Derecho”. México: Editorial Porrua, 
1978, p. 581.

8 RIVERO, Jean. “Les libertés publiques”. Paris: Presses Universitaires de France, 1977, p. 356.
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tantes e de solicitar à legislatura, por meio de mensagens, de petições ou de 
representações, a emenda dos erros que considere por ela praticados”9.

Logo em seguida, ela foi incorporada à Constituição Francesa de 1791, a 
qual, em seu Título 1º, § 2º, consignava que: “A Constituição garante, como 
direitos naturais e civis (...) a liberdade aos cidadãos de se reunirem pacifica-
mente e sem armas, atendidas as leis de polícia”10. Desde então, a proteção 
dessa liberdade essencial passou a constar de praticamente todos os textos 
constitucionais dos Estados modernos, bem como das declarações e pactos 
internacionais de proteção dos direitos humanos.

Como documento pioneiro no âmbito do Direito das gentes tem-se a “De-
claração Universal dos Direitos do Homem”, de 1948, subscrita sob a égide 
da Organização das Nações Unidas, que estabelece, em seu art. 20, o seguin-
te: “Todo homem tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas”. 
Inspirado nesse diploma, o art. 21 do “Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos”, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, e 
ratificado pelo Brasil em 12 de dezembro de 199111, é ainda mais explícito:

O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito 

estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessá-

rias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, 

da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral 

pública ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.12

Konrad Hesse, a propósito, observa que o direito dos cidadãos de se reuni-
rem pacificamente e sem armas encontra-se intimamente ligado à liberdade 

9 “That the people have a right to assemble together, to consult for their common good, to in-
struct their representatives, and to apply to the legislature for redress of grievances, by address, 
petition, or remonstrance”.

10 “La Constitution garantit, comme droits naturels e civils (...) la liberté aux citoyens de s´assem-
bler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police”.

11 O Congresso Brasileiro aprovou o Pacto por meio do Decreto-Legislativo 226, de 
12/12/1991, depositando a respectiva Carta de Adesão na Secretaria-Geral da ONU em 
24/1/1992, tendo entrado em vigor em 24/4/1992.

12 “Le droit de réunion pacifique est reconnu. L´exercice de ce droit ne peut faire l´objet que des 
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une societé démo-
cratique, dans l´intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l´ordre ou pour proteger 
la santé ou la moratité publiques, ou les droits et les libertes d´autrui.”

de expressão, registrando que a “formação de opinião ou formação prelimi-
nar de vontade política, pressupõe uma comunicação que se consuma, em 
parte essencial, em reuniões”13.

O Ministro Marco Aurélio, nessa mesma linha, para fundamentar a con-
cessão de medida liminar concedida antes do exame do mérito da deman-
da, assentou que “o direito de reunião previsto no inciso XVI está associado 
umbilicalmente a outro da maior importância em sociedades que se digam 
democráticas: o ligado à manifestação de pensamento”.

De fato, no Brasil, a liberdade de reunião sempre foi contemplada pelas 
Constituições republicanas, entrevista como liberdade pública de caráter fun-
damental, encontrando lugar no capítulo relativo aos direitos e garantias indi-
viduais.14 A Constituição de 1891, vale lembrar, em seu art. 72, § 8º, dispunha 
que: “A todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas; 
não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública”. Esse tex-
to, com algumas alterações, foi repetido nas Constituições de 193415, 193716, 
194617 e 196718.

A chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988, na senda aberta 
pelas Cartas anteriores, ao mesmo tempo em que garante a todos a liberdade 
de reunião, em seu art. 5º, XVI, estabelece no próprio Texto Magno, com a ne-
cessária parcimônia, os limites e condições para o respectivo exercício, quais 

13 HESSE, Konrad. “Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha”. 
Porto Alegre: Fabris, 1998. p. 313.

14 A Constituição do Império assegurava, em seu art. 179, § 4o, o direito de comunicar os pensamen-
tos por palavras, escritos, e publicá-los, mas não mencionou expressamente a liberdade de reunião.

15 Constituição de 1934, art. 113, § 11: “A todos é licito se reunirem sem armas, não podendo 
intervir a autoridade senão para assegurar ou restabelecer a ordem pública. Com este fim, poderá 
designar o local onde a reunião deve se realizar, contanto que isso não impossibilite ou frustre”.

16 Constituição de 1937, art. 122, § 10: “Todos têm direito de reunir-se pacificamente e sem ar-
mas. As reuniões a céu aberto podem ser submetidas à formalidade de declaração, podendo ser 
interditadas em caso de perigo imediato para a segurança pública”.

17 Constituição de 1946, art. 141, § 11: “Todos podem reunir-se, sem armas, não intervindo a 
polícia senão para assegurar a ordem pública. Com esse intuito, poderá a polícia designar o local 
para a reunião, contanto que, assim procedendo, não a frustre ou impossibilite”. 

18 Constituição de 1967, art. 150, § 27: “Todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a 
autoridade senão para manter a ordem. A lei poderá determinar os casos em que será necessária 
a comunicação prévia à autoridade, bem como a designação, por esta, do local da reunião”.
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sejam: “reunir-se pacificamente”, “sem armas”, “desde que não frustrem ou-
tra reunião anteriormente convocada para o mesmo local” e o “prévio aviso à 
autoridade competente”.

É bem verdade que liberdade de reunião não é um direito absoluto. Ne-
nhum direito, aliás, o é. Até mesmo os direitos havidos como fundamentais 
encontram limites explícitos e implícitos no texto das constituições. Canoti-
lho, nesse sentido, ensina que a compreensão da problemática das restrições 
de direitos e garantias fundamentais exige uma “sistemática de limites”, clas-
sificando-as de acordo com a seguinte tipologia: a) restrições constitucionais 
diretas ou imediatas, que são aquelas traçadas pelas próprias normas cons-
titucionais; b) restrições estabelecidas por lei mediante autorização expressa 
da constituição; e c) restrições não expressamente autorizadas pela consti-
tuição, que decorrem da resolução de conflitos entre direitos contrapostos19.

Essa última limitação ocorre, por exemplo, no caso de uma manifestação 
barulhenta nas imediações de um hospital, pois ela, claramente, afeta a tran-
quilidade que deve imperar nesse tipo de ambiente, porquanto prejudica o 
restabelecimento dos pacientes internados. Nessa hipótese, tem-se uma evi-
dente colisão entre direitos fundamentais, pois o direito dos doentes à saúde, 
por óbvio, prevalece sobre o direito de reunião, em que se pretende utilizar 
carros, aparelhos e objetos sonoros. 

O Ministro Nelson Jobim, perfilhando esse entendimento registrou, em 
voto proferido no julgamento da cautelar, o seguinte:

(...) não vejo nenhum problema em se realizar uma reunião pública, imen-

sa, perante o Hospital de Base, mas, silenciosa. Isso não teria nenhum pro-

blema. Agora, seria absolutamente contrário à possibilidade desta reunião 

ser sonora, porque, aí, é um direito que deve ser assegurado, o direito dos 

internados (...).

Examinando a questão sob os princípios da razoabilidade e da proporcio-
nalidade, o Ministro Gilmar Mendes, em obra doutrinária, assenta que a le-
gitimidade de eventual medida restritiva a direitos fundamentais “há de ser 
aferida no contexto de uma relação meio-fim (Zweck-Mittel Zusammenhang), 

19 CANOTILHO, J. J. Gomes. “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1276.

só podendo ser pronunciada a inconstitucionalidade que contenha limitações 
inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais (não-razoáveis)”20.

Nessa senda, a Corte verificou que restrição ao direito de reunião estabe-
lecida pelo Decreto distrital nº 20.098/1999 mostrava-se também inadequa-
da, desnecessária e desproporcional quando confrontada com a vontade da 
Constituição (Wille zur Verfassung), que era – e ainda é – a de permitir que 
todos os cidadãos possam reunir-se pacificamente para fins lícitos, expressan-
do livremente as suas opiniões.

A questão submetida ao STF, com efeito, não guardava qualquer semelhan-
ça com as restrições aos direitos fundamentais contemplados pela doutrina e 
jurisprudência. Na verdade, o Decreto distrital nº 20.098/1999 inviabilizava, 
de forma drástica e generalizada, a liberdade de reunião e de manifestação, 
logo na Capital da República, em especial na emblemática Praça dos Três Po-
deres, “local aberto ao público” 21, que, na concepção do genial arquiteto Os-
car Niemayer, seu idealizador, seria o locus privilegiado onde a soberania do 
povo brasileiro encontraria a máxima expressão.

A vedação ao emprego “de carros, aparelhos e objetos sonoros” nesse e 
em outros espaços públicos que o Decreto vergastado impunha, inviabilizaria 
por completo a livre expressão do pensamento nas reuniões levadas a efeito 
nesses locais, porque as tornaria emudecidas, ou seja, ineficazes para os pro-
pósitos pretendidos por seus participantes

Não por outra razão que o Ministro Sepúlveda Pertence, em seu pronun-
ciamento inicial, asseverou o quanto segue: 

Daí a rombuda inconstitucionalidade – que não tenho cerimônia de procla-

mar de logo neste juízo liminar – de um decreto que na cidade moderna 

– e numa das cidades de maiores espaços urbanos do mundo – com vistas 

a uma praça projetada na esperança de que um dia o povo a enchesse, a 

reunião fosse permitida, desde, porém, que silenciosa.

Analisando a questão também sob uma ótica pragmática, o relator do feito 
consignou que as reuniões, segundo a dicção constitucional, haveriam de ser 

20 MENDES, Gilmar Ferreira. “Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: Estudos 
de Direito Constitucional”. São Paulo: Celso Bastos, 1998. p. 39.

21 Expressão conforme o art. 5o, XVI, da Constituição Federal.
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previamente comunicadas às autoridades competentes, que, tão logo infor-
madas, haveriam de organizá-las de modo a não inviabilizar o regular fluxo 
de pessoas e veículos. Ponderou, ademais, que a utilização aparelhos de som 
em reuniões desse tipo, por definição limitadas no tempo, a toda a evidência, 
não causariam maiores prejuízos àqueles que, porventura, se encontrassem 
nas imediações.

Nessa mesma linha, o Advogado-Geral da União opinou que “a utilização 
de aparelhos sonoros por um certo período de tempo, bem como a limitação 
parcial de acesso a determinadas vias, não enseja restrições ao exercício de 
legítimos direitos públicos subjetivos”.

Perfeito, portanto, o ensinamento do Ministro Celso de Mello, expressado 
no livro “O direito constitucional de reunião”, em que afirma:

a) O direito de reunião constitui faculdade constitucionalmente assegurada a 

todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País; b) os agentes públicos 

não podem, sob pena de responsabilidade criminal, intervir, restringir, cer-

cear ou dissolver reunião pacífica, sem armas, convocada para fim lícito; c) 

o Estado tem o dever de assegurar aos indivíduos o livre exercício do direito 

de reunião, protegendo-os, inclusive, contra aqueles que são contrários à 

assembleia; d) o exercício do direito de reunião independe e prescinde de 

licença da autoridade policial; e) a interferência do Estado nas reuniões le-

gitimamente convocadas é excepcional, restringindo-se, em casos particula-

ríssimos, à prévia comunicação do ato à autoridade ou à prévia comunica-

ção designação, por ela, do local da assembleia; (...) h) o direito de reunião, 

permitindo o protesto, a crítica e a manifestação de ideias e pensamento, 

constitui instrumento de liberdade dentro do Estado Moderno.22

O Supremo Tribunal Federal, a vista de todos esses argumentos, concluiu, 
ao cabo do julgamento, que não havia como considerar hígida, do ponto de 
vista constitucional, a vedação impostas às manifestações públicas que utili-
zassem carros, aparelhos ou objetos sonoros na Praça dos Três Poderes, Praça 
do Buriti, Esplanada dos Ministérios e vias adjacentes, razão pela qual o De-
creto distrital nº 20.098, de 15 de março de 1999, foi considerado contrário 
aos ditames da Carta Magna de 1988.

22 MELLO, Celso de. “O direito constitucional de reunião”. RJTJSP, São Paulo: Lex Editora, 1978, p. 23.

IMPRENSA E LIBERDADE:
O DIREITO DEMOCRÁTICO 

DE INFORMAR E SER 
INFORMADO

Cármen Lúcia Antunes Rocha
Ministra do Supremo Tribunal Federal
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I. INTRODUÇÃO
Com gosto pouso os olhos no papel cansado de jornais lidos pela primeira 

vez há mais de cem anos pelo meu avô. No abandono das almas livres do 
sertão, o “Correio da Manhã” chegava naquela distância geraseira das Minas 
quase 15 dias depois da data constante do cabeçalho do jornal. Parecia que as 
coisas aconteciam apenas quando lidas. A imprensa contava a vida. Acho que 
ainda conta. A atenção e os comentários das novidades eram alimentados até 
o próximo número.

O rádio atualizava. Mas o gosto do papel-jornal acalentava a curiosidade do 
mundo. Que força essa, havida na palavra impressa, a manter assuntos e prosas 
a expectativa até a chegada do próximo jornal. Cem anos depois da edição que 
agora contemplo e pego-me a sentir o mesmo gosto com a leitura do jornal. 
Esse regalo matinal não mudou pela transformação de sua forma. O dia não 
acorda inteiro quando a correria impõe ausência da leitura primeira dos jornais.

Ai, palavras, ai palavras... que estranha potência a vossa!, poetava Cecília.
Escritas, ditas, repetidas, agora abreviadas e às vezes mesmo mutiladas, as 

palavras persistem, informam, formam, transformam gentes, direitos, amores 
e desafetos, tudo na forma do dito.

Frequente ouviu-se ou mesmo se leu que a Constituição criou os Estados 
Unidos da América. Ali se tem o exemplo e a origem da “Constituição escrita”. 
Mas houve escritos constitucionais anteriores àquele documento fundamen-
tal norte-americano de 1787. O que não houve antes de sua promulgação foi 
um documento formalizado como Constituição, compiladas as suas normas 
em texto único e, principalmente, publicado. O que foi transformador na ex-
periência constitucional norte-americana foi a publicação do texto constitu-
cional, documentado e entregue ao público. Não se reivindica direito que não 
se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação.

A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civili-
zatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. A maior revolução 
norte-americana naqueles oitocentos foi a revelação formal, pública e com igual-
dade para todos do que se tornara o Direito Constitucional de um povo.

A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez 
a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa 
não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre.

II. SENTINELA DA LIBERDADE: A IMPRENSA ATENTA 
“Estarei porventura sempre a ouvir, e nunca direi coisa alguma? Não por cer-

to. Saio portanto ao respeitável público e peço licença para falar. O distinto 

título de minha Gazeta é ‘Sentinella da Liberdade’ – eu lamento que tivesse 

uma Sentinela da Usurpação e Despotismo na Cidade da Bahia e que em 

todo o Brasil não houvesse outra a atalaiar em favor da liberdade. Por isso, 

como soldado veterano, cheio de cicatrizes, que milito há 32 anos debai-

xo das bandeiras desta Divindade, pego na minha arma e medito em uma 

Guarita sobre o baluarte do invencível Pernambuco, grito desde já – Alerta! 

Persuado-me que um Gazeteiro é escritor, que pode ensinar, edificar e até 

moralizar os homens: meus desejos são estes. Escrever para os da cidade e 

da aldeia, homens e mulheres sábios e poucos instruídos” (SENTINELLA da 

Liberdade na Guarita de Pernambuco – 9/4/1823, nº 1)

Em 13 de maio de 1808, decreto do Príncipe regente, Dom João, dá origem 
à Oficina de Impressão Régia do Império:
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Não se discutia então liberdade, que dirá liberdade de imprensa. Era 1808! 
Certo, tinham se passado os atos históricos da Revolução Francesa, cujo ápice 
data de 1789. Fatos que mudariam o mundo, os conceitos e as práticas políti-
cas, a liberdade de todos fez-se central na vida política.

Mas algumas outras mudanças seriam necessárias para que tudo não con-
tinuasse o mesmo e a liberdade não permanecesse como privilégio.

A imprensa impôs-se como sentinela da liberdade. A publicação de Cipria-
no Barata anunciava a que vinha.

A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se pas-
sava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado.

Governantes há – ainda agora e melancolicamente em grande número – 
pouco afeitos a tornar público e dar a conhecer ao povo o que em seu nome 
é feito, praticado e aprontado. Aparentam o que querem seja mostrado, mas 
mantém espaços nos quais a luz da informação não traspassa. A imprensa 
atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. 
A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar 
e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado 
à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em 
informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos.

Dá ciência à cidadania o que é o governo por dentro e por fora.
Todo atentado à democracia aposta no cidadão desatento. Por isso, con-

jura a imprensa.
A imprensa, vereda cívica institucionalizada na sociedade moderna, cons-

truiu-se na conjugação democrática do poder estatal limitado e na participa-
ção popular no desempenho das funções do Estado. Os valores da justiça e 
da segurança jurídica orientam a formulação do sistema jurídico. Sua eficácia 
depende dos poderes sociais que se exercem afinados com os princípios aco-
lhidos pela cidadania.

Liberdade de imprensa é dever do jornalista, direito do cidadão. Dever do 
jornalista porque sem ser livre para formar seu convencimento e informar 
com seriedade o jornalista pode expor o que não condiz com os fatos.

Estar no local do fato noticiado, ter o testemunho do sabedor do que se 
tenha passado, tudo é parte da formação do convencimento da matéria a ser 
exposta na matéria veiculada.

Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar 
sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A de-
mocracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser 
conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que 
ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como 
se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal.

A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade 
democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na socie-
dade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe 
do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre 
o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante.

A informação foi resguardada, medievalmente, em sombrias bibliotecas, 
inacessíveis aos cidadãos. A escola foi reservada aos silêncios de elites, coni-
ventes e interessados no status quo. Informação transforma. Por isso, para os 
que não querem mudar, notícias são mais que inconvenientes, são perigosas.

O perigo da palavra! Palavra é luz. Há, para alguns, o incerto conforto indo-
lente do não saber. Escuros da vida, da alma ou da praça servem de explicação 
para a inação. A irresponsabilidade, a culpa do outro. O sonso essencial, se-
gundo Clarice Lispector. O analfabeto político, para Bertolt Brecht. A imprensa 
expõe o alfabeto político da cidadania. Ela desenha e publica as letras da de-
mocracia. Dificulta a desculpa fácil do desconhecimento ressentido.

Democracia é responsabilidade. E não é responsável aquele que nada sabe 
e, por isso, nada lhe pode ser imputado, menos ainda o agir ciente dos efeitos 
e das consequências de seu desempenho.

Na democracia, a imprensa é caminho e condutor para o andar cidadão. 
Por isso, no processo político legítimo afirmou-se ela como poder. É poder 
não estatal, sem afastar-se daquela natureza. É poder político da sociedade. 
O poder estatal não totaliza a cidadania, nem cobre a vida como substituto de 
todos os gestos e experiências cívicas. Na democracia, poderes sociais combi-
nam-se e são exercidos nos diferentes espaços de convivência das pessoas. E 
não se descombinam nem se afastam os poderes estatais e os poderes sociais: 
voltam-se ao atingimento dos anseios, ideais e necessidades das pessoas.

Entre os poderes sociais a imprensa livre destaca-se. É demarcatória do 
agir estatal. O que nela se veicula é determinante para impedir excessos ile-
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gítimos e práticas corruptas dos governos e para propiciar impulso e apoio às 
políticas acolhidas.

A imprensa democrática fala, reverbera, não se acaba em ouvidos, recons-
trói e expõe atos e fatos e interpreta e analisa o ocorrido; prevê e avisa o que 
pode ocorrer. Não apenas ouve, por se construir a democracia moderna na 
ágora da palavra aberta e plural.

A imprensa-instituição democrática da sociedade tem a sua base ética na 
liberdade. Não há como se dar cumprimento à finalidade da imprensa, em sua 
concepção democrática, sem se adotar a liberdade como dever do jornalista a 
ser respeitado para a garantia da confiança devida a seu desempenho.

Esse dever há de ser entendido em harmonia com o direito à livre manifes-
tação do pensamento e de expressão do profissional da imprensa ou de quem 
produz conteúdos, veiculados nos diferentes órgãos e plataformas jornalís-
ticas. A imprensa é uma expressão intelectual. Logo, ela é resguardada pela 
liberdade garantida desde os primeiros tempos da concepção e da prática 
democrática moderna.

As transformações dos diferentes meios pelos quais se apresenta a im-
prensa não tocaram essa base que a fundamenta, qual seja, a garantia da 
liberdade como dever do jornalista e direito fundamental do cidadão. Assim 
é porque a imprensa influencia aquele que a ela tem acesso. As Constitui-
ções contemporâneas tornaram a instituição imprensa titular do direito-de-
ver de informar a sociedade sobre as coisas do Estado e também aquelas 
dos cidadãos, desde que estas sejam de interesse geral. O limite do exercício 
dessa liberdade-dever é a dignidade humana e a intimidade, a que se liga 
a essência indevassável de cada um e que não há de ser exposta ao outro 
como curiosidade malsã.

O agir que influencia o outro forma o fluxo do que consubstancia a de-
nominada opinião pública. Não se cuida de opinião publicada, senão a que 
é construída a partir do que exposto, conformando, então, como elemento 
distintivo e identificador da vida política de cada povo.

O poder da imprensa baseia-se na necessidade do cidadão de informar-se 
e na demanda democrática de toda a sociedade de ter outra fonte de conhe-
cimento sobre a atuação do poder político que não o Estado. Para se saber 
do Estado não se há de contar unicamente com o que ele expõe, mas com o 

que outras vertentes podem transmitir sobre os atos e omissões de governos, 
governantes e mesmo dos governados.

A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâ-
neas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do 
cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na 
relação horizontal com o outro.

O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. 
A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à vi-
são única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que 
amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a 
políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido 
o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências 
históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o 
governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega.

Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e 
escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o 
que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, 
aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. 
Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a im-
prensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder 
social institucionalizado na experiência democrática.

A criação da Imprensa Oficial Régia do Império, em 1808, foi decretada 
para dar a público leis e atos diplomáticos do “real serviço”, determinando-se 
que nela poderiam ser impressas “outras obras”. O poder estatal tem força 
para muito fazer. Para enormes obras. E também para grandes desumanida-
des. Mas não supera a humanidade. Esta se constrói em sua dimensão de 
comunicar – ser um com o outro – para além e até contra o Estado. Basta seja 
atingido o ser humano em sua essência de sentir, querer e temer. O sentimen-
to supera o temor, o querer supera o receio. Ser um com o outro – unir-se com 
ou comunicar-se – está além do que o poder do Estado, até mesmo o que se 
pretenda exercer de forma absoluta e tirânica, é capaz de fazer prevalecer.

Assim é que a imprensa tem a liberdade em seu exercício mais como dever 
democrático do que como direito fundamental, ainda que assim seja rotulado 
nas Constituições contemporâneas. Direito-dever, compete à imprensa, com 
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fundamento no que ressai de sua peculiar condição de fazer claros os espa-
ços públicos, a função de fazer valer a sua independência e autonomia para 
dotar a cidadania do saber essencial à sua condição de partícipe do processo 
político. É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se 
garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da 
vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age.

A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão 
no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a 
base do saber político que garante a liberdade do cidadão.

III. FAROL DA LIBERTAÇÃO: A IMPRENSA INFORMA
“...a liberdade das almas, ai, com letras se elabora...”

Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles

A imprensa afirmou-se como sentinela da liberdade, nomeado que assim 
foi, no cenário jornalístico brasileiro, desde o início do Século XIX. Mas es-
praiou-se para além da liberdade conquistada e garantida contra atuações do 
Estado. Tornou-se farol da libertação.

Cumpre, assim, a imprescindível função de facilitadora da emancipação do 
pensamento formado e conformado. A informação inova e desorganiza para 
permitir nova organização de ideias e práticas. Vale para a vida pessoal e par-
ticular, vale muito mais para a vida social e política. O sentinela da liberdade, a 
mirar governos e governantes, estende sua atuação para além dos palácios e 
casas governamentais e ganha as ruas. Reinventa-se candeia a iluminar além, 
farol da libertação. Os humanos constroem suas vidas com o sentido perma-
nente da libertação. Não se resigna apenas ao espaço livre conquistado. Viver 
é libertar-se. A informação é a base desse processo permanente de vida que 
se expande, estendendo-se para a reinvenção constante da aventura de viver.

Na vida com o outro, no espaço da pólis, a imprensa é o instrumento, ain-
da hoje preferencial, de que se vale o ser humano para informar-se e, então, 
fazer escolhas, possibilitando-lhe novos passos e formulando novos ideais.

O homem não se conforma, a imprensa o informa. Curioso, o ser humano bus-
ca mais e sempre. A imprensa labuta no sentido de estar no endereço do que é a 
procura humana pelo que é do seu interesse, sua necessidade, ideia ou produção.

O constitucionalismo contemporâneo concebeu a imprensa livre como 
instrumento garantidor da eficácia dos direitos fundamentais, respeitando-se 
aqueles inerentes à personalidade. Nem o exercício da imprensa tem permis-
são para avançar na intimidade que compõe a essência da identidade huma-
na, nem se acanha e estanca nos umbrais da porta de palácios e residências 
oficiais dos poderosos e dos seus asseclas e seguidores que atentem contra o 
direito dos outros.

A informação formulou-se como direito constitucional autônomo, dele de-
correndo deveres positivos do Estado, além de impedimentos para atuar de 
forma adversa em relação à sua eficiência. Não apenas não pode o Estado 
opor-se à divulgação ampla dos dados a serem acessados pelo público, mas 
a de adotar todos os meios para facilitar o seu conhecimento, especialmente 
em relação aos órgãos e profissionais da imprensa.1

Na divulgação livre de informações, atos e fatos, pode-se dar aparente co-
lisão de direitos fundamentais entre a atuação do que cumpre a função de 
dar a público o acervo de que tem ciência e aquele sobre o qual versa a notí-
cia. Por isso o Direito cuidou de assegurar meios de questionar juridicamente 
eventuais abusos, decorrentes de avanços impróprios em áreas constitucio-
nais resguardadas à divulgação pública. Como antes afirmado, o que se há de 
respeitar é o espaço de intimidade guardada do indivíduo, por ser componen-
te do direito à vida pessoal, desde que a informação não tenha repercussões 
sobre os direitos dos outros.

Esse limite que a Constituição mesma afirma não se derrama além do 
imprescindível para o que garante o direito da pessoa, nem pode configurar 
proibição impeditiva de luz sobre espaços que respeitem a outras pessoas. O 
que é indevassável (inviolável na terminologia constitucional brasileira) é o 
que se identifica e mantém-se na essência que singulariza e respeita apenas 
à própria pessoa. O que se transmite na relação com o outro no espaço da 
socialidade não se retém na intimidade e por isso pode ser exposto, podendo 
ser objeto de divulgação pública.

1 No Brasil, data de 2011 a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527), que assegura ao cidadão 
a obtenção facilitada dos dados que lhe pareçam necessários por serem de seu interesse ou 
respeitem o interesse público.
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É a informação que promove a ciência sobre as coisas da polis. Então, os 
cidadãos formam os consensos e mostram os dissensos, a partir dos quais se 
assenta a identidade do grupo social ou político. Do que se põe e expõe e daí 
se extrai, condensa e no que se acredita e o que se deseja como objetivo para 
todos forma a essência do grupo social e político.

A fundamentalidade da imprensa está nisso: ela é o instrumento da informa-
ção legitimada, tradicional e racionalmente, a expor dados necessários ao saber 
do povo, traduzindo o seu querer. Sem ela a cidadania se cala em seus próprios 
pensamentos, inertes, não dialógicos ou comunicantes. Isolam-se pensamen-
tos, mentes, ideias em gesto de avareza de ideais e necessidades. O egoísmo 
não é um bom caminho, mas uma tranca à humanidade dos encontros.

Não saber do público é desconhecer-se de uma parte de si. É acantonar-se 
em borralhos da alma, esperando que uma varinha mágica surja a transfor-
mar o que só a ação do ser humano é apta a construir e a inventar, a desfazer 
por obsoleto ou injusto e a recriar para libertar-se.

A imprensa livre oferece o caminho para se pensar e repensar. O ânimo 
cívico e a crença democrática são elaborações para a educação cidadã que a 
sociedade há de assegurar sempre a partir do necessário exercício libertário.

A informação libertadora põe-se, assim, no rol dos direitos fundamentais 
contemplados nos sistemas constitucionais e internacionais como núcleo do 
movimento expansivo do ser humano em sua contingência pessoal e em sua 
convivência política.

O direito à informação, abrigando neste cenário o fundamento necessário 
da liberdade de imprensa, foi reconhecido por muitos documentos de direi-
tos humanos. Aquele direito foi erigido à condição de direito universal, não 
podendo, assim, ser anulado ou dificultado por Estados que tenha acolhido os 
documentos internacionais de direitos nem por particulares.

A Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), o Conselho da Europa e da União Africana, dentre outros orga-
nismos internacionais protetivos de direitos humanos, adotaram como direito 
fundamental aquele referente ao direito à informação livre.

Nem é tão recente o reconhecimento do direito de acesso à informação 
como direito reconhecido em legislação interna de um Estado. Noticia-se a 
legislação sueca de 1766 como a primeira a expressar esse direito, que se foi 

espraiando por outros povos. Dos quase cem Estados nacionais que contem-
plam em sua legislação interna o direito ao livre acesso à informação, o Brasil 
traz expressamente esse direito como fundamental (inciso XXXIII do art. 5º, 
dentre outros da Constituição do Brasil de 1988).

E há de se reiterar que o direito à liberdade de informação não é assegura-
do apenas em relação ao Estado, ao qual cabe fornecer as informações quan-
do exigidas e também produzir informações, impedindo que essa liberdade 
seja restringida ou dificultada por órgão público ou particular. Estende-se 
como direito em relação ao particular que pretenda objetar ou embaraçar, de 
forma direta ou indireta, a atuação da imprensa na produção e na divulgação 
de informações de interesse público.

A natureza de direito-dever da imprensa livre para garantir a efetividade 
do direito à informação de toda pessoa conduziu à sua inserção na lista dos 
direitos e garantias fundamentais.

Em 1946, a Organização das Nações Unidas editou a Resolução nº 59, na 
qual reconheceu o direito à informação como fundamental às democracias. 
Dois anos depois, o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
tornou expresso que a liberdade de expressão é direito fundamental a ser 
garantido sem limitações territoriais, jurídicas ou políticas: 

Art. 19 – Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e indepen-

dentemente de fronteiras.

Esse direito foi reafirmado em 1966, na XXI Sessão da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, ao ser ajustado o Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos, ratificado por 160 Estados soberanos em 2007.

Conquanto não se tivessem, naqueles instrumentos, expressamente o di-
reito à informação, adotando-se a liberdade de expressão como direito, não 
se manifestando sobre o acesso aos dados, o movimento expansivo dos direi-
tos fundamentais passou a acolher esse conteúdo e a prestigiá-lo e garanti-lo.

Em 1969, reconheceu-se o direito de acesso à informação pela Organiza-
ção dos Estados Americanos, ao se adotar a Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
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Em 1994 sobreveio o art. 13 daquela Convenção, na qual se estatuiu que:
I –    Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão e 

de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão das autorida-
des, é um direito inalienável do povo;

II – Toda pessoa tem direito de buscar e receber informação, expressar 
opiniões e divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar 
esses direitos;

III – As autoridades devem estar legalmente obrigadas a por à disposição 
dos cidadãos, de forma oportuna e equitativa, a informação gerada 
pelo setor público. Nenhum jornalista poderá ser obrigado a revelar 
suas fontes de informação.

No Brasil, a Constituição de 1988 introduziu, no inciso XIV do art. 5º o 
direito à informação: “XIV – É assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional...”. 
Combinado com essa norma se tem a do art. 220, na qual se estampa que 
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, obser-
vado o disposto nesta Constituição’2.

Na Carta outorgada, nos sombrios tempos autoritários de 1967, se fez cons-
tar como direito expresso no parágrafo 8º do art. 150: 

Art. 150 – ... § 8º – É livre a manifestação de pensamento, de convicção 

política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, 

salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo cada um, 

2 Não é de se deixar sem registro, que, buscando seja a efetividade do direito à informação sobre 
os direitos garantida como prestação a ser observada pelo Estado, a Constituição do Brasil de 1988 
estabeleceu, no art. 64 do Ato das Disposições Transitórias: “A Imprensa Nacional e demais gráficas 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta ou indireta, 
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, promoverão edição popular do texto 
integral da Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, 
dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de 
modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil”.
Essa providência constitucionalmente determinada tem o fim específico de dotar cada brasileiro 
da informação de seus direitos fundamentais. Apesar de não ter sido integralmente ou sequer 
medianamente cumprido, mesmo passados quase 34 anos após a promulgação da Constituição, 
a norma tem o fim de afirmar que sem se conhecerem não se reivindicam os direitos. Por isso a 
determinação de torná-los conhecidos.

nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de 

resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos independe de licença 

da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de sub-

versão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe.

Naquele período, como de sabença geral e tristíssima, a liberdade era re-
tórica normativa. E perigosa! A manifestação livre do pensamento, especial-
mente sobre o que se passava no País, podia levar à prisão e à cassação de 
mandatos, entre outras providências antidemocráticas.

De se enfatizar nada alterar, na prática antidemocrática então experimen-
tada, a inclusão formal deste reconhecimento do direito à expressão livre em 
texto de Carta outorgada por um regime imposto pela força, rasgando-se a 
Constituição anterior, que vigorara até 1º de abril de 1964.

No período, a imprensa foi calada: pela força, pela prisão de jornalistas, 
pela ameaça a órgãos da imprensa... Os jornais alternativos que buscaram 
fugir ao bloqueio da liberdade de imprensa, como “O Pasquim”, “Opinião” ou 
“Movimento”, tiveram seus dirigentes presos durante parte de 1969 até 1971, 
mantendo-se ativos os periódicos durante o tempo em que a sua popularida-
de garantia a venda de exemplares em números superiores ao de muitos dos 
jornais e revistas tradicionais juntos.3

Aquela dicção normativa de um direito ineficaz na prática ditatorial foi re-
petida no texto da Emenda Constitucional (depois mencionada com a nume-
ração – EC nº 1) de 1969, no qual se copiou o dito normativo no parágrafo 8º 
do art. 153. Então, experimentou-se no País o constitucionalismo de opereta, 
denominado por alguns juristas como constitucionalismo formal, quer dizer, 
sem substrato sócio-político, sem legitimidade e sem compromisso com a efe-
tividade do que nas normas se dispunha. 

A imprensa estava garroteada pelos que se arvoraram em donos do poder, 
da vida e da morte, exigindo silêncio, impondo trevas e forjando desapareci-
mentos dos que ousassem pensar livre.

3 Assim é que, por exemplo, entrevista de Leila Diniz, atriz brasileira, dada ao cartunista Jaguar 
e aos jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral, foi tida como o gatilho administrativo para a 
denominada “Lei de Imprensa”, que prevaleceria como garrote da liberdade jornalística e de 
imprensa até o julgamento no qual se concluiu, no Supremo Tribunal Federal, pela não recepção 
daquele documento (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130).
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Informar livremente passou a ser considerado subversão criminalizada. 
Porque é certo que o pensar livre subverte. Aliás, ser livre é uma permanente 
subversão. Mas pensar e ser livre não é crime, é vida. A vida subverte a morte, 
a liberdade subverte a servidão.

Por isso, a imprensa que informa é alvo preferencial de ditadores, tiranos e 
corruptos. Porque descobre o que querem encoberto, esclarece o que preten-
dem ensombreado, escancara o que pretendem desconhecido. Informado, o 
povo pode indignar-se; indignado, pode reagir. Sua ação é sangria que não se 
estanca nem por canhões, ondas ao sabor de ventos incontidos e inquebran-
táveis. E por isso também a imprensa não é instrumento de liberdade estática, 
mas de libertação, movimento expansivo e permanente de humanidade em 
transe constante pela mudança, que é da vida.

No exercício desta nova formulação da imprensa como instrumento pro-
piciador da libertação, tem-se a expansão das liberdades individuais, sociais e 
políticas do ser humano, no movimento de ampliação constante dos limites de 
cada um, em decorrência de suas condições pessoais, familiares e sociais e mes-
mo no espaço político. Informação é poder e falta de informação ou informação 
errada é instrumento de acanhamento do poder, é devolver o cidadão desinfor-
mado à condição de servo da mentira forjada, de maneira ardilosa e dolosa, ar-
quitetada como instrumento de diminuição ou extinção da liberdade de decidir 
de que cada ser humano é titular. Falta de informação ou falsa informação é ins-
trumento de acanhamento silencioso e fraudulento da liberdade para o poder, 
é extração do poder do seu titular – cada cidadão – segundo falsos informes 
e contaminação doente do poder. A falta de informação livremente garantida 
conduz a um modo novo de silenciar mentes livres, de “amansar” povos livres, 
tornando-os rebanho do plantador de mentiras servilizantes. Já não se põem 
tarjas a impedir a informação; semeiam-se mentiras para confundir a leitura.

A Constituição brasileira de 1988 fez da informação direito que se exerce 

para conhecer o interesse particular ou coletivo, imposto aos órgãos públi-

cos: art. 5º. XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor-

mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 

serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Esta-

do; XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento 

de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em 

repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações 

de interesse pessoal....

Para além dessa previsão garantidora do direito fundamental à informação 
e exigível dos poderes públicos, a Constituição brasileira de 1988 inovou ao 
conceber nova garantia fundamental entregue aos brasileiros. Formulou-se, 
no sistema, o habeas data, conferido àqueles que queiram obter informações 
de seu interesse não atendível pelos órgãos de caráter público. Incluiu-se no 
inciso LXXII do art. 5º: 

LXXII – conceder-se-á habeas-data: a) para assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou 

bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) 

para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo.

Essa garantia respondeu à demanda social surgida e explicitada durante o 
período ditatorial que antecedeu a experiência constituinte de 1987-1988. Não 
foram poucos os que foram condenados em processos secretos, que tiveram 
direitos fundamentais ao seu ofício, profissão ou trabalho, à propriedade, à ex-
pressão livre, mesmo que sem consequências para a sua vida e a de seus pró-
ximos, sem sequer ter ciência das razões que teriam conduzido a tais efeitos.

A ausência de informações sobre o que constava de registros de caráter pú-
blico levou jornais a serem “empastelados”, quiosques de jornais e seus pro-
prietários a serem incendiados (física e simbolicamente), publicações a serem 
proibidas e seus autores a serem exilados, sem saber os motivos que teriam 
– sempre ilegitimamente, quaisquer fossem as alegações – levado a essas atitu-
des. O descalabro chegou à ausência de limites tal que um advogado ilustre foi 
preso e somente muito tempo depois se soube que tanto se dera por confusão 
entre ele e um irmão sobre o qual repousariam dúvidas sobre sua ideologia. A 
qual, por sinal, era carimbada como crime pelos governantes de plantão.

Informação incomoda. Educação revoluciona. Saber transforma. A impren-
sa informativa e educativa é sempre transformadora. Poder instalado, espe-
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cialmente o ilegítimo e tirânico, é covarde. Com medo, busca a morte do opo-
sitor, o silêncio da imprensa e o fim do jogo democrático.

Esquecido o tirano que a libertação tem a força inestancável da vida. Quem 
morre é o homem, a humanidade persiste. Por isso, a imprensa livre prosse-
gue a informar.

IV. SOMBRAS NA DEMOCRACIA: A IMPRENSA RESISTE 
Democracia sujeita-se, como todas as conquistas da vida, a brisas de re-

novação e a ventos de destruição. Apesar de tudo e sempre, a vida impõe-se 
e segue. Tirania mata, porque até a vassalagem reage e, às vezes, contesta e 
busca livrar-se de peias impostas.

Democracia é modelo de convivência com diferenças conciliadas na liber-
dade comum. Não se acaba com uma para fazer valer a de outrem. Livre é o 
que sabe e busca mais saber para ser mais liberto.

A democracia traz em si o paradoxo de admitir liberdades que se combi-
nam e se descombinam até a formação do consenso, que não é unanimidade 
nem extermínio do diferente. É a conjugação de convergências e divergências 
na pluralidade que se torna unidade sem perder a diversidade. Democracia não 
é processo fácil. É apenas imprescindível para a preservação das liberdades.

Só consente quem é livre. O não livre pode ser alforriado, desalgemado de 
alguns elementos socioeconômicos, mas libertado não está nem se dá a ser. 
Para consentir há de se conhecer: a si mesmo, ao outro, à praça, ao fisco, à 
falta, à fartura, ao feito e ao por fazer.

Sem informação não se forma livremente o ser e por isso não há como 
prescindir dos órgãos de informação. A imprensa independente, o jornalista 
livre em sua investigação, em sua expressão e em sua divulgação, esses são 
fatores políticos imprescindíveis na construção democrática de uma socieda-
de livre. Responsável por saber e dar a saber o que se passa nos espaços de 
poder público e social, a imprensa provoca temores nos que preferem o es-
conderijo dos atos e dos fatos.

E vem o peso da censura. E vem o silêncio de ideias. E vem o aperto da cor-
da. Mordaças apagando candeias. Tipografias quebradas. Sonhos de liberda-
de aniquilados. Se tirania for contada há de começar pela destruição da arte 
e da palavra que revelam a humanidade e suas desumanidades. A imprensa 

pede liberdade. O autoritarismo impõe servidão. Para o tirano, jornalista é 
perigo. Para a cidadania, é aurora a pôr luz onde ainda restam escuros.

No Brasil de tantas tristes experiências autoritárias, imprensa é necessida-
de primeira da cidadania em permanente construção.

Desfazendo amarras que se acumularam a afastar juízes, calar artistas, 
exilar poetas e fazer desaparecerem jornalistas, estudantes e pensadores, a 
década de 70 do Século XX destrancou as gavetas da imprensa e a constituinte 
acolheu como regra intransponível a proibição da censura.

Na esteira do que as normas internacionais consagraram, a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos estabeleceu em seu art. 13:

Art. 13 – Liberdade de Pensamento e de Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 

direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações 

e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente 

ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 

processo de sua escolha.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 

censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressa-

mente fixadas pela lei a ser necessárias para assegurar:

o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da mo-

ral públicas. (...)

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, 

tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, 

de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na di-

fusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a 

comunicação e a circulação de ideias e opiniões.

No Brasil, a proibição da censura nasce com o Estado constitucional esta-
belecido pela Carta de Lei de 25 de março de 1824, observada como Constitui-
ção do Império. No inciso IV do art. 179 daquele documento se estabeleceu: 

Art. 179 – A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazi-

leiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, 

é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte...
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IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, 

e publica-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que 

hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Di-

reito, nos casos, e pela forma, que a Lei determinar.”4

O direito à liberdade de expressão e o exercício livre da imprensa, vedada 
a censura, foi conteúdo repetido no inciso IX do art. 113 da Constituição bra-
sileira de 19345 e no parágrafo 5º do art. 141 da Constituição de 19466.

Como antes mencionado, sem se afirmar revogada esta Constituição, em 
1964 sobreveio o golpe de Estado, que configura a ruptura com a estrutura de 
Direito vigente, solapa especialmente o sistema constitucional e impõe-se pela 

4 Em suas explicações sobre esse dispositivo constitucional, Pimenta Bueno afirma que “O 
homem porém não vive concentrado só em seu espírito, não vive isolado... tem a viva tendência e 
necessidade de expressar e trocar suas ideias e opiniões com outros homens, de cultivar mútuas 
relações, seria mesmo impossível vedar, porque fora para isso necessário dissolver e proibir a 
sociedade. Esta liberdade é pois um direito natural, é uma expressão da natureza inteligente 
do homem. (...) De todos os meios de comunicação a imprensa é sem dúvida o mais amplo e 
poderoso, sobre-excede mesmo a gravura e a litografia. É um instrumento maravilhoso, que 
leva as ideias ou opiniões a todas as localidades, que as apresenta a todos os olhos, atravessa 
os Estados, percorre o mundo, consegue o assenso de muitos, porque comunica-se com todos, 
porque põe em movimento o pensar de milhões de homens. É por isso mesmo um instrumento 
poderoso, cujo uso e liberdade é característica dos povos e governos livres. (...) A imprensa política 
é a sentinela da liberdade, é um poder reformador dos abusos e defensor dos direitos individuais 
e coletivos. Quando bem manejadas pelo talento e pela verdade esclarece as questões, prepara 
a opinião, interessa a razão pública, triunfa necessariamente. É o grande teatro da discussão 
ilustrada, cujas representações têm mudado a face do mundo político. Encadeá-la fora entronizar 
o abuso e o despotismo...” (BUENO, José Antônio Pimenta. “Direito Público brasileiro e análise da 
Constituição do Império”. Brasília: Senado Federal, 1978, págs. 386 e 388).

5  “Art. 113 – (...) 9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência 
de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos 
que cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é permitido anonimato. É segurado 
o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos independe de licença do Poder Público. 
Não será, porém, tolerada propaganda, de guerra ou de processos violentos, para subverter a 
ordem política ou social.”

6 “Art. 141 – (...) § 5º – É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo 
quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a 
lei preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito 
de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. Não 
será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem 
política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe.”

força. Não obstante a substituição do Direito Constitucional vigente pelos atos 
de força que se sucederam (Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de 1964), enun-
ciou-se, na ementa daquele ato substitutivo da Constituição de 1946, figurati-
vamente, que ali se dispunha sobre a “manutenção da Constituição Federal de 
1946 e as Constituições Estaduais e respectivas emendas... com as modifica-
ções introduzidas pelo poder constituinte originário da revolução vitoriosa...”.

Aquele enunciado revogava a Constituição de 1946. Permaneceu ela como 
simulacro de Constituição, conjunto de normas a dar aparência do que direito 
fundamental já não era. A força substituíra o Direito. A democracia fora que-
brantada e o autoritarismo implantado. Demoraria mais de duas décadas para 
ser suplantado, restabelecendo-se o Estado de Direito.7

A Constituição de 1988 articulou ineditamente, no Direito brasileiro, o tema 
da imprensa. Dispôs em capítulo específico da “comunicação social”, estatuindo: 

Art. 220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a in-

formação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.

 § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à ple-

na liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunica-

ção social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. (...)

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licen-

ça de autoridade.”

A liberdade de comunicação incluiu, assim, no sistema constitucional, de 
maneira expressa, a liberdade de informação jornalística, realizadora, por exce-
lência, da liberdade de informação. Inclui-se, nela, a liberdade de informar e a 
liberdade de ser informado. O que vai além do tratamento jurídico tradicional 
sobre liberdade de imprensa está em que essa é mencionada como um conjun-
to específico de meios e modos pelos quais se desenvolve. Às vias tradicionais 
de veiculação de informação, em especial da imprensa, acrescentaram-se novas 

7 Exemplo do esboroamento democrático ocorrido em 1964 foi a mudança promovida no 
parágrafo 5º do art. 141 daquela Constituição de 1946, determinado pelo art. 12 do Ato 
Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, segundo o qual “Art. 12 – A última alínea do § 5º do 
art. 141 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação: (...) ‘Não será, porém, tolerada 
propaganda de guerra, de subversão, da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe’”.
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plataformas para difusão de notícias, informações, comentários, opiniões e to-
das as formas de se comunicar cada cidadão com o outro, expondo sua confis-
são cultural, sua produção intelectual e sua prática política.

No texto constitucional há referência a veículos ou meios de comunica-
ção (parágrafos 5º e 6º do art. 220 da Constituição) sem explicitação de seu 
conteúdo. Ainda que se tivesse expressa alguma referência, não seria ela 
condicionadora do amplo espectro de possibilidades tecnológicas que se vão 
acrescentando com o desenvolvimento de novos meios de comunicação so-
cial. Como em uma norma se faz referência a veículos e meios de comunica-
ção social e, em outra (parágrafo 6º do art. 220) a veículo impresso, há de se 
entender que as normas deixaram em aberto o conteúdo específico daquela 
liberdade de informar possibilitando o seu exercício por qualquer e por todos 
os instrumentos viabilizadores da informação.

À liberdade primária à informação corresponde a liberdade secundária do 
proprietário da empresa jornalística e do jornalista. Por isso é dever-direito 
desses, direito fundamental do cidadão.

Qualquer que seja a plataforma, o meio e o veículo de comunicação, há 
de se interpretar o sistema constitucional no sentido da vedação da censura.

De logo se há de enfatizar que a Constituição e os textos internacionais prote-
tivos da liberdade de expressão, garantidores da divulgação e da obtenção de in-
formação, voltam-se a assegurar a liberdade. Esse é o objeto específico do direi-
to, núcleo definitivo de todo sistema normativo fundamental. A expressão como 
manifestação da liberdade é garantida porque essa é a essência da vida humana. 
Mas é certo que também se pode valer da expressão como fonte de abusos de 
uma contra outra pessoa. Como qualquer objeto legítimo, pode-se deslegitimar 
pelo mau uso. O dever de exercer livremente as atividades da imprensa para 
garantia da informação séria e responsável impõe deveres éticos, juridicamente 
estruturantes do agir profissional constitucionalmente tutelado, a serem cumpri-
dos. A mentira, alteração de fatos ou do seu significado e de sua contextualiza-
ção para gerar deformações e não informações descumprem o dever jurídico de 
informar com independência e com respeito ao direito fundamental do cidadão. 
Agir em detrimento dos deveres éticos, base do direito à imprensa livre, compro-
mete a formulação dos consensos sócio-políticos e deturpa a opinião pública. A 
função informativa da imprensa livre é a base de sua força para ser anteparo e 

defesa do povo contra os excessos, abusos e desvios havidos no desempenho das 
funções do poder estatal e do poder social, político ou econômico.

Neste cenário de liberdade de informação assecuratória do direito demo-
crático da cidadania é que a censura configuraria, se possível fosse permiti-la, 
a fragilização de todo o sistema de garantia da construção cívica da democra-
cia política, social e econômica.

Não se admite imposição de limites censórios à atuação da imprensa para 
se assegurar a liberdade, nem se admitem abusos na informação ou na for-
mulação de notícias, comentários ou opiniões destruidores ou infratores a 
direitos de alguém.

Por isso, na Constituição brasileira de 1988 se destacaram, no elenco 
dos direitos fundamentais, ao lado do direito fundamental à informação, o 
de se ter resposta, “proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem” em caso de atuação contrária aos direitos 
fundamentais (inciso V do art. 5º da Constituição); a “inviolabilidade da li-
berdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias” e da “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” (inciso VI do art. 5º da Constituição). Resguar-
da-se, constitucionalmente, com igual natureza de direito fundamental a 
liberdade de “expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença” (inciso IX do art. 
5º da Constituição).

Há de se conjugar com a liberdade de imprensa, irmanadas, no sistema 
constitucional, a liberdade jornalística e o direito à informação.

Constituição é sistema. Assim, sua interpretação faz-se na composição que 
impede a fragilidade e a limitação indevida à liberdade. Essa há de ser man-
tida íntegra para o conjunto das pessoas. Não há cogitar de democracia sem 
imprensa livre, nem de liberdade de imprensa sem responsabilidade com os 
direitos. Por isso, a Constituição enaltece a imprensa como instituição neces-
sária para assegurar informações que propiciem o aperfeiçoamento humano 
em seu andar libertador.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
NA ERA DA PÓS-VERDADE

José Antonio Dias Toffoli
Ministro do Supremo Tribunal Federal

V. CONCLUSÃO
Liberdade é o ar político de que precisa o cidadão para cumprir sua vocação 

e buscar realizar seus talentos em conjunto com os membros da sociedade.
Ignorância não é liberdade, é carência. A autonomia da pessoa é adquirida 

com o conhecimento. Informa-se para se formar e não se deixar conformar. 
Gente quando não se forma, deforma-se. A comunicação é da vida, porque 
sem ela não se cogita de viver com, mas um viver sem: sem o outro, a solidão 
é a negação do laço de humanidade.

Informação é alimento da liberdade. Para além disso, é fator determinante 
ou, ao menos, facilitador da libertação no rumo que cada um escolhe para si 
e colabora para construir com os outros em seu espaço de experiências vitais.

A democracia é o modelo de convivência política (no caso do Estado de sis-
tema de governo). Nela há espaço assegurado para a construção libertadora 
do humano em sua condição pessoal e política. Para o controle do Estado se 
tem a imprensa resistente; para a defesa do cidadão, se tem a imprensa inde-
pendente; para a invenção do humano, em sua inteireza única, como é cada 
pessoa, se tem a imprensa livre.
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I. INTRODUÇÃO
“Ele disse: sabe a razão de eu fazer isso? Faço isso para desacreditar todos 

vocês, para humilhar todos vocês, para que ninguém acredite quando vo-

cês escreverem matérias negativas a meu respeito.”1 

Frase atribuída ao então candidato presidencial Donald Trump em conver-

sa com a jornalista de TV Lesley Stahl, em 2016, sobre o uso sistemático 

da expressão fake news media por ele como ferramenta de ação política 

contra a credibilidade do jornalismo profissional.

“Se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que 

você vai acreditar em mentiras, mas sobretudo que ninguém passe a 

acreditar mais em nada (...) E um povo que não acredita mais em nada 

não pode tomar decisões. Ele é privado não apenas da sua capacidade de 

agir, mas também de sua capacidade de pensar e julgar. E com esse povo 

você então pode fazer o que quiser”2

Da filósofa política Hannah Arendt, que dedicou sua obra ao estudo dos 

movimentos autoritários e totalitários do Século XX, em entrevista de TV 

concedida a Roger Errera em 1973 sobre o recurso à mentira como arma 

no debate público.

Mais de quatro décadas da história contemporânea separam as duas falas 
anteriores, mas não é difícil fazer uma vinculação entre elas, tomando como 
base a erosão da confiança nas instituições democráticas, aí incluída a própria 
mídia tradicional. Já não se acredita em mais nada. É preciso reconhecer: re-
velam-se proféticas as palavras de Hannah Arendt para o momento histórico 
em que vivemos, que se convencionou chamar, em alguns âmbitos acadêmi-
cos e jornalísticos, de “era da pós-verdade”.

1 Tradução livre. Donald Trump não desmentiu a frase atribuída a ele por Stahl, veterana repórter 
do programa de TV “60 Minutes”, da rede de TV CBS. “Deadline Club Awards 2018 Dinner Con-
versation with Judy Woodruff and Lesley Stahl”. Disponível em (de 22min00 a 22min10s): https://
www.youtube.com/watch?v=nq6Tt--uAfs&t=1269s. Acesso em 13/9/2021.

2 Tradução livre. Trecho excluído da versão editada da entrevista a Roger Errera que foi ao ar. A 
declaração foi resgatada e publicada em 1978 pela revista New York Review of Books. “Hannah 
Arendt: From an interview”. The New York Review of Books, Nova York, edição de 26/10/1978. 
Disponível em: https://www.nybooks.com/articles/1978/10/26/hannah-arendt-from-an-inter-
view/. Acesso em 11/9/2021.

A comemoração do bicentenário da independência do Brasil ocorre neste 
momento turbulento da história. Nele tem sido necessário reiterar a impor-
tância crucial para a paz social tanto da verdade factual como das instituições 
democráticas, pelas quais gerações de brasileiras e brasileiros tanto lutaram 
e continuam a lutar.

Com relativo êxito inicial, atores do mundo político em diferentes países 
aproveitaram a onda antissistema e antipolítica corrente nas ruas na década 
de 2010, para chegar ao poder pela via democrática. Essa conquista ocorreu 
mediante o recurso a estratégias de mobilização e comunicação diretas com 
seus seguidores. Baseou-se, ainda, na compreensão de que o novo paradig-
ma da comunicação digital oferecia campo fértil para inflamar paixões e res-
sentimentos latentes contra a política, os partidos políticos, as instituições 
democráticas, a mídia e as instituições que se ocupam da busca pela verda-
de factual. Todos foram convertidos em alvos da frustração, e não raramente 
chegaram a ser tratados como inimigos públicos.

O autor Giuliano Da Empoli, um dos primeiros a estudar o fenômeno do 
uso das novas tecnologias como armas, tomando como ponto de partida o 
surgimento e o funcionamento do Movimento Cinco Estrelas, na Itália, define 
essas novas forças com a poderosa imagem de “Engenheiros do caos”, título 
de seu livro publicado em 20193.

Atentas às promessas não cumpridas pela globalização e pelo establish-
ment e sobretudo às novas fronteiras da comunicação digital, essas forças, 
com base em um apoio social concreto, passaram a tensionar as regras do 
jogo da convivência democrática, invocando a liberdade de expressão como 
escudo para quaisquer de suas manifestações públicas.

Nesse ambiente social conturbado, os sistemas de justiça e, em particu-
lar, as cortes constitucionais e as cortes supremas dos países democráticos 
passaram a ocupar de forma crescente, nos últimos anos, papel central no 
debate público. Um debate acalorado, com forte tendência à polarização, ao 
sectarismo e ao ruído, amplificado por ferramentas tecnológicas responsáveis 
por profundas mudanças de hábitos e comportamentos humanos, com efei-
tos colaterais potencialmente danosos à construção de consensos e à própria 
convivência democrática.

3 DA EMPOLI, 2019.
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Um entendimento mais preciso e atual dos desafios da liberdade de ex-
pressão na contemporaneidade requer sua contextualização quanto aos im-
pactos dessa chamada era da pós-verdade no debate público, tendo em vista 
as novas ferramentas e fronteiras da revolução tecnológica, as mídias digitais, 
as redes sociais e suas plataformas e o impacto da desinformação no Estado 
Democrático de Direito.

II. A ERA DA PÓS-VERDADE E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
As inovações tecnológicas costumam ser recebidas, ao longo da história, 

com interesse e até mesmo fascínio. Seus potenciais efeitos negativos tendem 
a ser encarados com complacência e relegados a um segundo plano, pelo me-
nos até que se manifestem, em geral anos depois.

Nos momentos de lua-de-mel com essas inovações, os alertas em face de 
efeitos negativos ou propostas de regulação tendem a ser recebidos com ceti-
cismo ou como uma intromissão indevida do Estado no ambiente econômico 
e social. Esse processo ocorreu também com o advento da tecnologia digital, 
da Internet e de ferramentas tecnológicas rapidamente massificadas em esca-
la planetária, com os smartphones e as redes sociais.

Mais de duas décadas de convivência com essas tecnologias permitem 
uma avaliação serena sobre seu uso dual. A contaminação do debate social, 
em um amplo leque de situações, com efeitos coletivos e individuais nefas-
tos, tem sido amplamente documentada por estudiosos do fenômeno no 
mundo inteiro.

A psicóloga social norte-americana Shoshana Zuboff estudou a fundo o 
modelo de negócio dos conglomerados internacionais que controlam as re-
des sociais e suas plataformas – as chamadas big techs – e cunhou o termo 
“capitalismo de vigilância”, que tem na utilização indiscriminada de dados 
pessoais dos usuários um elemento de manipulação e de rentabilidade. Para 
a autora, estabeleceu-se uma nova ordem econômica, na qual a experiência 
humana passa a ser a matéria-prima para práticas comerciais ocultas de ex-
tração de informações, previsão de comportamentos e de vendas.

No livro “A era do capitalismo de vigilância”, traduzido para o português 
e lançado em 2020, Zuboff relaciona esse fenômeno a uma “lógica econômi-

ca parasítica” subordinada à “modificação de comportamento”4. Ela define a 
nova ordem como uma “funesta mutação do capitalismo marcada por con-
centrações de riqueza, conhecimento e poder sem precedentes na história 
humana”5.

No original, em inglês, cuja primeira edição foi lançada em 2019, Zu-
boff usa o termo “rogue mutation”, que também pode ser traduzido como 
mutação desonesta ou trapaceira. A autora alerta para “uma nova ordem 
coletiva” e “uma destituição da soberania dos indivíduos”6, que, a meu ver, 
merecem atenção prioritária da sociedade e das instituições democráticas 
em todo o mundo.

Em seu livro “They don’t represent us – Reclaiming our democracy”, de 
2019, o professor de Direito da Universidade de Harvard e ativista Lawrence 
Lessig recorre à metáfora da dependência química para os usuários da Inter-
net. Lessig traça uma comparação direta entre o efeito negativo do papel das 
plataformas e seus algoritmos na produção de mecanismos psicológicos de 
engajamento e o hipotético caso de um dono de bar que recorre sistemati-
camente a uma substância capaz de induzir maior consumo de álcool pelos 
clientes, sem o conhecimento deles. O autor chega a usar a figura do “drink 
adulterado” e propõe, nesse trecho da obra, um debate sobre a responsabi-
lidade social das plataformas em matéria de regulação, diante dos potenciais 
danos do uso indevido de seus canais nas sociedades democráticas em geral, 
nas quais a liberdade de expressão é um elemento central7.

Quando falamos das chamadas big techs, que administram as platafor-
mas, não cabe mais falar em território livre da Internet, não cabe trabalhar 
com um cenário sonhado, idealizado da virada para o Século XXI, já há mais 
de duas décadas.

De lá para cá, a humanidade aprendeu muito, e continua a aprender. A 
realidade dos últimos anos no Brasil e no mundo dispensa referências deta-
lhadas aos múltiplos efeitos colaterais nefastos dos abusos na Internet e do 
poder dos algoritmos, até mesmo para gerar dependência entre os usuários.

4 ZUBOFF, 2020, p. 7.

5 Ibidem, p. 7

6 Ibidem, p. 7.

7 LESSIG, 2019, pp. 204-209.
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Dois eventos recentes demonstram que esse aprendizado é capaz de pro-
duzir reações à altura do desafio, no âmbito político: na segunda quinzena 
de abril de 2022, a União Europeia aprovou legislação pioneira (batizada, em 
inglês, de “Digital Services Act”) voltada a combater à desinformação e a exi-
gir das grandes plataformas maior transparência e vigilância em relação aos 
efeitos colaterais indesejáveis do recurso a algoritmos, como a disseminação 
de discursos de ódio, de propaganda extremista e de outros materiais consi-
derados ilegais.

No mesmo período, o ex-presidente norte-americano Barack Obama foi à 
universidade californiana de Stanford, no coração do Vale do Silício, para pro-
ferir um discurso sobre o profundo impacto negativo da desinformação para 
a saúde da democracia contemporânea e sobre a necessidade de regulação e 
autorregulação das grandes plataformas de redes sociais8.

É mais preciso, portanto, no momento, falarmos no negócio da Internet, 
que se converteu em um dos mais prósperos ramos da chamada “economia 
da atenção” 9, hoje plenamente estruturada e monetizada. Na economia da 
atenção, a disputa pelo cada vez mais escasso tempo das pessoas reserva 
prestígio, dinheiro e poder aos vencedores das batalhas por cliques e likes. 
Pela atenção e poder em jogo, tem valido tudo. Inclusive o recurso à manipu-
lação, por meio de recursos tecnológicos sofisticados de predição de compor-
tamentos, e à incitação de violência política, como vimos recentemente no 
Brasil e em outras democracias.

Sobre esse modelo de negócio das plataformas e seu impacto corrosivo 
para a convivência democrática em escala global, o professor Lawrence Lessig 
apresenta, no livro já citado, chocante argumento em favor, justamente, de 
limites e de controle social. Diz ele:

8 Para o vídeo com a íntegra do discurso proferido por Barack Obama em 21 de abril de 2022, v. 
https://youtu.be/YrMMiDXspYo. Acesso em 22/4/2022.

9 Conceito desenvolvido a partir de reflexão inicial do acadêmico norte-americano Herbert Si-
mon, Prêmio Nobel de Economia de 1978 por seus estudos relativos ao processo decisório no 
âmbito da economia. Em seminário realizado em 1971, Herbert apontou para os desafios de-
correntes da administração do tempo diante da abundância de oferta de informação, já naquela 
época: em tradução livre, “Consequentemente uma riqueza de informação cria uma pobreza de 
atenção e uma necessidade de alocar aquela atenção de modo eficiente entre a superabundância 
de fontes de informação que possam consumi-la”. Cf. “Designing organizations for an informa-
tion-rich world”. In GREENBERGER, M, 1971, p. 40-41.

Somos cutucados, manipulados, nos tornam felizes, solitários, ficamos 

com raiva, nos antagonizamos para que o Facebook e similares possam 

vender mais anúncios. Pense nisso: se tivéssemos destruído a democracia 

para que pudéssemos erradicar a fome mundial, se tivéssemos tornado 

impossível o entendimento para que pudéssemos achar a cura do câncer 

ou acabar com a mudança climática, quem sabe aí poderíamos pensar se o 

sacrifício teria valido a pena. Mas todo o sacrifício aqui é para que se possa 

vender mais anúncios.10

E acrescenta:
Internet não é sinônimo do mal. Até que passa a sê-lo. Porque, acima de 

qualquer coisa, há o seguinte dado: as plataformas modernas de mídia po-

dem estar tornando-nos incapazes como cidadãos e cidadãs. A democracia 

é empobrecida para que o Facebook possa enriquecer.11

Em obra recente, “No-cosas – Quiebras del mundo de hoy”, na versão em 
espanhol, focada no impacto da tecnologia sobre a percepção humana, o fi-
lósofo Byung-Chul Han defende a tese de que a humanidade migra de uma 
realidade em que as “coisas” perdem espaço para “não coisas”, com destaque 
para a “informação”.

A informação está ao alcance das pontas dos dedos dos phono sapiens12, 
para os quais a veracidade deixou de ser preocupação prioritária. Nessa tran-
sição em curso, na avaliação do filósofo, o smartphone passa a ser o verdadei-
ro protagonista, como intermediário de nossas percepções e interações com 
o mundo, e também fonte por meio da qual “diferentes atores nos dirigem e 
nos distraem”, a partir de informações pessoais que cedemos às plataformas 
em troca de acesso a produtos e serviços virtuais13. “A liberdade de usar a 
ponta dos dedos é, portanto, uma ilusão”, na visão do autor. “A livre escolha 
é, na realidade, uma seleção consumista”14.

10 Tradução livre. LESSIG, 2019, p. 108.

11 Tradução livre. LESSIG, 2019, p. 108.

12 HAN, 2021, p.11.

13 Ibidem, p. 20.

14 Ibidem, p.11.
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Muitos não se importam com a veracidade da informação porque estão 
entre aqueles que não acreditam mais em nada, como previu Hannah Aren-
dt. Outros aderiram à seleção consumista sem dar-se conta disso. Outros 
tantos alinharam-se a lideranças e teorias que apostaram na desinforma-
ção, no ressentimento, no medo e na intolerância como fatores de mobili-
zação e de coesão, em benefício próprio – seja ele político, econômico ou 
de prestígio.

Não pretendo aqui menosprezar os pecados da política, da sociedade e da 
própria mídia na chamada recessão democrática que vivemos15. Mas é ine-
gável a escala sem precedentes das plataformas e o impacto negativo do seu 
modelo de negócios para a convivência democrática.

Atualmente, não se pode analisar a liberdade de expressão sem levar em 
conta esse novo cenário, cujos mecanismos tecnológicos e contornos são 
ainda desconhecidos pela grande maioria. Afinal, não é mera coincidência o 
fato de que centenas de milhares de compatriotas – vários deles parentes, 
amigos ou conhecidos de cada um de nós – que até há pouco professavam seu 
desprezo pela política, tenham se convertido em aguerridos e intolerantes 
integrantes de facções no debate público de hoje: converteram-se em “guer-
reiros de teclado”, para usar um jargão da Internet.

Nesse período mais recente da história, já em plena era dos smartphones, 
a professora Nora Pavão, da Universidade Federal de Pernambuco, conduziu 
estudos reveladores a respeito do impacto das chamadas fake news sobre o 
voto e do que ela chama de “cinismo político”, alimentado pelo nivelamento 
por baixo da percepção pública sobre a política e, de forma mais ampla, sobre 
o conjunto das instituições democráticas.

Em entrevista dada ainda em 2017, ela já alertava para os riscos da genera-
lização negativa como fator desmobilizador – e, digo eu, mobilizador de sen-
timentos e orquestrações antidemocráticas. Essa generalização negativa se 
volta não somente contra as instituições democráticas, mas também contra a 
própria mídia, inclusive de modo violento, no mundo virtual e no real, com a 
hostilização cotidiana de repórteres nas ruas.

Pavão fala das generalizações negativas como atalhos cognitivos. “Quando 
começa a achar que todo político é corrupto, em algum ponto o eleitor faz a 

15 Como bem apontado por FALLOWS, 1997.

generalização, porque para ele é mais fácil do que ter o trabalho de ir atrás da 
informação sobre cada um”.16

O avanço dos discursos e atitudes extremistas é também potencializado 
pelo anonimato. Em outra de suas obras, Byung-Chul Han analisa especifica-
mente a questão do anonimato na esfera virtual, evidenciando que esse ele-
mento conspira contra a noção de respeito nas interações nas redes digitais, 
com reflexo na interação, por meio delas, com as instituições.

No atual momento de quebra de paradigmas e do avanço dos algoritmos, 
o alto nível de ruído na comunicação deriva, em boa medida, do anonima-
to e da prevalência do espetáculo sobre o respeito. É do autor a expressão 
shitstorm, ou tempestade de indignação, na pudica tradução para a edição 
brasileira da obra “No enxame: perspectivas do digital”17.

Em muitos casos, as pessoas passaram a demonizar e virar as costas para 
o jornalismo profissional, preferindo o conforto dos próprios guetos de infor-
mação. O jornalismo profissional converteu-se, então, em alvo do sectarismo, 
e passou a ser atacado por orquestrações de inspiração antidemocrática.

Esse potencial de danos materializou-se em diferentes democracias em 
passado recente, e teve como momento tragicamente emblemático a invasão 
do Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021, que interrompeu, 
por algumas horas, a sessão de confirmação da vitória eleitoral do democrata 
Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos.

Naquele episódio, que deixou um saldo de cinco vítimas fatais e mais de 
140 policiais feridos, o impensável aconteceu, justamente na mais sólida de-
mocracia do mundo contemporâneo. Insufladas por uma mentira sobre a li-
sura do processo eleitoral, desprovida de evidências concretas, mas repetida 
à exaustão durante meses nas redes sociais e por parte da mídia, centenas de 
cidadãs e cidadãos norte-americanos, aliados a um partido de perfil conser-
vador, invadiram o Capitólio e chocaram o mundo.

Donas de casa, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras de diferentes 
áreas, pequenos empresários e empresárias, servidores e servidoras públi-
cas, veteranos de guerra, policiais, aposentados e aposentadas e até mesmo 

16 MAIA, 2017.

17 HAN, 2018, p. 14. Nota do tradutor define shitstorm como “tempestade de indigna-
ção” e associa o termo a campanhas difamatórias de grandes proporções na Internet.
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um parlamentar estadual juntaram-se a grupos extremistas e supremacistas 
brancos de perfil paramilitar na multidão que atropelou um frágil esquema de 
segurança e produziu um fato político de impacto duradouro.

Além de remeter à crise da democracia representativa, a escalada da cha-
mada “big lie” (a grande mentira) foi responsável por imagens aterradoras 
que entraram para a história. Nada mais anticonservador que a invasão e a 
depredação de um Congresso Nacional. Esse fato revela o mundo de confusão 
e de sinais trocados deste primeiro quarto do Século XXI. O otimismo sobre o 
futuro da democracia liberal e das relações internacionais foi substituído por 
populismos de diferentes matizes ideológicos – mais recentemente de extre-
ma direita – ancorados na lógica do “nós contra eles”, na sistemática contes-
tação do conceito de verdade factual e dos que zelam por ela, na manipulação 
dos fatos e na aposta no ódio e na intolerância como ferramenta política de 
vocação autoritária.

A visão otimista quanto ao uso predominantemente virtuoso da Internet e 
das redes sociais, muito repetida na virada do século, infelizmente tornou-se 
página virada, uma página que a humanidade não concretizou conforme se 
pretendia. Ao mesmo tempo em que propiciou a difusão e o compartilhamen-
to de conhecimentos e a aproximação de pessoas, a custos baixos, em escala 
inédita e verdadeiramente global, com benefícios para centenas de milhões 
de seres humanos, o advento das novas tecnologias apresentou também po-
derosos efeitos colaterais negativos. Entre esses efeitos, a tecnologia foi in-
corporada a práticas delitivas em vários campos e, em particular, ao arsenal 
de forças políticas e de grupos sectários e extremistas para amplificar orques-
trações antidemocráticas e discursos de ódio e intolerância, além de multipli-
car o alcance de táticas sofisticadas de desinformação e de recrutamento de 
pessoas para fins criminosos, inclusive para ações terroristas.

Como vimos nos Estados Unidos recentemente na invasão ao Congresso 
e no insólito episódio de desinformação em massa conhecido como Pizza-
gate18, as paixões dos “guerreiros de teclado”, do mundo virtual, podem 

18 Transformada em alvo prioritário de uma teoria da conspiração pela Internet, que tinha como 
alvo a campanha presidencial de Hillary Clinton, a pizzaria Comet Ping Pong, que abrigaria em seu 
porão uma rede de pedófilos e suas vítimas em um bairro de Washington D.C., foi invadida, em 
dezembro de 2016, por um homem armado com um rifle AR-15 e um revólver, disposto a fazer 
justiça com as próprias mãos. Edgar Maddison Welch, que havia viajado da Carolina do Norte 

transformá-los rapidamente em agentes de violência política no mundo real.
O fenômeno da desinformação e das democracias em xeque é global e, 

sem dúvida, os sistemas de justiça ocupam um papel central na defesa da 
verdade factual e do Estado Democrático de Direito. São, por isso, duramente 
criticados, acusados de suposto ativismo e de deliberar sobre praticamente 
todas as questões relevantes no debate público.

Em tempos de ataques à democracia representativa e a seu clássico sis-
tema de freios e contrapesos (checks and balances), bem como de crescente 
litigiosidade nas relações sociais, não raramente cabe às cortes supremas e 
constitucionais dar a última palavra em uma ampla quantidade de controvér-
sias, várias delas novas e decorrentes das mudanças de paradigmas tecnológi-
cos. Mediar tensões, frear abusos de agentes públicos e privados, sustentar as 
bases constitucionais da convivência democrática, as liberdades fundamen-
tais e os direitos de minorias estão entre esses desafios cotidianos das cortes.

Tentativas de maiorias eventuais e ondas de opinião pública voltadas a 
promover o desrespeito a decisões judiciais e, no limite, a defender até mes-
mo o chamado “empacotamento” de cortes, com mudanças na composição 
e nas regras de funcionamento com o propósito de enfraquecer seu papel 
contramajoritário, têm merecido detida análise como sintoma de retrocesso 
democrático em diferentes partes do mundo.

Ao contrariar esses movimentos, apoiados muitas vezes em estruturas de 
desinformação e de fanatização de seguidores, as cortes têm cumprido seu 
papel constitucional no sistema de freios e contrapesos e na defesa de direi-
tos e garantias fundamentais. Paga-se um preço caro por isso: não raramente 
são tragadas para o turbilhão do debate público e das redes sociais, nos quais 
a paixão e o imediatismo dificilmente vêm acompanhados dos argumentos 
constitucionais e legais necessários para a reflexão e a crítica construtiva.

Em meio a tudo isso, no Brasil, uma das grandes tarefas do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) tem sido garantir a liberdade de expressão, um dos grandes 
legados de nossa Constituição Federal (CF) de 1988, pelo papel decisivo que 
teve em sepultar definitivamente um capítulo triste de nossa história em que 

para a Capital norte-americana para desarticular a suposta rede de pedófilos, chegou a disparar 
uma das armas e descobriu então que a pizzaria nem sequer tinha um porão. Ele foi posterior-
mente condenado a quatro anos de prisão pela invasão armada, que não produziu vítimas.
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esse direito – entre tantos outros – foi negado à cidadania. Todavia, em tem-
pos de pós-verdade, a Corte também tem enfrentado o desafio de coibir as 
tentativas de atores sociais e políticos de buscarem abrigo na liberdade de 
expressão para o cometimento de crimes.

III. LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DIREITO FUNDAMENTAL,  
MAS NÃO ABSOLUTO

O regime democrático pressupõe um ambiente de livre circulação de 
ideias, dentro do marco constitucional do Estado de Direito no qual todos te-
nham direito a voz. Não se trata de um vale-tudo. Trata-se de um regime com 
regras de convivência. A democracia somente pode consolidar-se e desenvol-
ver-se em um ambiente no qual as diferentes convicções e visões de mundo 
possam ser apresentadas, defendidas e discutidas, em um debate rico, plural 
e resolutivo.

Nesse sentido, é muito elucidativa a noção do “mercado livre de ideias”, 
concebida pelo célebre juiz da Suprema Corte norte-americana Oliver Wen-
dell Holmes Jr., segundo a qual ideias e pensamentos devem circular livre-
mente no espaço público para que sejam aperfeiçoadas de maneira contínua 
e confrontadas, tendo como objetivo buscar a verdade19.

Amplamente consagrada pela Constituição brasileira de 1988, assegura-se, 
entre os direitos fundamentais previstos em seu art. 5º (incisos IV, IX e XIV), 
a livre manifestação do pensamento e as liberdades de expressão intelectual, 
artística, científica, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comuni-
cação. Ademais, assegura-se que a manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofre-
rão qualquer restrição, observado o disposto na Constituição (art. 220, caput). 
Essas liberdades são essenciais para a existência do pluralismo político e para 
a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, 

19 A primeira referência à tese por parte de Holmes Jr. ocorreu em um voto no qual ele dissentiu 
da maioria, no julgamento do caso Abrams v. United States, de 1919, na Suprema Corte norte-a-
mericana, no qual se manteve a possibilidade de processamento de Jacob Abrams e mais quatro 
indivíduos, com base no Espionage Act, de 1917, por sua militância contra a guerra. Desde então, 
o conceito foi invocado inúmeras vezes, em diferentes jurisdições, em favor da liberdade de ex-
pressão.

previstas no art. 3º (incisos I e IV) da Constituição de 1988 entre os objetivos 
da República Federativa do Brasil.

Graças a esse ambiente pleno de liberdade, temos assistido a um contínuo 
avanço das instituições democráticas do Brasil. O Supremo Tribunal Federal 
tem construído uma jurisprudência consistente em defesa da liberdade de ex-
pressão: declarou a inconstitucionalidade da antiga Lei de Imprensa, por essa 
possuir preceitos tendentes a restringir a liberdade de expressão de diversas 
formas (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental/ADPF 130, 
Diário de Justiça Eletrônico/DJe de 6/11/2009); afirmou a constitucionalidade 
das manifestações em prol da legalização da maconha, tendo em vista o di-
reito de reunião e o direito à livre expressão de pensamento (ADPF 187, DJe 
de 29/5/2014); dispensou diploma para o exercício da profissão de jornalis-
mo, por força da estreita vinculação entre essa atividade e o pleno exercício 
das liberdades de expressão e de informação (Recurso Especial/RE 511.961, 
DJe de 13/11/2009); determinou que a classificação indicativa das diversões 
públicas e dos programas de rádio e TV, de competência da União, tenha na-
tureza meramente indicativa, não podendo ser confundida com licença prévia 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade/ ADI 2.404, DJe de 1/8/2017); decla-
rou inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições que vedavam emissoras 
de rádio e televisão de veicular programas de humor envolvendo candidatos, 
partidos e coligações nos três meses anteriores ao pleito, como forma de evi-
tar que fossem satirizados (ADI 4.451, DJe de 6/3/2019); suspendeu decisão 
da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que permitia a 
apreensão de livros que tratavam dos temas da homossexualidade e da tran-
sexualidade na Bienal do Livro realizada no Rio de Janeiro em setembro de 
2019 (Suspensão de Liminar/SL 1.248, DJe de 11/9/2019); suspendeu decisão 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que havia proibi-
do a exibição do vídeo especial de Natal da produtora Porta dos Fundos na 
plataforma de streaming Netflix (Reclamação/Rcl 38782, DJe de 5/2/2020); 
entendeu ser incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esque-
cimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulga-
ção de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação (RE 1.010.606, DJe 
de 19/5/2021); assegurou o direito de resposta em sua plenitude (ADI 5.418, 
DJe 25/5/2021); declarou a constitucionalidade de apresentações artísticas 
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ou shows musicais em eventos de arrecadação em campanhas eleitorais (ADI 
5970, DJe 8/3/2022).

No entanto, em sintonia também com a prática internacional na matéria, 
o STF tem reiterado, em seus julgados, que a liberdade de expressão deve ser 
exercida em harmonia com os demais direitos e valores constitucionais. Nesse 
sentido, em 2003, a Corte, ao denegar o pedido de habeas corpus e manter a 
condenação ao editor Siegfried Ellwanger pela difusão de livro de conteúdo 
antissemita (habeas corpus/HC 82.424, DJe de 19/3/2004), decidiu que a di-
fusão de ideias discriminatórias em relação ao povo judeu configurava crime 
de racismo. Conforme a decisão do STF, “escrever, editar, divulgar e comercia-
lizar livros ‘que fazem apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias’ 
contra a comunidade judaica (Lei nº 7716/1989, art. 20, na redação da Lei nº 
8081/1990) constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de crimes inafian-
çáveis e imprescritíveis (Constituição Federal, art. 5º, XLII)”.

O próprio juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, grande defensor da 
liberdade de expressão, também defendeu a tese de que essa liberdade pode 
subordinar-se a outros princípios nos casos em que a manifestação de pensa-
mento represente perigo evidente e capaz de produzir males gravíssimos.

Tenho a convicção de que seja esse o caso de determinadas notícias frau-
dulentas, em razão dos graves prejuízos à democracia que o intercâmbio em 
massa desses conteúdos pode causar. Essa convicção resulta de uma reflexão 
de vários anos sobre essa mudança de paradigma tecnológico no mundo e seu 
impacto, infelizmente acompanhados pelo avanço do sectarismo e da intole-
rância e pela proliferação das notícias fraudulentas e das campanhas de ódio.

Ademais, correlata da liberdade de expressão, a liberdade de informação 
também está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. A Carta 
assegura a todos o acesso à informação, de natureza pública ou de interesse 
particular (art. 5º, incisos XIV e XXXIII, e art. 93, inciso IX). No contexto da 
comunicação social, a Constituição confere “acentuada marca de liberdade 
na organização, produção e difusão de conteúdo informativo” (ADI 4.451, DJe 
de 6/3/19), proibindo qualquer restrição à manifestação do pensamento, à 
criação, à expressão e à informação (art. 220).

Por outro lado, na livre manifestação do pensamento, é vedado o anonima-
to (art. 5º, IV, CF), o que, evidentemente, exclui a possibilidade de utilização  

de perfis falsos e a utilização de robôs na disseminação de notícias fraudulentas.
As liberdades de expressão e de informação fidedigna são complementa-

res. A desinformação turva o pensamento; nos coloca no círculo vicioso do 
engano; sequestra a razão. A dificuldade de discernir o real do irreal e a des-
confiança prejudicam nossa capacidade de formar opinião e de nos manifes-
tar no espaço público. Por isso, combater a desinformação é garantir o direito 
à informação, ao conhecimento, ao pensamento livre, dos quais depende o 
exercício pleno da liberdade de expressão.

As notícias fraudulentas e a desinformação são extremamente danosas à 
democracia. Por gerarem desconfiança e incerteza, prejudicam a ação indivi-
dual no espaço público, visto que o cidadão passa a se guiar por inverdades. 
Além disso, essas práticas facilitam a polarização social, dificultando, ou mes-
mo inviabilizando, o diálogo plural, tão fundamental para a democracia.

O regime democrático necessita de um ambiente em que ocorra o livre 
trânsito de ideias, razão pela qual as nações democráticas tutelam com vi-
gor a liberdade de expressão. No entanto, esse direito não pode dar guarida 
à desinformação. Em verdade, o pleno exercício da liberdade de expressão 
depende do acesso a informações fidedignas, as quais são necessárias ao co-
nhecimento e ao pensamento livre.

Nos últimos anos, em razão da alta relevância e sensibilidade dos assuntos 
sob sua responsabilidade, o STF passou a ser um dos alvos prioritários de cam-
panhas de desinformação, que buscam desgastar as instituições democráticas. 
Há claros elementos de desrespeito à Constituição e às leis nessas orquestrações 
antidemocráticas, as quais carecem de investigação e atento acompanhamento.

Considerando a necessidade de se apurar a existência de esquemas de 
financiamento e divulgação em massa de notícias fraudulentas nas redes so-
ciais com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do 
Supremo Tribunal, como presidente da Corte editei a Portaria nº 69 de 2019, 
com a determinação de instauração do Inquérito nº 4.781, fundamentado no 
art. 43 do Regimento Interno do STF, cuja força é de lei ordinária.

A medida mostrou-se necessária como mecanismo de defesa do Poder Ju-
diciário e da democracia do País. Como desdobramento imediato, os ataques 
à Corte na Internet foram reduzidos em cerca de 80%. Por meio da inves-
tigação, identificou-se o emprego em massa de robôs para a disseminação 
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de notícias fraudulentas e discursos de ódio contra o Poder Judiciário, uma 
estratégia deliberada que tinha como objetivo gerar instabilidade e intimi-
dar o Tribunal. Foram identificadas também ameaças à integridade física dos  
ministros da Corte, inclusive na chamada deep web.

A iniciativa foi criticada nos meios de comunicação por jornalistas e atores 
do mundo político e social, por suposto cerceamento às liberdades de expres-
são e de informação, além de alegada invasão de competências de outras 
instituições, como o Ministério Público.

Apesar das incompreensões e críticas iniciais, havia, de minha parte, ple-
na convicção quanto a sua legalidade e a sua absoluta necessidade naquele 
momento, com a escalada da orquestração antidemocrática que já estava em 
curso naquela época e que, infelizmente, continuou. Gradualmente, as mo-
tivações dessa escalada foram ficando evidentes para todos, assim como o 
caráter minoritário de seus perpetradores, uma minoria engajada, estridente 
e agressiva, inclusive contra a mídia tradicional.

Muitos de nós vimos esse fenômeno acontecer em nossas próprias famí-
lias e círculos de amigos, nos quais discutir política tornou-se um exercício 
penoso e revelador do ódio alimentado pela desinformação em massa acu-
mulado ao longo dos últimos anos. Esse ódio foi ardilosamente capturado 
por uma minoria e tem sido utilizado contra a democracia e suas instituições.

No contexto dos ataques ao Tribunal, era necessário exercer a autoridade 
e o direito de autodefesa do Supremo diante de orquestrações antidemocrá-
ticas claras, de contornos violentos e totalitários, os quais hoje são mais bem 
compreendidos pela sociedade brasileira. Aos poucos, os fatos encarregaram- 
se de demonstrar a importância da defesa das instituições e o que estava em 
jogo nesse embate: a própria democracia.

O Plenário do STF, em junho de 2020, no julgamento da ADPF 572 (DJe 
7/5/21), confirmou a constitucionalidade e a legalidade da medida, por dez 
votos a um, e entendeu ser necessária sua continuidade. 

O inquérito sobre as notícias fraudulentas continua revelando elementos 
sobre essas orquestrações antidemocráticas e seus financiadores, inclusive 
de fora do Brasil. A decisão já é apontada internacionalmente como a pri-
meira reação institucional efetiva contra notícias fraudulentas e contra ações 
orquestradas de difusão do sectarismo, do ódio e do medo nas redes sociais.

A liberdade de expressão não pode ser utilizada para oferecer proteção 
a comportamentos ilegais e atentatórios à existência da Suprema Corte do 
País ou à integridade física de seus ministros. O Supremo Tribunal é essencial 
para a manutenção do equilíbrio da democracia, à moderação dos conflitos 
jurídicos e políticos e à salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais, em 
particular os das minorias. Atacar o Tribunal significa atacar a Constituição e 
a democracia. Não se trata aqui de críticas, com as quais a Corte convive coti-
dianamente, e sim de ações ilegais.

A liberdade de expressão não pode ser utilizada para blindar condutas que 
atentem contra a existência da Suprema Corte do País e ameacem a integri-
dade física e a vida de seus ministros. Ela também não deve respaldar a ali-
mentação do ódio, da intolerância, da desinformação. Essas situações repre-
sentam o exercício abusivo desse direito, por atentarem, sobretudo, contra 
o princípio democrático, que compreende o “equilíbrio dinâmico” entre as 
opiniões contrárias, o pluralismo, o respeito às diferenças e a tolerância.

III. CONCLUSÃO
A obra pioneira do sociólogo espanhol Manuel Castells, construída a par-

tir da década de 1990, nos ajuda a compreender que vivemos o paradigma 
da sociedade em rede, a qual se caracteriza por ter como base as redes de 
comunicação digital, que operam em escala global. Conforme define o soció-
logo, “as redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade 
em rede, assim como as redes de potência (ou redes de energia) constituíam 
as infraestruturas sobre as quais a sociedade industrial foi construída”20. Ade-
mais, “sua lógica chega a países de todo o planeta e é difundida por meio do 
poder integrado nas redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, 
informação, ciência e tecnologia”21.

Manuel Castells observa, com propriedade, que a tecnologia não deter-
mina a sociedade: ela constitui a própria realidade22. Sociedade e tecnologia 
estão unidas de maneira indissociável. Portanto, as ferramentas tecnológicas 
dessa nova era e as redes de comunicação digital são moldadas pela socieda-

20 CASTELLS, 2005, p.18.

21 Ibidem, p. 18.

22 Ibidem, p. 17.
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de e, ao mesmo tempo, moldam a própria sociedade. Somos, portanto, uma 
sociedade digital, hiperconectada e global.

No contexto dos últimos anos, de profunda e constante mudança de pa-
radigmas, não cabe, como se vê, complacência em relação aos “engenheiros 
do caos”, que tentam se valer da liberdade de expressão e das ferramentas 
tecnológicas disponíveis para cometer crimes, claramente tipificados no arca-
bouço legal de países democráticos como o Brasil.

Não se pode admitir que as prerrogativas individuais e coletivas das demo-
cracias liberais sejam subvertidas por aqueles que pretendem usar a liberda-
de de expressão como escudo para cometer crimes e para atentar contra as 
regras da convivência democrática e contra as instituições.

O contundente respaldo ao inquérito sobre as chamadas fake news (Inqué-
rito 4.781), declarado legal e constitucional, em junho de 2020, no julgamento 
da ADPF 572, e outras importantes decisões posteriores a respeito do tema 
mostram que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido seu papel em defesa 
da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito, reafirmando, de 
modo enérgico, os limites da lei e da Constituição. Não por outra razão, a Su-
prema Corte Brasileira tem sido reconhecida, por especialistas internacionais, 
como protagonista de uma das primeiras reações institucionais de autodefesa 
em resposta a orquestrações antidemocráticas no cenário internacional.

Em recente livro – “O suicídio do Ocidente” – Jonah Goldberg, uma voz con-
servadora norte-americana, faz um alerta sobre os perigos de retrocesso do 
atual momento histórico, contribuindo com alguns elementos brilhantes de re-
flexão sobre o que nos trouxe até aqui e sobre os riscos que corremos se não 
mudarmos o rumo, a partir de nossas próprias reflexões e atitudes individuais.

Goldberg aponta, corretamente, para o risco de colapso de um modelo 
político, econômico e social responsável por mais de três séculos do que ele 
caracteriza como o período de maiores avanços e de inédita prosperidade na 
história. O capitalismo e a democracia liberal são elementos fundamentais 
para esse progresso23.

Como antídoto para o declínio, o autor sugere um conceito simples, mas 
fundamental: o das tarefas de manutenção24. Construções humanas não são 

23 GOLDBERG, 2020, p. 211.

24 Ibidem, p. 298.

dados da natureza, precisam constantemente de manutenção. Relações hu-
manas precisam de manutenção. A democracia, o Estado de Direito e suas 
regras de convivência também precisam.

No mesmo sentido, Robert Kagan usou no título do seu livro “The jungle 
grows back” (A selva volta a crescer)25, lançado em 2018, uma imagem pode-
rosa que também nos direciona ao caminho das tarefas de manutenção, se 
quisermos manter as conquistas civilizatórias das décadas que se seguiram às 
Guerras Mundiais do Século XX. A tradução do subtítulo do livro – “America 
and our imperiled world” (Os Estados Unidos e nosso mundo em perigo) re-
força a tese.

A complacência é má conselheira para os encarregados de tarefas de 
manutenção, sejam elas instalações físicas, como estradas, pontes ou equi-
pamentos, sejam elas instituições democráticas. A incapacidade de muitas 
sociedades em promover o diálogo e gerar consensos, no atual momento, 
tem como consequência o fato de que o Poder Judiciário é constantemente 
chamado a atuar nessas tarefas de manutenção, quando se trata das regras 
do jogo democrático.

A história recente da humanidade remete a momentos políticos turbulen-
tos e a páginas sombrias da primeira metade do Século XX, analisados com 
profundidade por acadêmicos como Hannah Arendt, que realçou a importância 
da noção da verdade factual como base para uma convivência em paz. Um 
século depois, a noção da verdade factual volta a estar sob ataque, e as lições 
do passado não podem ser esquecidas. Uma delas é a de que a complacência 
diante de orquestrações antidemocráticas é fatal para as democracias.

A liberdade de expressão não oferece proteção aos que atentam contra a 
Constituição e o Estado Democrático de Direito, e não importa se os crimes 
são cometidos no espaço virtual ou no real, até porque episódios já citados 
mostram como a incitação ao ódio e o envenenamento de consciências na 
Internet logo ganham forma nas ruas.

A guerra em defesa da verdade factual está em curso, e nela o sistema de 
Justiça tem um papel fundamental a cumprir. Nesse contexto marcado por 
ameaças e desafios, o principal desafio, não só para o STF, mas para a socie-
dade contemporânea como um todo, é o de defender e fazer valer a noção de 

25 KAGAN, 2018, pp. 14-19.
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verdade factual, tão fustigada nos últimos tempos pelo sectarismo político e 
pelas teorias da conspiração mais absurdas.

Não se trata do direito a ter as próprias opiniões (isto sim, enquadra-se 
na liberdade de expressão e de pensamento). O que temos visto são pessoas 
defendendo o direito de escolher os próprios fatos, ainda que totalmente dis-
sociados de qualquer base factual ou empírica. O terraplanismo talvez seja o 
exemplo mais folclórico dessa tendência, e a resistência a vacinas, incluídas 
aquelas contra a covid-19, o mais trágico, e criminoso.

Hannah Arendt nos legou uma análise acurada das implicações entre ver-
dade factual/mentira e democracia/totalitarismo. Como é característico dos 
clássicos, a obra e as reflexões de Arendt seguem vigentes, tendo em vista a 
profundidade de seu pensamento e os elementos humanos envolvidos.

Em uma de suas obras, “As origens do totalitarismo”, a autora nos ajuda 
a entender os movimentos autoritários da atualidade, proporcionando uma 
visão chocante do momento em que “as massas haviam chegado a um ponto 
em que, ao mesmo tempo, acreditavam em tudo e nada, julgavam que tudo 
era possível e que nada era verdadeiro”26.

Ainda segundo a autora, com esses elementos, os líderes totalitários:
[podiam] fazer com que as pessoas acreditassem nas mais fantásticas afir-

mações em determinado dia, na certeza de que, se recebessem no dia 

seguinte a prova irrefutável da sua inverdade, apelariam para o cinismo; 

em lugar de abandonarem os líderes que lhes haviam mentido, diriam que 

sempre souberam que a afirmação era falsa, e admirariam os líderes pela 

grande esperteza tática.27

No prefácio à obra de Arendt “Entre o passado e o futuro”, escrito em 
1972, o professor Celso Lafer já propunha, no contexto da sociedade de mas-
sas, o necessário debate sobre a natureza essencialmente dialógica da política 
e sobre questões fundamentais como a liberdade, a verdade factual e o pró-
prio conceito de autoridade.

26 ARENDT, 2012, p. 490. 

27 Ibidem, p. 490.

Ao citar, há 50 anos, recursos de manipulação política como o de rees-
crever a história, o professor Lafer salientava a importância de mecanismos 
sociais de defesa contra essas ameaças:

Daí a importância de alguns mecanismos de defesa da verdade factual, 

criados pelas sociedades modernas, fora do seu sistema político, mas in-

dispensáveis para a sua sobrevivência, como a universidade autônoma e o 

judiciário independente.28

Hannah Arendt, por sua vez, também citava, na mencionada entrevista 
concedida em 1973, a imprensa livre como o terceiro elemento fundamen-
tal em defesa da verdade factual. Em suas palavras, “[n]o momento em que 
não mais tivermos uma imprensa livre, tudo pode acontecer. O que torna  
possível que uma ditadura totalitária ou qualquer outra governe é que as pes-
soas não estejam informadas; como se pode ter uma opinião se não se está 
informado?”29.

Não se trata de mera coincidência que, na atualidade, o Poder Judiciário in-
dependente, a universidade autônoma (na qual se produz conhecimento) e a 
imprensa tradicional e séria estejam entre os alvos prioritários de campanhas 
de intolerância e desprestígio promovidas por movimentos antidemocráticos. 
Elas estão na linha de frente da defesa da verdade factual! Elas atuam como 
clássicos mecanismos de freios e contrapesos dos regimes democráticos.

Não há Estado Democrático de Direito sem as salvaguardas institucionais 
que garantem o cumprimento dos direitos e das liberdades constitucionais e 
nos livra do arbítrio e do autoritarismo.

Exatamente por isso, em histórico julgamento, o STF, em meio ao pleito elei-
toral de 2018, por unanimidade, referendou a decisão liminar proferida pela Mi-
nistra Cármen Lúcia na ADPF 548 (julgada em 31/10/2018, DJe de 6/10/2020) 
suspendendo decisões judiciais e administrativas que determinavam a realiza-
ção de buscas e apreensões de documentos e interrupções de aulas, debates ou 
manifestações de docentes e discentes em universidades públicas e privadas. 
A Suprema Corte honrou sua história centenária e atuou, a tempo e a hora e 
com altivez, para assegurar a autonomia e a independência das universidades 

28 LAFER in ARENDT, 2016, p. 16.

29 Tradução livre. ARENDT, 1978. 
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brasileiras, bem como a livre manifestação do pensamento e das ideias, pilares 
sobre os quais se apoia o próprio Estado Democrático de Direito.

No momento em que se comemoram os 200 anos da Independência do 
Brasil, cumpre ao Supremo Tribunal Federal reafirmar, a cada dia, a funda-
mentalidade da liberdade de expressão, sem descurar, contudo, das situações 
que resultem no exercício abusivo desse direito – que não é absoluto – e na 
vulneração de outras garantias constitucionais e da própria integridade da 
democracia brasileira.

Finalizo este artigo, com as palavras finais do voto em que proferi, em 18 
de junho de 2020, na conclusão do julgamento sobre a validade do inquérito 
sobre fake news e ataques ao STF (ADPF 572, DJe de 7/5/21). Que elas con-
tinuem a nos alertar contra o caos e os caminhos de inspiração totalitária, 
guiadas sempre pela segurança da Constituição da República:

Quiseram banalizar as instituições como desnecessárias, como inúteis.

Quiseram banalizar a política,

Banalizar a democracia,

Banalizar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão.

Quiseram banalizar o Mal...

Plantam o medo para colher o ódio.

Plantam o ódio para colher o medo.

Não se impressionam em contar mortos...

Querem o confronto como forma de dominação,

A desinformação como nova religião

E o Caos como um novo “deus”.

Ao fim e ao cabo querem não o arbítrio,

Mas o próprio totalitarismo.

Já passamos por momentos de arbítrio,

Arbítrio que nunca mais voltará

E a fortiori

Jamais se tolerará!

Quem defende a democracia é a própria democracia!

O povo brasileiro, corpo e alma de nossa Nação!
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I. INTRODUÇÃO
A liberdade individual assegura a todas as pessoas autonomia para fazer 

suas escolhas existenciais básicas, sem imposições externas ilegítimas. A se-
xualidade integra a natureza do ser humano e, portanto, o direito à autode-
terminação exige que o indivíduo tenha plena liberdade para exercê-la de 
acordo com suas próprias concepções de bem. Aqui, estão em questão, por 
exemplo, os direitos sexuais e reprodutivos, bem como a liberdade quanto à 
orientação sexual e identidade de gênero.

No tocante aos direitos sexuais e reprodutivos, as mulheres têm lutado 
pela liberdade e autonomia no exercício e na determinação de sua sexualida-
de e na possibilidade de controle do próprio corpo. A pauta de reivindicações 
sobre o tema tem incluído demandas relativas ao planejamento familiar, à 
saúde materna e neonatal e ao aborto.

Em relação à orientação sexual e à identidade de gênero, a liberdade se-
xual apresenta duas dimensões principais. A primeira relativa a uma demanda 
por reconhecimento, com a possibilidade de manifestar publicamente seus 
desejos, afetos e identidades, sem qualquer sorte de discriminação. A segun-
da diz respeito ao acesso ao mundo dos direitos, seja por meio da extensão 
de direitos já reconhecidos aos heterossexuais (e.g., uniões civis), seja pelo 
reconhecimento de novos direitos decorrentes da legitimação das diferenças 
(e.g., direito à mudança de nome no registro civil).

As anotações que se seguem procuram ilustrar a temática da liberdade 
sexual a partir de reflexões sobre a descriminalização da interrupção da ges-
tação no primeiro trimestre e sobre os direitos da população LGBTQIA+, em 
especial o reconhecimento das uniões homoafetivas. Também faço alguns co-
mentários sucintos sobre outras conquistas importantes, como a adoção por 
casais homoafetivos, a autorização para a pessoa transgênero alterar o pre-
nome e o gênero constantes do registro civil e a criminalização da homofobia.

II. INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO: POR QUE A CRIMINALIZAÇÃO DO 
ABORTO É UMA POLÍTICA ERRADA

“Se os homens engravidassem, o aborto já não seria tratado como crime 
há muito tempo”.

Uma das questões mais divisivas nas sociedades contemporâneas diz respei-
to ao tratamento jurídico do aborto, isto é, da interrupção voluntária da gesta-
ção por uma mulher. Trata-se, essencialmente, de definir se ele deve ser tratado 
como crime ou não. O tema mexe com convicções religiosas e filosóficas pro-
fundas e, não por acaso, costuma produzir posições extremas e apaixonadas.

Desde os anos 70 do século passado, essa é uma questão recorrentemen-
te levada aos tribunais constitucionais e às cortes supremas. O movimento 
feminista se articulou e se organizou ao longo dos anos 1960, reivindicando li-
berdade sexual, igualdade de direitos e fim das discriminações sociais e legais 
em desfavor das mulheres. O direito de uma mulher interromper a gestação 
passou a ser uma das bandeiras do movimento. Duas decisões da década de 
1970 – uma da Suprema Corte americana e outra da Corte Constitucional ale-
mã – deram o tom do debate inicial na matéria.

Nos Estados Unidos, a decisão em Roe v. Wade, de 1973, assegurou o di-
reito de interromper a gestação durante o primeiro trimestre, invocando a 
autonomia da mulher e razões de saúde pública. Considerou inconstitucio-
nais, portanto, leis estaduais que criminalizavam o aborto nos três primeiros 
meses, quando o feto ainda não era viável sem o corpo da mãe. Na Alemanha, 
as coisas se passaram com sinal trocado: em decisão de 1975, a Corte consi-
derou que a lei votada pelo Parlamento permitindo o aborto violava o dever 
do Estado de proteção da vida. Consequentemente, considerou inconstitucio-
nal a descriminalização.

Nos anos 1990, as duas Cortes reviram em maior ou menor medida 
suas posições, aproximando-as. Na Alemanha, em julgamento realizado em 
1993, a Corte Constitucional reafirmou sua posição em favor da proteção 
da vida, mas entendeu que a criminalização não era necessária. E, assim, 
aceitou a sua substituição por aconselhamento profissional visando a dis-
suadir a mulher da interrupção da gestação na hipótese. Porém, assegurou 
à mulher a decisão final.

Nos Estados Unidos, por sua vez, ao julgar o caso Planned Parenthood v. 
Casey, em 1992, a Suprema Corte introduziu um novo conceito, o de “ônus 
indevido” (undue burden), como teste para aferir a legitimidade de leis esta-
duais restritivas do aborto. Considerou legitima, assim, a exigência de que, 
anteriormente à interrupção da gestação, a mulher se submetesse a aconse-
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lhamento no sentido de manter a gestação. Mas considerou ilegítima a previ-
são de que o parceiro da mulher fosse previamente notificado.

Ao longo dos anos, praticamente todos os países democráticos desenvolvi-
dos descriminalizaram a interrupção da gestação no primeiro trimestre ou nas 
primeiras 12 semanas. Entre eles Austrália, Canadá, Estados Unidos, Alema-
nha, Dinamarca, França, Noruega, Reino Unido, Suíça e praticamente todos os 
demais países da Europa, inclusive os mais católicos, como Itália, Espanha e 
Portugal. Malta e a Santa Sé são exceções. Na China é igualmente permitido.

Por duas vezes a questão do aborto cruzou o meu caminho profissional. Em 
2004, como advogado, propus uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, 
em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Nessa ação, 
postulava-se o direito de uma mulher interromper a gestação após detectar, 
em exame próprio, que o feto era anencéfalo, isto é, por uma deficiência no 
fechamento do tubo neural, o seu cérebro não se formava. Tratava-se de ano-
malia que tornava o feto incompatível com a vida extrauterina. O diagnóstico 
é feito no terceiro mês e pedia-se o reconhecimento do direito da mulher de 
não levar a gestação a termo. Após muitas idas e vindas, o caso foi jugado em 
2012, tendo sido acolhido o pedido.

Na segunda vez que o tema do aborto cruzou meu caminho profissional eu 
já era Ministro do Supremo. Tratava-se de um habeas corpus requerido em fa-
vor de médico e de enfermeira presos preventivamente pela prática de aborto 
consentido. Votei pela concessão de liberdade aos acusados, por entender in-
compatível com a Constituição a criminalização do aborto até a 12ª semana de 
gestação. Fui acompanhado pela Ministra Rosa Weber e pelo Ministro Edson 
Fachin, e este ficou sendo o entendimento prevalecente na 1a Turma do STF.

Apresento a seguir minhas razões em defesa da descriminalização da interrup-
ção da gestação no primeiro trimestre. Cabe enfatizar, logo no início, que ser a fa-
vor de não se tratar o aborto como crime não se confunde com a defesa da práti-
ca. É possível ser contra, pregar contra, não praticar e, ainda assim, não achar que 
quem pense e aja diferentemente deva ser condenado criminalmente e preso.

Premissas fáticas
Minha visão nessa matéria se assenta sobre três premissas. A primeira: o 

aborto é uma prática que se deve procurar evitar, pelas complexidades físicas, 

psíquicas e morais que envolve. Por isso mesmo, é papel do Estado e da socie-
dade atuar nesse sentido, mediante oferta de educação sexual, distribuição 
de meios contraceptivos e amparo à mulher que deseje ter o filho e se en-
contre em circunstâncias adversas. Portanto, ao se afirmar aqui a incompati-
bilidade da criminalização com a Constituição, não se está a fazer a defesa da 
disseminação do procedimento.

A segunda premissa é que a criminalização não diminui o número de 
abortos. É fato reconhecido amplamente que as taxas de aborto nos países 
onde esse procedimento é permitido são muito semelhantes àquelas 
encontradas nos países em que ele é ilegal. Estudo do Guttmacher Institute 
e da Organização Mundial da Saúde demonstra que a criminalização não 
produz impacto relevante sobre o número de abortos realizados. Na verdade, 
o que a criminalização de fato afeta é a quantidade de abortos seguros e, 
consequentemente, o número de mulheres que têm complicações de saúde 
ou que morrem devido à realização do procedimento. Não se trata, portanto, 
de uma questão de Direito Penal, mas de saúde pública.

Por fim, em terceiro lugar, a criminalização produz impacto grave e despro-
porcional sobre as mulheres pobres. Tratar a interrupção da gestação como 
crime, nas primeiras semanas de gravidez, afeta, sobretudo, as mulheres po-
bres, que não têm acesso a médicos e clínicas particulares, nem podem se 
valer do sistema público de saúde para receber orientação, medicação ou 
realizar o procedimento próprio. Não raro, mulheres pobres precisam recor-
rer a estabelecimentos clandestinos, sem infraestrutura ou assepsia, ou, pior 
ainda, se automedicam, utilizando meios precários e primitivos, com elevado 
risco de lesões, mutilações e óbito. Este é apenas mais um capítulo da perver-
sidade e da indiferença com que o País trata a sua gente humilde.

Eu já vi – ninguém me contou – gente que faz o discurso pela criminalização, 
mas não hesitou em incentivar a filha a interromper a gestação indesejada.

Desrespeito a direitos fundamentais da mulher 
Quando o Estado opta por mandar a polícia, o promotor ou o juiz obrigarem 

uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não quer ter – não quer por-
que, geralmente, não pode – viola uma série de direitos constitucionais. O primei-
ro é a liberdade individual, que assegura a todas as pessoas autonomia para fazer 
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suas escolhas existenciais básicas, como a de ter ou não um filho. Em segundo 
lugar, vem o direito à igualdade: já que homens não engravidam, a equiparação 
plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. 
Também os direitos sexuais e reprodutivos estão em questão: tal como os ho-
mens, mulheres também têm direito a uma vida sexual ativa e prazerosa, sem o 
ônus de suportar, frequentemente sozinha, os ônus de uma gravidez indesejada.

A questão dos direitos do feto e do nascituro
Resta, por fim, a delicada questão relativa à situação moral e jurídica do 

feto. A legislação brasileira protege os direitos do nascituro. Além disso, para 
muitos, existe vida desde a concepção. Para outros, um pequeno aglomera-
do de células em fase de multiplicação, sem sistema nervoso ou vestígio de 
consciência, não deve ser equiparado à vida. Não há solução correta para esse 
problema: ela sempre dependerá das convicções religiosas e filosóficas de 
cada um. Mas que existe uma vida potencial é inegável. E esta vida deve estar 
protegida quanto a qualquer intervenção de terceiros.

A pergunta intrincada aqui é: essa regra vale para a mãe, que terá que 
suportar todas as consequências físicas e psicológicas de uma gravidez, mais 
a responsabilidade pela criação da criança? Se afastarmos as respeitáveis con-
vicções religiosas de cada um – que são legítimas, mas não podem prevalecer 
no espaço público – a resposta é negativa. Um dos pilares da ética moderna, 
concretado desde o Iluminismo, é o imperativo categórico de Kant, que em 
uma de suas formulações assenta: toda pessoa é um fim em si mesma, e não 
um meio para a realização de projetos alheios ou da sociedade.

Se adotarmos essa premissa ética, a resposta é relativamente simples: se 
o feto não tem como se desenvolver por conta própria – e enquanto assim 
for – se ele depende inteiramente do corpo da mãe, há de ser dela a decisão 
final. Do contrário, a mãe terá deixado de ser um fim em si mesma e passado 
a ser um meio para a realização de projeto alheio. Tal constatação não retira 
a possibilidade de se discutir o mérito da decisão da mulher. Mas, inequivoca-
mente, estabelece que a decisão é dela.

A tradição judaico-cristã condena o aborto. Deve-se ter profundo respeito 
pelo sentimento religioso das pessoas. E, portanto, é plenamente legítimo ter 
posição contrária ao aborto, não o praticar e pregar contra a sua prática. Mas 

será que a regra de ouro, subjacente a ambas as tradições – tratar o próximo 
como desejaria ser tratado – é mais bem cumprida atirando ao cárcere a mu-
lher que passe por esse drama? Pessoalmente, não creio. Portanto, sem abrir 
mão de qualquer convicção, é perfeitamente possível ser simultaneamente 
contra o aborto e contra a criminalização.

Em suma: numa sociedade aberta e democrática, alicerçada sobre a ideia 
de liberdade individual, não é incomum que ocorram desacordos morais ra-
zoáveis. Vale dizer: pessoas esclarecidas e bem-intencionadas têm posições 
diametralmente opostas. Nesses casos, o papel do Estado não é o de escolher 
um lado e excluir o outro, mas assegurar que cada um possa viver a sua pró-
pria convicção.

III. DIREITOS LGBTQIA+ E UNIÕES HOMOAFETIVAS: O QUE VALE A VIDA 
SÃO NOSSOS AFETOS

“As pessoas têm o direito de ser iguais, quando a diferença as inferioriza. 
E de ser diferentes, quando a igualdade as descaracteriza”, Boaventura Souza 
Santos

Saindo do armário
Nas últimas décadas, superando séculos de discriminação e preconceito, 

milhões de pessoas em todo o mundo deixaram de ocultar a sua orientação 
sexual e, corajosamente, saíram do armário. Desafiando valores convencionais 
e tradições, parceiros do mesmo sexo assumiram publicamente suas relações 
homoafetivas, reescrevendo a história da sexualidade e da liberdade individual. 
O termo homoafetivo foi um achado, por ser bastante mais expressivo do que 
homossexual, na medida em que uma parceria afetiva é feita de muito mais do 
que sexo. O mundo, que já assistira à liberação das mulheres e às ações afirma-
tivas para negros, celebrava a vitória de uma nova causa, a do amor gay. Tabus 
arcaicos começavam a ser derrotados pelo espírito do tempo.

A progressiva aceitação social dessa nova realidade passou a exigir res-
postas da legislação, mas simplesmente não havia regras jurídicas contem-
plando as uniões de pessoas do mesmo sexo. Tal lacuna dava lugar a muitas 
incertezas para os parceiros de tais relações, que não tinham clareza quanto 
aos seus direitos e obrigações. Algumas dúvidas que surgiam: a) Os parceiros 
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homoafetivos tinham direito de herdar um do outro ou, por ocasião da morte, 
os seus bens revertiam integralmente para a família do falecido? b) Em caso 
de separação, como deveria ser partilhado o patrimônio adquirido durante a 
convivência comum? c) No caso de um casal gay, era possível incluir o parcei-
ro como dependente no plano de saúde e na aposentadoria complementar 
da empresa?

Para responder a essas e muitas outras questões, era necessária uma le-
gislação que disciplinasse o tema. Porém, como sucedeu em outras partes do 
mundo, o Poder Legislativo não conseguiu produzir consensos ou maioria con-
sistente na matéria. E, consequentemente, não se aprovou lei alguma. Restou, 
assim, o Poder Judiciário como única alternativa para equacionar situações 
que se repetiam. Foi nesse contexto que, em fevereiro de 2008, militantes da 
causa, simpatizantes e procuradores da República articularam uma ação a ser 
proposta perante o Supremo Tribunal Federal e me procuraram para ser o 
advogado. Aceitei o encargo e, na ação apresentada, o pedido formulado foi 
no sentido de que as uniões homoafetivas recebessem o mesmo tratamento 
jurídico das uniões estáveis heterossexuais. De fato, após a Constituição de 
1988, legislação específica passou a prever que um homem e uma mulher 
que vivessem conjugalmente, mesmo sem haverem se casado, constituíam 
uma união estável, com um regime jurídico próprio.

Quando a ação foi proposta, a perspectiva de êxito era improvável, à vista 
da cultura machista prevalecente à época e de um papel mais tímido tradi-
cionalmente reservado ao Judiciário. Cabe registrar que o preconceito, tanto 
o ostensivo quanto o dissimulado, se ocultava por trás do argumento formal 
de que somente o Poder Legislativo poderia ter tal iniciativa. Como havia cer-
teza de que o Congresso não aprovaria a união de pessoas do mesmo sexo, 
essa posição aparentemente neutra significava, na verdade, adesão à im-
possibilidade de legitimação jurídica das uniões homoafetivas. Muita gente 
que posava de progressista disfarçou o preconceito por trás desse biombo. 
 
O reconhecimento das uniões homoafetivas

A ação veio a ser finalmente julgada em maio de 2011. Da tribuna do STF, à 
época como advogado, procurei demonstrar aos ministros que se estava diante 
de um momento histórico: o embate entre o avanço civilizatório e uma visão 

intolerante e antiga, que empurrava pessoas para a clandestinidade e para a 
incompletude. E enfatizei: o que vale a vida são os nossos afetos. Impedir uma 
pessoa de colocar o seu amor e a sua sexualidade onde mora o seu desejo é 
privá-la de uma dimensão essencial da sua existência. A afetividade é uma das 
energias mais poderosas universo. Por que interditar o direito de duas pessoas 
se amarem? Naquela ocasião, lembrei que o amor homossexual foi vítima de 
preconceitos, discriminações e perseguições desde o início dos tempos. 

Rememorei três exemplos emblemáticos: a) em 1521, as Ordenações 
Manuelinas, o mais antigo Código Penal aplicado no Brasil, previa a pena 
de morte na fogueira, confisco de bens e a infâmia sobre os filhos e des-
cendentes dos condenados por homossexualismo; b) em 1892, Lord Alfred 
Douglas, amante de Oscar Wilde, escreveu o poema “Dois amores”, que ter-
mina com a frase célebre “O amor que não ousa dizer seu nome”, no qual 
estava implícita a paixão homossexual de ambos. O poema foi utilizado no 
julgamento em que Wilde foi preso e condenado a dois anos de prisão com 
trabalhos forçados; c) na década de 1970, um soldado americano, que havia 
sido condecorado na guerra do Vietnam, foi expulso das Forças Armadas 
quando descobriram que ele era gay. Na ocasião, ele produziu uma frase 
antológica: “Por matar dois homens, recebi uma medalha. Por amar outro, 
fui expulso das Forças Armadas”.

A história da humanidade é a história da superação do preconceito, da 
progressiva inclusão social de todos. E, a cada tempo, as pessoas precisam 
escolher de que lado desejam estar. Ao concluir a sustentação oral naquele 
julgamento, falei do papel do Supremo Tribunal Federal na construção de um 
tempo de tolerância, fraternidade e delicadeza. Um tempo em que todo amor 
possa ousar dizer seu nome. E o Tribunal não faltou ao seu encontro com 
a história. E a história reconheceu a virtude daquela decisão, declarando-a 
patrimônio imaterial da humanidade. Tudo foi ajudado pela excepcional sen-
sibilidade do relator, meu querido amigo Carlos Ayres Britto, a quem vim a 
suceder no Tribunal.

Os fundamentos de fato do pedido formulado na ação eram relativamen-
te óbvios: a homossexualidade é um fato da vida; a existência de relações 
homoafetivas é uma decorrência natural desse fato; e não há como o orde-
namento jurídico ignorar essa realidade e deixar de disciplinar a suas conse-
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quências. E, ao fazê-lo, deve aplicar os princípios constitucionais pertinentes, 
a saber: a) o da igualdade, pelo qual as pessoas não devem ser discriminadas 
sem um fundamento legítimo, sendo que a orientação sexual não é um deles; 
b) o da liberdade individual, em razão do qual as pessoas têm direito à au-
todeterminação e podem fazer as suas escolhas individuais sem imposições 
externas ilegítimas; e c) o da dignidade humana, que se assenta sobre a com-
preensão de que todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não um meio 
para a realização de interesses alheios ou de metas coletivas.

Não é fora de propósito relembrar que as uniões estáveis heterossexuais 
também levaram séculos para serem adequadamente reconhecidas pelo Di-
reito. A mulher não casada, que vivesse uma relação conjugal com um ho-
mem, era vista como algo próximo a uma prostituta e a ela não se atribuíam 
direitos. Aos poucos os tribunais foram reconhecendo direito de participação 
no patrimônio obtido com o esforço comum e à partilha dos bens, mas foi só 
com a Constituição de 1988 que essas uniões estáveis vieram a ser reconheci-
das como entidades familiares legítimas, com direitos e deveres análogos aos 
do casamento. No histórico julgamento de maio de 2011, em surpreendente 
e bem-vinda unanimidade, o Supremo Tribunal Federal equiparou as uniões 
homoafetivas às uniões estáveis tradicionais.

Pouco mais de um ano depois da publicação da decisão, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) editou importante resolução, não apenas prevendo a con-
versão das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamento, como 
também permitindo a habilitação direta para o casamento. Casamento civil, 
naturalmente, porque as religiões têm o direito de disciplinarem a matéria de 
acordo com os seus dogmas e postulados, mas a verdade é que uma revolução 
profunda de costumes ocorreu com a decisão do Supremo e a resolução do CNJ. 
O Brasil foi um dos pioneiros na quebra desse tabu, ainda em 2011. Nos Estados 
Unidos, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo só veio 
em junho de 2015, com o julgamento do caso Obergefell v. Hodges.

Outras conquistas importantes
Sobrevieram algumas outras conquistas importantes para a comunidade 

LGBTQIA+. A seguir, destaco três delas.
   

Adoção por casais homoafetivos 
Essa possibilidade foi assentada em decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

relatada pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pela qual o critério que deve reger 
a adoção é o melhor interesse da criança, e não a orientação sexual dos candi-
datos a adotantes. Com esse fundamento, em decisão unânime, legitimou-se a 
adoção de uma criança por um casal formado por duas mulheres. Esse caso es-
pecífico não chegou ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, não existe uma decisão 
do Plenário do STF sobre a matéria. Porém, decisão individual da Ministra Car-
men Lúcia, em processo no qual se recorria de uma decisão da Justiça do Estado 
do Paraná, reiterou esse entendimento. Não houve recurso dessa decisão e a 
discussão não voltou a ser suscitada perante o Tribunal, sendo certo que casais 
homoafetivos vêm adotando regularmente pelo Brasil afora. E é bom que seja 
assim. O que faz diferença na vida de uma criança é um ambiente de respeito e 
afeto. Acreditar que albergues ou mesmo a rua possam ser opções melhores é 
uma visão que não se sustenta por nenhum critério.

Autorização para a pessoa transgênero alterar o prenome e o gênero cons-
tantes do registro civil

Uma breve nota terminológica é importante aqui para distinguir sexo, gênero 
e orientação sexual. Sexo é uma condição física, biológica, que distingue homem 
e mulher por características que incluem genitais e órgãos reprodutivos. Gêne-
ro diz respeito à autopercepção do indivíduo, ao sentimento de pertencimento 
ao universo feminino, masculino ou a nenhuma dessas orientações tradicionais. 
A orientação sexual, por sua vez, está associada à atração física, ao desejo de 
cada um. É aqui que a pessoa pode ser heterossexual, homossexual ou bisse-
xual. Transgênero ou transexual – não há consenso sobre a terminologia – é a 
pessoa que não se identifica plenamente com o gênero atribuído ao seu sexo 
biológico. O Supremo Tribunal Federal decidiu que tais pessoas têm o direito à 
alteração do prenome e da classificação de gênero perante o registro civil, inde-
pendentemente de cirurgia de redesignação de sexo. 

Criminalização da homofobia
A homofobia e a transfobia significam a violência física ou psicológica con-

tra uma pessoa, respectivamente em razão de sua orientação sexual ou de 
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sua identidade de gênero. Tais condutas se manifestam por via de agressões, 
ofensas e atos discriminatórios. Já não se está falando aqui apenas do direito 
de membros da comunidade LGBTQIA+ de viverem a própria liberdade sexual, 
mas de preservarem a integridade física e psíquica, quando não a própria 
vida. A Constituição, por sua vez, determina a edição, pelo Congresso Nacio-
nal, de lei destinada a punir qualquer discriminação atentatória a direitos e 
liberdades fundamentais. Como lei criminalizando a homofobia jamais veio 
a ser editada pelo Poder Legislativo, o STF reconheceu a omissão existente 
e determinou que se aplicasse aos atos de homofobia e transfobia a lei que 
pune o crime de racismo.

Este é um breve relato dos sofrimentos, lutas e vitórias judiciais da comuni-
dade LGBTQIA+ na busca por respeito, consideração e igualdade. Um esforço 
pela superação de preconceitos, discriminações e violências, para que todas as 
pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou identidade de gêne-
ro, tenham o direito de buscar a própria felicidade e viver o seu ideal de vida 
boa. Ser gay não é uma escolha livre, mas um fato da vida. Um destino. Uma 
vontade da criação. Discriminar uma pessoa por essa razão é o mesmo que dis-
criminar alguém por ser negro, judeu, mulher ou latino-americano. Vale dizer: 
não há cientificidade nem racionalidade. É só uma derrota do espírito.
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I. INTRODUÇÃO
Estudos antropológicos indicam que a participação em eleições propicia, 

a um nível subconsciente, a satisfação de uma necessidade básica da espécie 
humana, haja vista que a passagem pelas urnas implica a reafirmação de um 
“sentimento de pertença” (ANDRADE SÁNCHEZ, 2013, p. 194), relacionado, 
em primeira mão, com a comunidade nacional e, secundariamente, com sub-
grupos formados por indivíduos com identidade de pensamento. A exemplo 
do que ocorre com outros ritos cerimoniais, como os de índole religiosa e, 
inclusive, futebolística (HARARI, 2018, p. 299), os processos eleitorais animam 
um estado de “efervescência coletiva” (GIDDENS; SUTTON, 2015, p. 63), a par-
tir do qual importantes vínculos sociais podem ser criados e/ou fortalecidos.

É por aí que esse texto de cunho exclusivamente acadêmico propõe um 
diálogo, tomando por base interlocuções levadas a efeito pelos coautores em 
ambiência de debates sobre processos eleitorais, qualidade da democracia e 
ameaças ao Estado de Direito democrático.

É evidente que, em virtude de seu caráter concorrencial, os processos 
eleitorais estimulam, momentaneamente, um debate social coberto de anta-
gonismos, uma vez que a escolha materializada nas urnas implica uma discus-
são prévia mais ou menos acalorada acerca dos méritos e deméritos dos can-
didatos, partidos e propostas em liça. Sem embargo, desde uma perspectiva 
histórica e funcional, em condições normais os pleitos estimulam a harmonia 
a longo prazo e, consequentemente, a estabilidade do governo representati-
vo, na medida em que logram equacionar os conflitos políticos na esteira de 
um método justo e racional, substitutivo de todas as formas de violência1.

Dado o fato inexorável de que, em sociedades pluralistas, revela-se impossí-
vel o encontro de uma concepção unívoca de progresso e justiça, as eleições so-
lucionam o impasse relativo à concretização do princípio do autogoverno, tendo 
em tela que ofertam “um marco dentro do qual pessoas de certo modo iguais 
e até certo ponto livres podem lutar em paz para melhorar o mundo de acordo 
com suas diferentes visões, valores e interesses” (PRZEWORSKI, 2019, p. 21).

1 Não por acaso, a organização de eleições livres exsurge como um pressuposto chave em esfor-
ços para o encerramento de conflitos armados, em especial para consolidar processos de transi-
ção rumo à instalação de governos democráticos (FATH-LIHIC; BRANCATI, 2017, p. 5). Por antono-
másia, é lícito afirmar, como David Runciman (2018, p. 20), que “a democracia fracassa quando as 
batalhas simbólicas se transformam em combates de verdade”.

A perpetuação dos regimes democráticos, todavia, reclama que o infactível 
consenso de fundo seja substituído por um sólido acordo pro forma. O respeito 
geral pelas instituições eleitorais – e sua consequente apreciação como único 
método capaz de estabilizar o conflito ínsito ao choque de interesses discordes – 
constitui uma exigência fulcral para que o progresso comum seja perseguido em 
contato com a vontade social e à margem da opressão das liberdades públicas 
e do belicismo. Fora do marco eleitoral a democracia falece; o governo do povo 
queda convertido, como alude Sartori (2009, p. 21 e 69), em um governo sobre 
o povo, que, em última instância, perde o “direito de querer” e, nesse passo, 
deixa de ser apreciado como “’digno de ser livre’, de escolher individualmente 
e de não estar sujeito a que outros escolham por ele” (COLOMBO, 2012, p. 37).

O reforço de laços potencialmente caucionado pela técnica eletiva, sem 
embargo, encontra-se, no contexto nacional, continuamente desafiado pela 
retórica cáustica do populismo autoritário, traduzida em combustível para a 
desinformação. Nesse diapasão, divisa-se no horizonte político uma série in-
sistente e concertada de ataques que, em seu conjunto, denotam um desígnio 
indisfarçado, tendente à exclusão do pensamento divergente, ao enfraqueci-
mento dos mecanismos de monitoramento social e do sistema de checks and 
balances e, mais especificamente, à animação do radicalismo e ao descreden-
ciamento das eleições como termômetro acurado da arbitragem social.

Em paralelo com a defesa inflamada de um novo método de votação, havido 
por um conjunto quase unânime de especialistas como pernicioso, antieconô-
mico e ineficaz, o assédio discursivo engloba referências diretas a um eventual 
boicote às eleições de 2022, cujas justificativas, que variam ao sabor do vento, 
impulsionam uma metanarrativa baseada em acusações de fraudes vazias de 
provas e levantamento de suspeitas sem um mínimo respaldo na realidade.

Uma vez que a retórica da fraude esbarra no robusto capital de integridade 
gradativamente acumulado pelas eleições brasileiras, o processo de mobiliza-
ção da opinião pública resulta deslocado, sem surpresa, para o terreno da de-
sinformação. A chave para a preservação da experiência democrática, nessa 
quadra, vê-se questionada por atores interessados que almejam sequestrar 
o poder estabelecendo um “regime de inverdade consensual”, fundado num 
“acordo sobre a mentira” (TIBURI, 2017, p. 110) que, como fruto da pós-ver-
dade, assume ares de um “pré-fascismo” (SNYDER, 2017).
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Dentro dessa paisagem, a máquina de erosão da confiança manobra a ma-
triz discursiva para gerar torrentes de ruído contínuo, em ordem a criar câma-
ras de eco movidas por uma “eletricidade sentimental” (INNERARITY, 2017, p. 
110) e que relativizam, perante a cidadania, o valor fundamental dos consen-
sos mínimos, buscando naturalizar, moto continuo, um eventual descarte da 
consulta popular, o que, para todos os efeitos, selaria a demissão sumária da 
liberdade de escolha popular e, consequentemente, a instauração tout court 
de um regime de exceção.

Tendo em consideração a aludida perspectiva, enunciadora daquilo que, 
em associação com a pandemia, remata o tétrico mosaico das tragédias do 
agora, o presente artigo suscita uma defesa racional da engenharia eletiva, 
explorando, como razões auxiliares, a franca nocividade dos sermões popu-
listas que embalam “ameaças verbais à democracia” (SINGER; ARAÚJO; BE-
LINELLI, 2021, p. 225), assim como os riscos associados à desinformação e à 
descontinuidade do regime constitucional.

II. A SÍNDROME POPULISTA
Levitsky e Ziblatt (2018) afirmam que tendemos a pensar na morte de 

democracias pelas mãos de homens armados, num ato explícito de rapina 
política. Lembram, porém, que há maneiras menos dramáticas de arruinar 
uma democracia, ainda igualmente destrutivas. Democracias podem morrer 
não por uma ação orquestrada de forças, mas pelas mãos “de líderes eleitos 
– presidentes ou primeiros-ministros que subvertem o próprio processo que 
os levou ao poder. (...) Autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia 
enquanto corroem a sua essência”2.

Cientistas políticos têm afirmado que “a palavra ‘populismo’ está na moda” 
(MUDDE; KALTWASSER, 2019); que “estamos vivendo em tempos populistas” 

2 David Runciman (2018, p. 51-53), a par de elaborar um catálogo relativamente amplo de mo-
dalidades de “golpes clássicos”, argumenta que as democracias de hoje experimentam outras 
espécies de talhos, por ele denominadas “golpes graduais”. Discorre que: “A grande diferença 
entre um golpe de Estado clássico e esses outros tipos de golpe é que o primeiro é um evento 
isolado em que se decide entre tudo ou nada, enquanto os outros são processos graduais. Um 
golpe do primeiro tipo irá dar certo ou fracassar em questão de horas. Os outros se estendem por 
anos a fio, sem que ninguém saiba ao certo se triunfaram ou não. Fica muito difícil distinguir os 
limites. E mais que isso: enquanto o povo espera que o golpe real se revele, o golpe gradual pode 
estar em curso há tempos”.

(MOFFITT, 2016); que “o populismo revoluciona a política do Século XXI” (RO-
SANVALLON, 2020); que “entramos em uma era de ‘contágio’ populista” (TOR-
MEY, 2019); que vivemos um zeitgeist populista (MUDDE, 2004) ou, de forma 
mais aberta, que “existe um amplo consenso de que há uma ‘crise de repre-
sentação’” (TORMEY, 2015), na esteira da qual o descontentamento avulta 
como o ingrediente principal de uma “sopa primitiva” (CABALLERO, 2021, p. 
13). Vozes importantes assentam, inclusive, que o populismo emerge hoje 
como “uma ideologia enraizada em correntes duradouras e profundas” (EA-
TWELL; GOODWIN, 2020, p. 9), que encoraja a hostilidade intergrupal (LAR-
DIEZ, 2021, p. 53) e arrisca, como nenhum outro fenômeno, a integridade da 
democracia liberal (RUNCIMAN, 2018, p. 52).

Dada a magnitude de suas implicações, cobra sentido investigar o conceito 
e as características do populismo, assim como os seus impactos na estrutura 
do paradigma do governo representativo, em especial no que concerne ao 
quadro de liberdade que orienta e protege a soberania popular.

Com vistas a captar seus aspectos essenciais e refletir um conjunto mínimo 
de fatores que o caracterizam, reproduz-se, de plano, conceito cunhado por 
Mudde e Kaltwasser (2019), para quem o populismo traduz “uma ideologia 
débil que considera a sociedade dividida em dois campos homogêneos e an-
tagônicos, o ‘povo puro’ versus a ‘elite corrupta’, e que a política deve ser a 
expressão da vontade geral do povo”.

O populismo não encampa uma ideologia robusta, dado carecer de um 
corpo coerente de ideias sobre a natureza do homem e da sociedade, ou 
como esta deve ser organizada e seus respectivos propósitos. Ludovico In-
cisa (2009, p. 980), nesse diapasão, registra que o populismo não é uma 
doutrina precisa, mas uma “síndrome” órfã de uma elaboração teórica e 
sistemática.

Tal como refere Robertson (2004, p. 393), o populismo é falto de consis-
tência ideológica, apresentando-se mais propriamente como um apanhado 
de atitudes e valores escolhidos de maneira cínica, empregado para mobilizar 
membros excluídos de uma sociedade de massa e direcionar a sua fúria e 
energia contra as elites e instituições existentes. Ao contrário de ideologias 
bem delineadas, como o liberalismo e o socialismo, que reúnem um corpo 
doutrinário, manifesta-se mais como um estilo de fazer política, normalmente 
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vinculado a outros elementos ideológicos cruciais para a promoção de proje-
tos políticos variados, sejam de esquerda ou direita.

O populismo, portanto, remete a uma das palavras viajantes que percor-
rem o tempo e – observadoras atentas de suas próprias mudanças – são sen-
síveis às contingências, assumindo novas nuances que, em última análise, 
turvam a sua compreensão. As dificuldades semânticas principiam já com o 
caráter paradoxal do termo que, mesmo tendo nítida conotação pejorativa, 
deriva daquilo que fundamenta positivamente a democracia (TORMEY, 2019), 
a saber uma proclamada identificação direta e não mediada entre as instân-
cias políticas e o povo (BEALEY, 1999, p. 262).

A despeito da fluidez ideológica, é possível identificar seus elementos 
mínimos, tal como fizeram Mudde e Kaltwasser (2019). Nesse diapasão, o 
elemento central do populismo remonta à concepção de que “o povo” é o 
verdadeiro sujeito da política3, e o que o motiva é a certeza de que os seus 
interesses se encontram em franco desacordo com os interesses das elites. A 
crítica das elites, nas palavras de Müller (2016, p. 2) é a condição necessária – 
ainda que não suficiente – para o populismo, de sorte que todas as variantes 
populistas envolvem, sem exceção, a exaltação ao “povo” em conexão com a 
condenação de algum segmento contraposto.

O antielitismo se cumpre, ademais, pelo desafio às autoridades legítimas ou 
às instituições contrapeso, que asseguram o jogo democrático4, seja para enfra-
quecê-las ou para tomar os seus assentos. Seus alvos são móveis, de modo a 
se adaptarem às circunstâncias e, em regra, abrangem a grande mídia (havida 
como produtora de fake news); a classe política tradicional (sempre “suja” e mal- 
intencionada); os partidos políticos (incapazes de traduzir a vontade do “povo”); 
o processo eleitoral (a “máquina de produzir fraudes”); os burocratas do setor 
público (classe conspiratória, orientadas pelo domínio do “estado profundo”); os 
juízes, com óbvia predileção pelos integrantes das cortes constitucionais (delata-
dos como “inimigos do povo”); a classe empresarial (lobistas corruptos que de-
sejam manter seus ganhos à custa do suor do trabalhador); cientistas (especialis-

3 Cuida-se, sem embargo, de uma afirmação puramente retórica, haja vista que no populismo 
autoritário a democracia resulta “subvertida”, sendo o povo reduzido, na prática, ao papel de 
“simples espectador” (RUNCIMAN, 2018, p. 53).

4 David Robertson (2004, p. 394), por essa senda, afirma que é da essência do populismo “mo-
bilizar as massas contra as instituições preexistentes do Estado”.

tas tecnocratas a serviço das grandes corporações); organizações internacionais 
e as ONGs (organizações a serviço de um suposto país inimigo) e, sem variação, 
a Constituição (aquela mesma que assegurou ao populista o acesso ao poder, 
mas que depois se transforma no estorvo para a realização da vontade popular).

Se as elites são o inimigo, seu aliado é o “povo”, cuja definição é havida 
de forma arbitrária, com o propósito claro de criar antagonistas a partir de 
“significantes vazios” (LARDIEZ, 2021, p. 34). Essa exclusividade autodeclara-
da elimina, como consectário, a legitimidade das alternativas concorrentes, 
demonstrando-se, portanto, eficaz como mecanismo de perseguição e “apa-
gamento” das instâncias adversárias (CHARAUDEAU, 2015, p. 298).

Líderes populistas afirmam que a única fonte legítima de autoridade po-
lítica e moral em uma democracia reside no “povo”, na voz dos cidadãos co-
muns, na “maioria silenciosa”, no cidadão esquecido, constituindo-se na única 
forma genuína de governança democrática, mesmo quando em conflito com 
representantes eleitos. O exemplo ilustrativo está no discurso de posse do  
ex-presidente Donald Trump: “Estamos transferindo o poder de Washington 
DC e devolvendo-o para vocês, o povo americano [...]”. Promove-se, assim, 
uma clara dissociação entre a “vontade geral” e a “vontade democrática” 
(NORRIS; INGLEHART, 2019, p. 5).

Visto o que precede, o populismo pode ser compreendido como uma cor-
rente “que considera a sociedade separada em dois grupos homogêneos e 
antagônicos – ‘o povo puro’ e ‘a elite corrupta’ – e sustenta que a política deve 
ser uma expressão da vontade geral do povo” (MUDDE, 2004, p. 543).

Esse antagonismo conduz, logicamente, a uma visão maniqueísta do tecido 
social, dividido radicalmente entre amigos e inimigos. Os oponentes não são 
apenas pessoas com prioridades e valores diferentes: são apontados como 
essencialmente “maus” e “desprezíveis”. A existência de um inimigo comum 
traça a linha divisória entre “nós” e “eles”, com a correspondente cisão da so-
ciedade em dois campos antagônicos, com uma radicalização da política ativa-
da pelo código binário dentro/ fora. A dissolução da ideia de povo como corpo 
político, no sentido consagrado pela democracia liberal, marcada pela presen-
ça constante de compromissos e entendimentos, encerra a disputa baseada 
na oposição de interesses ou disputa de poder para substitui-la pelo ódio que 
separa, social e moralmente, apoiadores e contestadores do governo.
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Trata-se de uma concepção que, evidentemente, engendra tendências de 
cariz autoritário, evocando uma concepção clássica desenvolvida por Ernesto 
Laclau, para quem a construção de uma identidade coletiva formada por um 
grupo moralmente superior, merecedor de um “favoritismo”, é essencial para 
o discurso populista (LARDIEZ, 2021, p. 50). Esse caráter homogêneo do con-
ceito de povo antagoniza com um dos maiores pilares do regime democrático, 
a saber o pluralismo que, como giza Samuel Naspolini (2011, p. 34), é suma-
mente acolhido como “valor constitutivo” de nossa Constituição.

Os populistas, em oposição, afirmam que eles – e somente eles – repre-
sentam a vontade do povo, cuja reivindicação não é exclusivamente empírica, 
mas claramente moral, ressaltando Müller (2016, p. 20 e 24) que “não pode 
haver populismo sem que alguém fale em nome do povo como um todo”. 
Há, aqui, um processo de invisibilização de grupos opostos, com a divisão 
das “pessoas entre aquelas que importam e aquelas que nada significam” 
(MÜLLER, ibidem), consoante um claro “discurso de divisão” (CABALLERO, 
2021, p. 15). Para Yascha Mounk (2018, p. 62), no populismo: 

[...] o apelo ao povo é tão importante para quem ele exclui quanto para 

quem ele inclui. Quando os populistas invocam o povo, estão postulando 

um grupo interno – unido em torno de etnicidade, religião, classe social ou 

convicção política compartilhada – contra um grupo externo cujos interes-

ses podem ser justificadamente negligenciados. Em outras palavras, estão 

demarcando a fronteira do demos, defendendo, de modo implícito, que a 

consideração política é devida a alguns cidadãos, mas não a outros. Estão, 

nas palavras precisas de Jan-Werner Müller, reivindicando um ‘monopólio 

moral da representação’.

Esse conjunto de propriedades projeta outros efeitos igualmente graves 
para a democracia, a começar pela percepção de que “a instalação da lógica 
de destruição do outro” enseja como produto inexorável a detonação da es-
fera pública (SINGER; ARAÚJO; BELINELLI, 2021, p. 224), como consequência 
do abandono indisfarçado do que se denomina “gramática da paz” (LARDIEZ, 
2021, p. 29).

Ao qualificar a oposição como inimiga, o populista enquadra o contexto 
político em uma permanente “crise” que assume, com frequência, um aspec-

to de ameaça existencial e apocalíptica. A sensação é de que apenas um dos 
grupos – povo ou elite – sobreviverá, o que justifica um estado de alerta con-
tínuo que, de certo modo, estimula um estado de paralisia social que prejudi-
ca, como pontuam Singer, Araújo e Belinelli (2021, p. 223), a organização de 
respostas coletivas estáveis.

Enquanto a democracia vive da diferença em busca de consenso, o popu-
lismo projeta a homogeneização da sociedade para perpetuar a crise. Mestres 
do rancor, o seu habitat é o conflito e sua gramática, conforme Da Empoli 
(2020, p. 58 e 114), distingue-se tanto pela “brutalidade da linguagem” quan-
to pelo uso frequente do “léxico da deslegitimação”. Na ausência de crise, 
com o desaparecimento do caráter dramático da condição populista, seus lí-
deres temem que os cidadãos passem a fazer suas escolhas a partir de um 
cálculo mais racional e menos emotivo.

Em síntese, o populismo demonstra-se intrinsecamente hostil aos valores 
associados ao constitucionalismo, como restrições à vontade da maioria, ao 
sistema de checks and balances, à defesa das minorias, à garantia de direi-
tos fundamentais e, principalmente, às regras da democracia representativa. 
Além do anti-institucionalismo, que torna os populistas impacientes com pro-
cedimentos e intolerantes com as instituições, preferindo um relacionamento 
não mediado com o povo, o populismo concebe a democracia à base do “ven-
cedor leva tudo”.

III. A DESINFORMAÇÃO COMO UM ATIVO NA NARRATIVA POPULISTA
Dada a constatação de que os populistas buscam, como princípio de so-

brevivência, “manter o público insuflado” (SINGER; ARAÚJO; BELINELLI, 2021, 
p. 223), segue-se que o populismo e as redes sociais constituem um “par per-
feito” que, em função de seus desdobramentos, coloca à prova a solidez das 
democracias (RÍOS, 2021).

É conhecido que o desenvolvimento progressivo das ferramentas tecnológicas 
provoca efeitos sísmicos na “base material da sociedade” (CASTELLS, 1996, p. 27) 
e, por conseguinte, afeta com especial contundência – e a um ritmo acelerado – 
as dinâmicas e as formas de manifestação política (ZAMBELLI, 2015, p. 74).

Parte central dessas alterações tem a ver com a eliminação da necessidade 
de intermediários nos processos de comunicação social, o que contribui para 
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a debilitação do modelo de distribuição então monopolizado pela imprensa 
tradicional.

O novo panorama da atividade informativa descortina um universo frag-
mentado em tradicionais, ignoram códigos deontológicos e não perseguem, 
necessariamente, uma finalidade social. O debate público, nesse guião, resul-
ta poluído por mercadores da mentira e pela mídia de reframing.

Em uma realidade em que qualquer indivíduo tem condições de emitir opi-
niões, elaborar narrativas ficcionais e distribuir conhecimento não rigoroso 
(JIMÉNEZ SOLER, 2020. p. 15), a sociedade queda, como consequência, muito 
mais exposta à mentira.

Dentro desse contexto, Manuel Torres (2019, p. XI-XV) explica que a In-
ternet deu um “novo impulso” às operações de desinformação, mormente 
em razão dos seguintes fatores: i) diminui radicalmente o custo em termos 
de tempo, dinheiro e esforço, ampliando o número de atores que participam 
do jogo da (des)informação); ii) oferece um ampla margem para a ação en-
coberta e, com isso, diminui o risco para os manipuladores; iii) arrebata a 
centralidade dos meios tradicionais, que perdem a capacidade de neutralizar 
a desinformação; iv) a economia das plataformas, baseada no prolongamento 
do consumo, estimula, pela via dos algoritmos, a produção de emissões cho-
cantes com alta receptividade; v) o desenvolvimento de ferramentas automa-
tizadas de edição de áudios e vídeos que permitem a criação de expressões 
faciais torna a mentira cada vez mais indistinguível da verdade.

Carmela Ríos (2021) anota que o boom da desordem informativa teve 
origem há pouco mais de dez anos, quando as mídias sociais optaram por 
melhorar as suas funcionalidades, introduzindo mudanças sem as quais seria 
impossível compreender a história moderna da desinformação. Refere-se, es-
pecificamente, ao desenvolvimento do re-tweet (Twitter, 2009) e da função 
compartilhar (Facebook, 2012).

Em sua percepção, essas opções deram aos cidadãos uma arma bastante po-
derosa: compartilhar com os respectivos seguidores, em questão de segundos, 
conteúdos que poderiam, por sua vez, ser novamente replicados pelos desti-
natários iniciais, gerando o chamado “efeito viral”. Pese o fato de que os instru-
mentos de difusão de amplo alcance não constituem, essencialmente, um mal 
em si – visto que propiciam, igualmente, a rápida disseminação de informações 

benéficas – é inegável que possuem efeitos potencialmente perversos, estimu-
lados, a propósito, em função de “variáveis menos inocentes” (RÍOS, 2021).

Nesse norte, a desinformação – havida como a “difusão de informações 
falsas com o objetivo de prejudicar pessoas, organizações ou grupos” (GREI-
FENEDER et al, 2021, p. 03) – finca pé em motivos diversos, primordialmente 
assentados em: a) razões econômicas – manchetes chamativas, ainda que fal-
sas, possuem maior probabilidade de “viralização” (cabendo pontuar, nesse 
contexto, a importância da visibilidade dentro do modelo de receitas por pu-
blicidade); ou b) razões políticas – os políticos perceberam, em seguida, que 
as redes sociais poderiam trazer-lhes os mesmos benefícios ofertados às em-
presas caça-clicks, tendo em consideração que notícias, acusações e opiniões 
preocupantes, emotivas ou escandalosas, ainda que baseadas em realidades 
mais ou menos alteradas, animam a reação dos seguidores e estimulam o 
compartilhamento (RÍOS, 2021).

Versando, especificamente, sobre os fins ideológicos, a autora soma que o 
clima imperante nas redes sociais se adequa perfeitamente ao marco linguís-
tico do discurso populista (RÍOS, 2021), no que coincide com Da Empoli (2019, 
p. 23), que opina que “do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades 
alternativas não são um simples instrumento de propaganda”, mas um “for-
midável vetor de coesão”.

Em primeiro lugar, o crescimento hiperbólico do volume de informações 
disponíveis aumenta o custo de acesso a dados adequados e dificulta, como 
consectário, a identificação tempestiva da verdade. A capacidade de “produ-
zir mentiras em escala industrial” prejudica fortemente o mercado de ideias, 
haja vista que instala, como mínimo, um estado de “dúvida permanente” (JI-
MÉNEZ SOLER, 2019, p. 17).

Permanentemente alimentado por um “amontoado de lixo e de dados”, o 
ambiente informativo resulta convertido em um “depósito de tralhas”, fatal-
mente propício a um projeto de desconstrução da memória autêntica a partir 
da hegemonização de certas narrativas (HAN, 2021, p. 20). Nessa senda, os 
populistas buscam “reescrever a memória”, sendo essa a “fase final do per-
curso da reapropriação” (MURGIA, 2019, p. 110).

Lado outro, as campanhas negativas despertam sentimentos de medo ou 
ódio e, nesse caminho com mais força (GREIFENEDER et al, 2021). Os cons-
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tantes ataques, sejam contra adversários ou contra as instituições públicas, 
rendem-lhe préstimos sob o prisma das intenções políticas, designadamente 
em função do alto rendimento da “canalização algorítmica do descontenta-
mento” (RÍOS, 2021), efetiva como instrumento para a agitação das bases, 
mediante a exploração política das emoções (INNERARITY, 2017, p. 105). 
D’Ancona (2017, p. 26) assinala, nesse caminho, que na sociedade de hoje a 
chave para o êxito populista reside em “oferecer à grande massa de eleitores 
uma série de inimigos contra quem eles podem se unir”.

Com efeito, as campanhas de ataque casam perfeitamente com a tática 
populista, haja vista que reforçam, simultaneamente, o método de destruição 
reputacional e a reposição do cartel de inimigos, necessários para a manuten-
ção da base de apoio em uma “mobilização permanente” (COLOMER, 2015, p. 
78). Por esse ângulo, Da Empoli (2019, p. 21) sustenta que, para os populistas:

[...] o jogo não consiste mais em unir as pessoas em torno de um denomina-

dor comum, mas, ao contrário, em inflamar as paixões do maior número de 

grupelhos para, em seguida, adicioná-los, mesmo à revelia. Para conquistar 

uma maioria, eles não vão convergir para o centro, e sim unir os extremos.

Cultivando a cólera de cada um sem se preocupar com a coerência do cole-

tivo, os engenheiros do caos diluem as antigas barreiras ideológicas e rear-

ticulam o conflito político, tendo como base uma simples oposição entre 

‘o povo’ e ‘as elites’.

 
Em paralelo, surge o uso do “método de perfilado psicológico”, utilizado na 

difusão de desinformação customizada, cirurgicamente adaptada consoan-
te as preferências dos destinatários. Casos como o que envolveu a empresa 
Cambridge Analytica nas eleições norte-americanas de 2016 revelam que a 
coleta de mega dados em redes sociais tem propiciado o desenho e a disse-
minação de inverdades à la carte, com alto potencial persuasivo (RÍOS, 2021), 
na esteira de um sistema de vigilância que apresenta, consoante Harari (2018, 
p. 89), os primeiros traços de uma possível “ditadura digital”.

Pese o exposto, o estado atual de coisas não exsurge, pura e simplesmente, 
como um produto exclusivo das novas tecnologias. Pelo contrário, no que se 
refere às condições estruturais, “os populistas não teriam sucesso se não hou-
vesse sociedades dispostas a lhes dar ouvidos” (INNERARITY, 2017, p. 109).

Assim sendo, a ascensão da nova onda populista encontra, igualmente, 
explicações situadas no campo cultural, designadamente como subproduto 
da pós-verdade que assenta, como resume D’Ancona (2017, p. 14 e 19), “na 
difusão contagiosa de um relativismo pernicioso” que deságua no “valor de-
clinante da verdade como moeda de reserva da sociedade”. Para o especialis-
ta britânico, o cenário evidencia:

[...] uma nova fase de combate político e intelectual, em que ortodoxias 

e instituições democráticas estão sendo abaladas em suas bases por uma 

onda de populismo ameaçador. A racionalidade está ameaçada pela emo-

ção; a diversidade, pelo nativismo; a liberdade, por um movimento rumo à 

autocracia. Mais do que nunca, a prática da política é percebida como um 

jogo de soma zero, em vez de uma disputa entre ideias. A ciência é tratada 

com suspeição e, às vezes, com fraco desprezo.

No cerne dessa tendência global está um desmoronamento do valor da 

verdade, comparável ao colapso de uma moeda ou de uma ação. A hones-

tidade e a exatidão não são mais consideradas como prioridade nas trocas 

políticas (D’ANCONA, 2017, p. 19-20).

Em definitivo, a política da pós-verdade implica “o triunfo do visceral so-
bre o racional, do enganosamente simples sobre o honestamente complexo” 
(D’ANCONA, 2017, p. 29). Cuida-se, como afirma Bernardelli (2020, p. 556), de 
“um momento da comunicação política e da construção da opinião pública no 
qual a realidade tem pouco ou nenhum valor”.

Como é intuitivo, no terreno aludido o ativo mais importante é a desinfor-
mação, descrita como um fenômeno complexo que “não abarca apenas con-
teúdo falso, mas todo um ecossistema de produção e difusão deste mesmo 
conteúdo”, consistindo, portanto, em “parte de um fenômeno” que envolve, 
igualmente, “a produção, a divulgação e a legitimação de conteúdo falso ou 
enganoso” (RECUERO, 2020, p. 235).

Explica Lozano (2020, p. 20-21) que essas práticas assomam particular-
mente úteis às estratégias do populismo retrógrado, nomeadamente porque 
descortinam vias para estimular a “arquitetura da divisão”. Por esse prisma, 
argui que a promoção da desordem informativa vai ao encontro de três gran-
des objetivos: a) erodir o debate público, debilitá-lo como veículo racional 
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para a tomada de decisões (ao contaminá-lo com falsidades e desinformação, 
inabilitá-lo como ferramenta essencial da democracia); b) exacerbar a pola-
rização e a divisão da sociedade; c) incrementar a desconfiança direcionada 
às elites: tudo o que sirva para debilitar as instituições que, tradicionalmente, 
monopolizam o conhecimento verdadeiro.

Sem embargo, o tempo da pós-verdade aporta mudanças significativas na 
estrutura social, não somente porque, em seu contexto, a verdade deixa de 
ser estimada como um valor supremo, mas sobretudo porque queda vertida 
em uma “mercadoria consumível” (TIBURI, 2017, p. 107), o que, no limite, 
suscita o levante de uma espécie de “antipolítica”, no marco da qual “os fatos 
não são suficientes” (D’ANCONA, 2017, p. 109), as narrativas prevalecem e a 
hipocrisia é alçada a paradigma (TIBURI, 2017, p. 110).

Dado que a pós-verdade constitui um fenômeno preponderantemente 
emocional, indutor de um cenário em que a verdade é constantemente ofus-
cada pela teatralidade (D’ANCONA, 2017, p. 111), segue-se que os jogos de 
linguagem populistas se acomodam organicamente ao contexto momentâ-
neo. Isso porque o seu método comunicativo tem como traço basal a agitação 
dos sentimentos coletivos a partir da redução da complexidade de temas cha-
ve, rumo à reprodução insistente de uma “pirâmide perversa”, em cujos vér-
tices aparecem o povo (perspectivado como vítima), um inimigo (enquadrado 
como ameaça) e um caudilho carismático (a quem toca o papel de salvador) 
(DEL REY MORATÓ, 2007, p. 222).

De mais a mais, tendo em consideração que a convivência pacífica e a 
prosperidade coletiva dependem fortemente da confiança social, não há 
como negar que a indústria da desinformação, como indutora de um descré-
dito endêmico, representa um sério risco para as democracias (GREIFENEDER 
et al, 2021, p. 03).

IV. O ENCALÇO POPULISTA AO PROCESSO ELEITORAL E AS AMEAÇAS 
VERBAIS À DEMOCRACIA 

Przeworski (2019, p. 116) esclarece que a imagem populista da política 
“está associada à rejeição da democracia representativa e sua substituição 
por uma democracia diferente, ‘direta’”, o que explica o seu renhido desprezo 
pelas instituições.

O desprezo assinalado, em determinadas conjunturas, exterioriza-se me-
diante ataques que, em definitivo, possuem o condão de sobrelevar a imagem 
de seus líderes, que de resto se afirmam como únicos agentes efetivamente 
aptos a assegurar que a vontade do povo prevaleça nas instâncias de poder.

Ocorre, no entanto, que na vertente autoritária o “povo” representado 
é considerado a partir de uma visão “estrita, exclusivista e baseada na total 
rejeição da legitimidade de visões e grupos sociais alternativos”, sendo essa 
razão pela qual o populismo tende a conceber uma política “hostil”, “antiplu-
ralista” e “antidemocrática” (EATWELL; GOODWIN, 2020, p. 78).

Perspectivando o populismo autoritário como uma evidente ameaça à de-
mocracia, Przeworski (2019, p. 204) refere que, no cenário desenhado, a chave 
para a compreensão do risco democrático está em atentar para medidas er-
rôneas que, “isoladas ou em termos abstratos poderiam ser justificadas como 
compatíveis com as normas democráticas”, mas que, apesar disso, podem “ser 
utilizadas como mecanismos para deitar abaixo a democracia constitucional”.

Em par com essa visão, considera que a primeira lição a ser aprendida com 
as experiências recentes é que a liberdade de expressão tem sido utilizada 
como brecha para que governos eleitos consoante normas constitucionais 
trabalhem, em seguida, para debilitar a democracia (PRZEWORSKI, 2019, p. 
204). De maneira análoga, Murgia (2019) pontua que “a propensão dos de-
mocratas para legitimar tudo”, em última instância, é útil para o planejamen-
to autoritário: basta o abandono de referências muito explícitas e o discurso 
autoritário termina por encontrar uma vazão, passando “como um cavalo de 
Troia” pelas portas institucionais.

Valendo-se do fato de que a autoridade constitui, em si, um elemento de 
legitimação do discurso (RECUERO, 2020, p. 235), líderes populistas têm se 
apresentado como fontes diretas de desinformação. Lozano (2020, p. 216), 
nesse guião, explica que na atualidade “o populismo se beneficia da crise de 
vigilância epistêmica, em sua dupla vertente, social e individual, e busca o 
controle do discurso, pois que esse é o âmbito que lhe beneficia, e não o das 
ideias ou o das realizações”. A partir dessa premissa, soma:

Costuma-se dizer que o populismo é emocional e despreza a razão, o que é 

verdade, porém não pelos motivos a que normalmente se alude (o manejo 

das emoções é consubstancial à política e à vida e elas convivem com a razão), 
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mas sim porque deixa de usar a razão de forma argumentativa, é dizer, da ma-

neira em que é mais produtiva, mais eficiente e mais socialmente vantajosa. 

O populismo não argumenta, narra. Conta histórias. E sua capacidade de fa-

zê-lo é ilimitada, já que não tem propósitos éticos, mas apenas fins de poder. 

O populismo, mediante narrativas, captura com mais eficácia a imaginação 

dos cidadãos e deixa de lado a racionalidade e sua função primordial de argu-

mentação social, imprescindível para a cooperação humana e para a tomada 

de melhores decisões para o avanço das sociedades (LOZANO, 2020, p. 216).

O populismo introduz no mapa cognitivo da sociedade um “notório dete-
rioramento epistemológico”, um estado de erro ou deturpação dos aconteci-
mentos, um transtorno da ordem das coisas a partir do “poder perturbador 
das palavras” (DEL REY MORATÓ, 2007, p. 224) que, como tal manuseadas, 
“silvam como balas” (JIMÉNEZ SOLER, 2020, p. 59), fomentam o conflito e 
promovem rupturas (LARDIEZ, 2021, p. 77).

Na medida em que grassam como “intrusos carismáticos”, os populistas 
não precisam discursos logicamente convincentes. Atuando numa área pa-
ralela à da racionalidade pura, buscam persuadir as massas mediante “ar-
roubos emocionais” embalados em “convocatórias de aspecto sentimental” 
(INNERARITY, 2017, p. 109-110), a fim de “nutrir-se de águas turbulentas” 
(CABALLERO, 2021, p. 15).

É dentro desse contexto que se enquadra a estratégia de deslegitimação 
social das eleições. Os populistas consideram o povo como um “agregado so-
cial homogêneo” (INCISA, 2009, p. 980) e, dentro desse arco, abominam a 
pluralidade e, em especial, o dissenso. Negam-se ao controle interorgânico, à 
vigilância da imprensa e ao julgamento popular.

Não surpreende, portanto, que líderes populistas recusem ter o legado es-
crutinado pela sociedade no bojo de uma eleição política. Os direitos políticos 
dos cidadãos dissidentes, em sua concepção, carecem de dignidade, tendo 
em tela que a não aclamação de seus projetos como um todo – e de sua figu-
ra, obviamente – implica, automaticamente, a marginalização da cidadania. 
Na gramática populista, o coletivo discordante é inexoravelmente eivado de 
atributos negativos e tachado como “não-povo” (INCISA, 2009, p. 982), como 
obstáculo à persecução dos verdadeiros interesses nacionais.

O poder, para se consolidar, necessita de um crédito social. Sob a perspecti-
va democrática, o aval apontado ressai perseguido nos domínios do progresso, 
da eficiência, da repartição de prosperidade, da oitiva atenta e da ação respon-
siva, e enfrenta, resignadamente, procelas hauridas do controle da legalidade, 
da oposição política, das pressões sociais e da vigília acurada da imprensa. O 
poder autoritário, em compasso invertido, faz-se avesso a rédeas, contrastes e 
críticas, e procura reescrever a história em termos que o dignificam.

A retórica bélica, o diversionismo e o sequestro da verdade, nesse contex-
to, cumprem funções-chave no jogo de manipulação. A linguagem populista, 
como regra, deprecia as manifestações do dissenso, elege alvos variáveis e in-
veste na radicalização como estratégia, asfixiando, até o limite do possível, as 
possibilidades de entendimento entre grupos dissonantes do espaço social.

O aprisionamento da liberdade de escolha política, como se sabe, consti-
tui um mal histórico da nossa República, cuja engenharia eleitoral enfrenta, 
mormente até o nascimento da Justiça Eleitoral, a influência deletéria do co-
ronelismo que, conforme a leitura de Nunes Leal (2012), remete ao peso das 
estruturas oligárquicas para o exercício de um domínio amplo sobre a popula-
ção, por ocasião do chamamento às urnas.

A dinâmica do poder, sem embargo, tem historicidade e, como decorrên-
cia, adapta-se ao curso dos acontecimentos, em ordem a encontrar novos e 
efetivos canais de expressão.

A eclosão da Internet revoluciona a comunicação, afetando negativamente 
o modelo econômico e o capital de credibilidade da chamada “grande im-
prensa”: a abundância de fontes de informação rápida e a custo zero induz à 
perda da audiência e, consequentemente, impacta as receitas de publicida-
de; paralelamente, a necessidade de adaptação às tendências de consumo 
forceja o défice de aprofundamento das notícias, prejudicando a elevação da 
consciência coletiva; por fim, a abertura de canais alternativos para a manifes-
tação do pensamento – conquanto sobejamente salutar, em si – oportuniza a 
difusão de teorias conspiratórias destinadas ao descredenciamento das elites 
e das instituições, eleitorais inclusive.

A erosão da confiança nos veículos tradicionais dispara uma crise epistê-
mica, na medida em que estimula um ceticismo dogmático que, em última 
instância, deprime a capacidade de convencimento das informações confiá-
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veis, o que se percebe, em nosso cenário, no arco de debates que envolvem a 
segurança e a eficácia das vacinas e das urnas eletrônicas.

Jiménez (2020), a esse respeito, escreve que as fontes de conhecimento, 
antes identificadas com instituições arraigadas, intelectuais, cientistas e filó-
sofos que dispunham de autoridade e espaço para legitimar determinadas 
posturas enfrentam hoje um “processo de demolição”. As redes sociais, sob 
esse ângulo, inundam a esfera pública com uma sorte de “visco cultural” que 
exerce uma grande influência social.

O negacionismo científico, nesse norte, explicita uma quadra delicada, 
dentro da qual se assiste ao avanço de um pseudocientificismo que funda, 
consoante a expressão de Lozano (2020), uma “visão tribal” da política, multi-
plicada por ações comunicativas que lucram com o crescimento sucessivo de 
uma mentalidade de rebanho.

A manipulação das consciências a partir da desinformação, dentro desse 
cenário, inaugura novo capítulo de um romance conhecido e secular, e que se 
apresenta, a rigor, como a face contemporânea do coronelismo, ora adaptada 
a um novo estádio da economia da atenção.

Sendo constatado que um número cada vez maior de cidadãos utiliza as 
mídias sociais como fonte primária de informação política, segue-se que a 
Internet emerge como palco de uma verdadeira guerra de narrativas falsas, 
profusa na produção de efeitos colaterais para a democracia.

A Internet facilita e acelera a difusão de ideias e opiniões e, em função 
dessas características, as possibilidades do universo digital conferem, con-
forme observa Torres (2019), um “impulso diferenciado” às operações de 
desinformação.

No terreno da política a compreensão dos temas e correspondentes re-
percussões têm custos cognitivos elevados, e demanda recursos e tempo dos 
quais os indivíduos, muitas vezes, não dispõem. A engenharia digital oportu-
niza a entrega de conteúdos simplificados e que aparentam cumprir antecipa-
damente o papel de reflexão exigido do cidadão, sem, contudo, descurar que 
a manipulação influi cada vez mais sobre a configuração dos estados gerais da 
opinião pública.

Se por um lado é certo que esse cenário maximiza as chances de vitória 
de atores políticos que capitalizam sobre a desinformação, é preciso notar 

que “o sistema de manipulação tem limites” (LOZANO, 2020), de sorte que os 
mercadores de mentiras são, por vezes, derrotados nas urnas.

Como consequência, a economia do pensamento despótico recomenda 
planejar para contingências, sendo essa a raiz que embala o novo discurso 
anti-eleição, inaugurado nos EUA e replicado, posteriormente, em diversas 
nações: dentro desse contexto, o questionamento infundado da honestida-
de das eleições não é senão uma semente de golpe, havida como tática ele-
mentar de um novo coronelismo digital, cuja intenção inconfessável mira, em 
suma, a demissão das liberdades públicas, a revogação do direito de escolha 
e o sequestro da democracia.

A sabendas de que o novo populismo exsurge, sem surpresas, como um 
efeito colateral da crise de representação, resta gizar que a abolição do méto-
do eleitoral não resulta em um remédio viável para a promoção do interesse 
do povo, em particular porque o processo eleitoral consiste, precisamente, 
no instrumento que garante a decantação das frustrações políticas. Runciman 
(2018, p. 227-228) agrega, nesse sentido, que a democracia, a despeito de 
suas falhas, encontra uma razão especial para persistir, tendo em vista que, 
em seu marco – e apenas em seu marco:

Quando as pessoas ficam absolutamente fartas de certos políticos, sempre 

podem substituí-los por outros. Os péssimos líderes – ou ‘maus imperado-

res’, como costumavam ser chamados na China – podem ser despachados 

mais ou menos sem dor. Partidos políticos moribundos acabam despejados 

nos pátios dos ferros-velhos. [...]

As democracias continuam a ser eficazes em evitar a hora mais difícil. Sua 

incapacidade de se posicionar ou manter as coisas em proporção é útil 

para adiar o pior, ainda que a frustração possa ser profunda quando se 

tenta fazer melhor que isso. Empurrar o problema para adiante é o melhor 

que as democracias fazem. E é por isso que o caminho que ainda têm pela 

frente pode se revelar mais comprido do que achamos.

Sob esse ângulo, a conjuntura atual torna imperativo reavivar a consciência 
de que o valor da democracia, como sugere Innerarity (2017, p. 93), “consiste 
precisamente em permitir aos cidadãos mudar de opinião e de dirigentes sem 
que isso implique pôr em risco a ordem política em seu conjunto”.
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Esses eram os passos que os coautores almejam dar no transcurso dessa 
construção de um texto acadêmico, a modo de diálogo e interlocução. E assim 
arrematamos, lembrando que falto das faculdades de crítica e julgamento do 
poder constituído o povo retorna, inexoravelmente, à condição de escravo. 
A desinformação, nesse contexto, emerge como ameaça mais extremada ao 
esquema de liberdades dos cidadãos.
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Os Direitos Políticos constituem o conjunto de regras que disciplina as for-
mas de atuação da soberania popular, conforme preleciona o caput do art. 14 
da (CF).

São direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae 
civitatis, permitindo-lhe o exercício concreto da liberdade de participação nos 
negócios políticos do Estado, de maneira a conferir os atributos da cidadania.

Tradicional a definição de Pimenta Bueno:
(...) prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção dos ci-

dadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais 

ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. São o Jus 

Civitatis, os direitos cívicos, que se referem ao Poder Público, que autori-

zam o cidadão ativo a participar na formação ou exercício da autoridade 

nacional, a exercer o direito de vontade ou eleitor, o direito de deputado 

ou senador, a ocupar cargos políticos e a manifestar suas opiniões sobre o 

governo do Estado.1

Tais normas constituem um desdobramento do princípio democrático ins-
crito no art. 1º, parágrafo único, que afirma todo o poder emanar do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente2.

O direito de sufrágio é a essência do direito político, expressando-se pela 
capacidade de eleger e de ser eleito. Assim, o direito de sufrágio apresenta-se 
em seus dois aspectos: (a) capacidade eleitoral ativa (direito de votar – alistabi-
lidade); (b) capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado – elegibilidade).

É importante ressaltar que os direitos políticos compreendem o direito de 
sufrágio, como seu núcleo, e este, por sua vez, compreende o direito de voto.

O sufrágio “é um direito público subjetivo de natureza política, que tem o 
cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade do 
poder estatal”.

Dessa forma, por meio do sufrágio o conjunto de cidadãos de determinado 
Estado escolherá as pessoas que irão exercer as funções estatais, mediante o 
sistema representativo existente em um regime democrático.

1 BUENO, Pimenta. “Direito Público brasileiro e análise da Constituição do Império”. Rio de Janei-
ro: Nova Edição, 1958. p. 459.

2 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Teoria geral da cidadania”. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 3.

A capacidade eleitoral ativa consiste em forma de participação da pessoa 
na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários; en-
quanto a capacidade eleitoral passiva revela-se pela possibilidade do cidadão 
se candidatar a determinados cargos políticos eletivos.

O direito de voto é o ato fundamental para o exercício do direito de su-
frágio e manifesta-se tanto em eleições quanto em plebiscitos e referendos.

O direito de sufrágio, no tocante ao direito de eleger (capacidade eleitoral 
ativa) é exercido por meio do direito de voto, ou seja, o direito de voto é o 
instrumento de exercício do direito de sufrágio. O voto é um direito público 
subjetivo, sem, contudo, deixar de ser uma função política e social de sobe-
rania popular na democracia representativa. Além disso, aos maiores de 18 e 
menores de 70 anos é um dever, portanto, obrigatório.

Assim, a natureza do voto também se caracteriza por ser um dever socio-
político, pois o cidadão tem o dever de manifestar sua vontade, por meio do 
voto, para a escolha de governantes em um regime representativo.

O voto, que será exercido de forma direta, apresenta diversas caracterís-
ticas constitucionais: personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, 
igualdade, periodicidade.

A liberdade no exercício do direito de voto manifesta-se não apenas pela 
preferência a um candidato entre os que se apresentam, mas também pela 
faculdade até mesmo de optar pelo voto em branco ou em anulá-lo.

Essa liberdade deve ser garantida, e, por esta razão, a obrigatoriedade do 
direito de voto aos maiores de 18 e menores de 70 anos não pode significar 
senão o comparecimento do eleitor, o depósito da cédula na urna e a assina-
tura da folha individual de votação.

Importante destacar, entretanto, que a mais importante garantia da demo-
cracia, configurada na liberdade no exercício do direito de voto, está inter-re-
lacionada tanto com o sigilo do voto, quanto com a possibilidade de o eleitor 
receber todas as informações possíveis sobre os candidatos e suas opiniões, 
seja por meio da imprensa, seja por informações dos próprios candidatos du-
rante a campanha eleitoral.

As Constituições brasileiras de 1824 (art. 91 e ss.), 1891 (art. 70), 1934 (art. 
109) e 1937 (art. 117) não previam em seus textos o voto secreto, que passou a 
ser consagrado no texto constitucional de 1946 (art. 134), com a finalidade de 
garantir a liberdade do eleitor em realizar suas escolhas.
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O sigilo do voto e, consequentemente, a liberdade de escolha, devem 
ser garantidos antes, durante e depois do escrutínio, afastando-se qualquer 
potencialidade de identificação do eleitor. Os procedimentos de escrutínio 
que acarretem a mínima potencialidade de risco em relação ao sigilo do voto 
devem ser afastados, independentemente do voto ser escrito, eletrônico ou 
híbrido (eletrônico com impressão).

A legislação eleitoral deve estabelecer mecanismos que impeçam que se 
coloque em risco o sigilo da votação, pois eventual possibilidade de conheci-
mento da vontade do eleitor pode gerar ilícitas pressões em sua liberdade de 
escolha ou futuras retaliações.

O eleitor necessita do sigilo de seu voto como garantia de liberdade na 
escolha de seus representantes, sem possibilidade de pressões anteriores ou 
posteriores ao pleito eleitoral3.

Além do absoluto sigilo, a liberdade no exercício do direito de voto exige 
a garantia de ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de pos-
sibilitar ao eleitor uma escolha livre e consciente, bem como instrumentos 
que garantam o total sigilo da opção por ele realizada, impedindo qualquer 
coação ou pressão por grupos políticos, econômicos ou ideológicos.

A liberdade do direito de voto depende, preponderantemente, da ampla li-
berdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos candidatos a ampla 
liberdade de expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso 
às informações necessárias para o exercício da livre destinação de seu voto.

Historicamente, a liberdade de discussão, a ampla participação política e o 
princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão4, que 
tem por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas tam-
bém opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públi-
cos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva5.

3 STF. MS 35.265. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.

4 WILLIAMS, George. “Engineers is dead, long Live the engineers in Constitutional Law”. Second 
Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 15; DWORKIN, Ronald. “O direito da liberdade. A leitura 
moral da Constituição norte-americana”. Martins Fontes: 2006; KALVEN JR, Harry. “The New York 
Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law”. Second 
Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14.

5 Tribunal Constitucional Espanhol: S. 47/02, de 25 de febrero, FJ 3; S. 126/03, de 30 de junio, FJ 
3; S. 20/02, de 28 de enero, FFJJ 5 y 6.

A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o 
positivo, que é exatamente “o cidadão pode se manifestar como bem enten-
der”, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio 
de censura prévia.

A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior res-
ponsabilidade cível e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do 
direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para res-
tringir a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar 
preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura 
sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público.

Será inconstitucional, conforme ressaltei no julgamento da ADI 4451, toda 
e qualquer restrição, subordinação ou forçosa adequação programática da 
liberdade de expressão do candidato e dos meios de comunicação a man-
damentos normativos cerceadores durante o período eleitoral, pretendendo 
diminuir a liberdade de opinião e de criação artística e a livre multiplicidade 
de ideias, com a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do 
pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; tratando-se, pois, 
de ilegítima interferência estatal no direito individual de informar e criticar.

No célebre caso New York Times vs. Sullivan, a Suprema Corte norte- 
americana reconheceu ser “dever do cidadão criticar tanto quanto é dever do 
agente público administrar”6; pois, como salientado pelo professor da Uni-
versidade de Chicago, Harry Kalven Jr., “em uma democracia o cidadão, como 
governante, é o agente público mais importante”7.

A censura prévia desrespeita diretamente o princípio democrático, pois a 
liberdade política termina e o Poder Público tende a se tornar mais corrupto e 
arbitrário quando pode usar seus poderes para silenciar e punir seus críticos8.

6 376 US, at. 282, 1964.

7 The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitu-
tional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 429.

8 DWORKIN, Ronald. “O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana”. 
Martins Fontes: 2006, p. 319; KALVEN JR, Harry. “The New York Times Case: A note on the central 
meaning of the first amendment in Constitutional Law”. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, 
capítulo 14, p. 429.
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Os legisladores não têm, na advertência feita por DWORKIN, a capacidade 
prévia de “fazer distinções entre comentários políticos úteis e nocivos”9, de-
vendo-se, portanto, permitir aos candidatos a possibilidade de ampla discus-
são dos temas de relevância ao eleitor.

Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma de-
mocracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visi-
bilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os prin-
cipais temas de interesse do eleitor e também sobre os governantes, que nem 
sempre serão “estadistas iluminados”, como lembrava o JUSTICE HOLMES ao 
afirmar, com seu conhecido pragmatismo, a necessidade do exercício da políti-
ca de desconfiança (politics of distrust) na formação do pensamento individual 
e na autodeterminação democrática, para o livre exercício dos direitos de su-
frágio e oposição; além da necessária fiscalização dos órgãos governamentais.

No célebre caso Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630-1 (1919), OLI-
VER HOLMES defendeu a liberdade de expressão por meio do mercado livre 
das ideias (free marketplace of ideas), em que se torna imprescindível o em-
bate livre entre diferentes opiniões, afastando-se a existência de verdades ab-
solutas e permitindo-se a discussão aberta das diferentes ideias, que poderão 
ser aceitas, rejeitadas, desacreditadas ou ignoradas; porém, jamais censura-
das, selecionadas ou restringidas pelo Poder Público que deveria, segundo 
afirmou em divergência acompanhada pelo JUSTICE BRANDEIS, no caso Whit-
ney v. California, 274 U.S. 357, 375 (1927), “renunciar a arrogância do acesso 
privilegiado à verdade”.

RONALD DWORKIN, mesmo não aderindo totalmente ao mercado livre das 
ideias, destaca que:

(...) a proteção das expressões de crítica a ocupantes de cargos públicos é 

particularmente importante. O objetivo de ajudar o mercado de ideias a 

gerar a melhor escolha de governantes e cursos de ação política fica ainda 

mais longínquo quando é quase impossível criticar os ocupantes de cargos 

públicos.10

9 DWORKIN, Ronald. “O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana”. 
Martins Fontes: 2006, p. 326.

10 DWORKIN, Ronald. “O direito da liberdade. A leitura moral da Constituição norte-americana”. 
Martins Fontes: 2006, p. 324.

No âmbito da democracia, a garantia constitucional da liberdade de ex-
pressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e in-
formações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das 
maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as 
opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que po-
dem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente 
são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do plu-
ralismo democrático11.

Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez 
que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma 
irrestrita, robusta e aberta”12.

O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona 
somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou con-
vencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, 
satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias13.

A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a 
liberdade de expressão:

(...) constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, 

uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de 

cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do art. 10º, ela vale não só para 

as informações ou ideias acolhidas com favor ou consideradas como ino-

fensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou 

inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, 

sem os quais não existe sociedade democrática. Esta liberdade, tal como 

se encontra consagrada no art. 10º da Convenção, está submetida a excep-

ções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade 

de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição 

de necessário numa sociedade democrática impõe ao Tribunal determinar 

se a ingerência litigiosa corresponde a uma necessidade social imperiosa.14

11 Cf. KALVEN JR, Harry. “The New York Times Case: A note on the central meaning of the first 
amendment in Constitutional Law”. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435.

12 Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72.

13 Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959.

14 ECHR. Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20/10/2009.
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A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá 
onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essen-
cial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o 
salutar funcionamento do sistema democrático.

Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunis-
mo, fascismo e nazismo – as liberdades de expressão, comunicação e impren-
sa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão 
de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do 
serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela 
criação do comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educa-
ção popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção 
do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da democracia.

Essa estreita interdependência entre a liberdade de expressão e o livre 
exercício dos direitos políticos, também, é salientada por JONATAS E. M. MA-
CHADO, ao afirmar que:

(...) o exercício periódico do direito de sufrágio supõe a existência de uma 

opinião pública autônoma, ao mesmo tempo que constitui um forte incen-

tivo no sentido de que o poder político atenda às preocupações, preten-

sões e reclamações formuladas pelos cidadãos. Nesse sentido, o exercício 

do direito de oposição democrática, que inescapavelmente pressupõe a 

liberdade de expressão, constitui um instrumento eficaz de crítica e de 

responsabilização política das instituições governativas junto da opinião 

pública e de reformulação das políticas públicas... O princípio democrático 

tem como corolário a formação da vontade política de baixo para cima, e 

não ao contrário.15

No Estado Democrático de Direito, não cabe ao Poder Público previamente 
escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos 
de divulgação de notícias ou, no controle do juízo de valor das opiniões dos can-
didatos ou dos meios de comunicação e na formatação de programas jornalísti-
cos ou humorísticos a que tenham acesso seus cidadãos, por tratar-se de insu-
portável e ofensiva interferência no âmbito das liberdades individuais e políticas.

15 “Liberdade de expressão. Dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social”. Edi-
tora Coimbra: 2002, p. 80/81.

O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto res-
peito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, 
de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; ga-
rantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obs-
cenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou 
humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que 
a verdade e a falsidade coabitam.

A liberdade de expressão permite que os candidatos e os meios de comu-
nicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo 
de valor; bem como autoriza programas humorísticos e sátiras realizados a 
partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como cos-
tumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional 
razoável para a interrupção durante o período eleitoral.

Note-se que, em relação à liberdade de expressão exercida inclusive por 
meio de sátiras, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou sua impor-
tância no livre debate de ideias, afirmando que “a sátira é uma forma de expres-
são artística e de comentário social que, além da exacerbação e a deformação 
da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar e agitar”. Con-
siderando a expressão artística representada pela sátira, a Corte entendeu que: 

(...) sancionar penalmente comportamentos como o que o requerente so-

freu no caso pode ter um efeito dissuasor relativamente a intervenções 

satíricas sobre temas de interesse geral, as quais podem também desem-

penhar um papel muito importante no livre debate das questões desse 

tipo, sem o que não existe sociedade democrática.16

Embora não se ignorem certos riscos que a comunicação de massa im-
põe ao processo eleitoral – como o fenômeno das fake news – revela-se 
constitucionalmente inidôneo e realisticamente falso assumir que o debate 
eleitoral, ao perder em liberdade e pluralidade de opiniões, ganharia em 
lisura ou legitimidade.

A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto po-
sitivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização 
de candidatos por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, 

16 ECHR. Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20/10/2009.
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e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à hon-
ra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção consti-
tucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo 
intransponível por intromissões ilícitas externas, mas não permite a censura 
prévia pelo Poder Público.

A Constituição Federal não permite aos candidatos, inclusive em período 
de propaganda eleitoral, a propagação de discurso de ódio, ideias contrárias 
à ordem constitucional e ao Estado Democrático (Constituição Federal, art. 
5º, XLIV, e art. 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações nas redes 
sociais ou através de entrevistas públicas visando ao rompimento do Estado 
de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação 
de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente instalação do arbítrio.

A Constituição Federal consagra o binômio “liberdade e responsabilidade”; 
não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício 
de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização 
da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discur-
sos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a 
sorte de atividade ilícitas.

Liberdade de expressão não é liberdade de agressão!
Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das 

instituições e da dignidade e honra alheias!
Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de 

ódio e preconceituosos!
A lisura do pleito deve ser resguardada, sob pena de esvaziamento da tu-

tela da propaganda eleitoral17, e, portanto, as regras eleitorais que exigem 
comunicação prévia à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico de sites, blogs 
e redes sociais, pelos candidatos, não ofendem a liberdade de expressão, pois 
não possuem “a finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pen-
samento crítico, indispensável ao regime democrático”. Pelo contrário, viabili-
zam seu exercício, assegurando-se o interesse constitucional de se resguardar 
eleições livres e legítimas18.

17 TSE. Representação 0601530-54/DF. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe de 18/3/2021.

18 TSE. RO-EL 2247-73 e 1251-75. Redator para o acórdão: Ministro Alexandre de Moraes.

A Constituição Federal não autoriza, portanto, a partir de ofensas e de 
ideias contrárias à ordem constitucional, à democracia e ao Estado de Direito, 
que os candidatos propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a nor-
malidade e a legitimidade das eleições.

Nesse cenário, a livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam 
a fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do debate 
no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral deve 
ser mínima em preponderância ao direito à liberdade de expressão dos can-
didatos. Ou seja, a sua atuação deve coibir práticas abusivas ou divulgação de 
notícias falsas, de modo a proteger o regime democrático, a integridade das 
instituições e a honra dos candidatos, garantindo o livre exercício do voto19.

Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição 
ao lícito exercício da liberdade dos candidatos, dizem respeito aos seguintes 
elementos: a vedação ao discurso de ódio e discriminatório; atentados contra 
a democracia e o Estado de Direito; o uso de recursos públicos ou privados, a 
fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir 
a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a 
veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o compro-
vado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato.

A liberdade de expressão, portanto, não permite a propagação de discursos 
de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito20, 
inclusive pelos candidatos durante o período de propaganda eleitoral, uma 
vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas 
instituições democráticas e no processo eleitoral21.

19 TSE. RESpe 0600025-25.2020 e AgR no Arespe 0600417-69. Relator: Ministro Alexandre de 
Moraes.

20 STF, Pleno. AP 1044. Relator: Ministro Alexandre de Moraes.

21 TSE. RO-EL 0603975-98. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. DJe de 10/12/2021.
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I. INTRODUÇÃO
A Constituição de 1988, por meio dos princípios da livre iniciativa, da livre 

concorrência e da liberdade empresarial, resguarda o campo de atuação do 
particular. A ideia de liberdade, pedra de toque na construção do Estado De-
mocrático de Direito, vem intrinsecamente conectada à individualidade e à 
garantia de um espaço de autorrealização das potencialidades e capacidades 
de cada um.

Muito embora o Texto Constitucional também veicule disposições alusivas 
à construção de uma sociedade justa e solidária, enquanto diretriz coletiva, 
com vistas à concretização da igualdade, não valida, jamais, eventual sacrifí-
cio da liberdade em prol de uma pretensa igualdade absoluta. É dizer, não há 
justiça sem liberdade. A conciliação dessas duas vertentes é o grande desafio 
da contemporaneidade.

A perspectiva não é diferente quando se trata da economia. Em muitas 
passagens da Carta da República nota-se o estímulo à liberdade empresarial 
como pilar estruturante da ordem econômica brasileira. Tanto é assim, que, 
nada obstante os agentes estejam sujeitos à regulação do Poder Público em 
prol de interesses sociais, numa leitura sistêmica da Lei Maior depreende-se 
que a livre iniciativa e a propriedade privada são tidas como elementos fun-
dantes da vivência coletiva em nosso País.

Logo, não se pode perder de vista a adoção de um regime econômico que 
prestigie o “ser livre” e o caráter inventivo e empreendedor que resulta de 
tal esfera de autorrealização. Por tal ângulo, a atuação estatal, quer se dê na 
forma de intervenção direta na economia, quer se realize mediante a regula-
ção de uma dada atividade, deve ser modulada de forma a não fazer pender 
para um dos lados a balança finamente ajustada pelo constituinte originário 
e, assim, inviabilizar o campo de atuação do particular.

O Poder Judiciário assume importante papel na manutenção desse equilí-
brio entre público e privado. Ao ser chamado a decidir quando surge conflito 
entre as duas esferas, cabe-lhe dar concretude às balizas delineadas em nossa 
Constituição à luz do conceito de liberdade nela encerrado.

Pretende-se, com este ensaio, avançar nesse campo de preocupações, desen-
volvendo-se a ideia do que é ser livre, em especial sob a vertente empresarial, 
e como essa noção se encontra contemplada na Constituição Federal de 1988.

II. POR UMA IDEIA DE LIBERDADE
Para enfrentar o tema da liberdade empresarial, cumpre, de início, consig-

nar o alcance do conceito base, isto é, liberdade, e os diferentes sentidos que 
o termo assumiu no curso do tempo1. Ainda que não seja a intenção, aqui, 
descer à análise minuciosa de cada um deles, vale fazer um breve resgate das 
acepções que vigoraram ao longo da história.

Em estudo seminal acerca da noção de liberdade, Isaiah Berlin a aborda a 
partir de duas perspectivas, uma negativa e outra positiva. Se, por um lado, 
a noção assume viés relacionado à proteção de direitos fundamentais como 
típicas áreas imunes à intervenção estatal, por outro também estaria relacio-
nada à capacidade do próprio indivíduo de desenvolver um projeto de vida2.

A primeira acepção pressupõe a ausência de qualquer coação exterior, de 
tal sorte que, para ser livre, o indivíduo não poderia ter suas atividades res-
tringidas por ninguém. Eventual limitação só haveria de ser imposta formal-
mente, isto é, mediante lei, que ditaria as balizas para a livre atuação do ser. 
Está-se no campo da não interferência, no qual ao homem é permitido atuar 
sem obstrução alguma. Trata-se, assim, de uma dimensão da liberdade opo-
nível não apenas aos demais indivíduos mas principalmente em relação ao 
Estado, traduzida na ideia de abstenção em relação ao indivíduo.

Sob o ângulo positivo, por sua vez, a palavra “liberdade” traduz, segundo 
Berlin, a concretização da individualidade, consideradas as potencialidades e 
capacidades de cada pessoa. Relaciona-se, portanto, com a delimitação e o 
controle de um projeto de vida que, em última análise, implicaria a ideia de 
autorrealização ou de autodomínio3.

1 “A palavra Liberdade tem uma notável conotação laudatória. Por esta razão, tem sido usada 
para acobertar qualquer tipo de ação, política ou instituição considerada como portadora de 
algum valor, desde a obediência ao direito natural ou positivo até a prosperidade econômica. Os 
escritos políticos raramente oferecem definições explícitas de Liberdade em termos descritivos: 
todavia, em muitos casos, é possível inferir definições descritivas do contexto.” (BOBBIO, Nor-
berto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. “Dicionário de política”. 13ª edição. Brasília: 
Editora UnB, 2007. p. 708).

2 BERLIN, Isaiah. “Two concepts of liberty”. In: BERLIN, Isaiah. Four Essays on Liberty. New York: 
Oxford University Press, 1969. p. 119-172.

3 “The ‘positive’ sense of the word ‘liberty’ derives from the wish on the part of the individual 
to be his own master. I wish my life and decisions to depend on myself, not on external forces of 
whatever kind. I wish to be the instrument of my own, not of other men’s acts of will. I wish to 
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Avançando à óptica clássica do liberalismo, o significado de uma socieda-
de livre está intrinsecamente conectado à vertente negativa preconizada por 
Berlin4. Remete à abstenção estatal, excepcionada tão somente quando em 
jogo a proteção de um direito fundamental de terceiro, sempre segundo o 
corolário da legalidade5. Tal interpretação não conversa com a concretização 
material da liberdade. Em outras palavras, não interessa, por esse ângulo, se o 
indivíduo de fato tem capacidade para autorrealizar-se. Considerando o dog-
ma liberal, para que uma sociedade possa ser considerada livre, basta estar 
fundada em consonância com o corolário do laissez-faire. Apenas se faz ne-
cessário, portanto, que o indivíduo detenha direitos legalmente estabelecidos 
e esteja submetido a deveres também normativamente prescritos6.

Ante a necessária conexão com existência de lei – como se anotou, único 
veículo de limitação do “ser livre”7 – referida perspectiva de liberdade acabou 

be a subject, not an object; to be moved by reasons, by conscious purposes, which are my own, 
not by causes which affect me, as it were, from outside. I wish to be somebody, not nobody; a 
doer-deciding, not being decided for, self-directed and not acted upon by external nature or by 
other men as if I were a thing, or an animal, or a slave incapable of playing a human role, that 
is, of conceiving goals and policies of my own and realizing them. This is at least part of what I 
mean when I say that I am rational, and that it is my reason that distinguishes me as a human 
being from the rest of the world. I wish, above all, to conscious of myself as a thinking, willing, 
active being, bearing responsibility for my choices and able to explain them by references to my 
own ideas and purposes. I feel free to the degree that I believe this to be true, and enslaved to 
the degree that I am made to realize that it is not.” (BERLIN, Isaiah. “Two concepts of liberty”. In: 
BERLIN, Isaiah. Four Essays on Liberty. New York: Oxford University Press, 1969. p. 131).

4 BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; BELLUZO, Luiz Gonzaga. “Capitalismo, neoliberalismo e demo-
cracia: Propostas para uma agenda de pesquisa”. In: ALMADA, Jhonatan; JABBOUR, Elias; PAULA, 
Luiz Fernando de (orgs.). Repensar o Brasil. Rio de Janeiro: AMFG, 2020. p. 19.

5 “A democracia e a aristocracia não são Estados livres por natureza. A liberdade política só se 
encontra nos governos moderados. Mas ela nem sempre existe nos Estados moderados; só 
existe quando não se abusa do poder; mas trata-se de uma experiência eterna que todo homem 
que possui poder é levado a dele abusar; ele vai até onde encontra limites. Quem diria! Até a 
virtude precisa de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição 
das coisas, o poder limite o poder. Uma constituição pode ser tal que ninguém seja obrigado a 
fazer as coisas a que a lei não obriga e a não fazer aquelas que a lei permite.” (MONTESQUIEU, 
Charles de Secondat, Baron de. “O espírito das leis”. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 166-
167).

6 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. “Dicionário de política”. 13ª 
edição. Brasília: Editora UnB, 2007. p. 711.

7 “[A] liberdade política não consiste em se fazer o que se quer. Em um Estado, isto é, numa 

sendo reconhecida como formalista. Esse modelo, em que pese tenha sido 
fundamental para a legitimação do ideário burguês nascido com a Revolução 
Francesa, mais tarde se revelou insuficiente em vista das complexidades sur-
gidas, em especial a profunda desigualdade social.

A necessidade de repensar a ênfase na liberdade mostrou-se tão essencial 
que no mundo inteiro diversas constituições passaram a contemplar, em es-
pecial a partir do Século XX, maior papel interventivo ao Estado, a fim de, 
por meio de prestações positivas, garantir um patamar mínimo de existência 
digna. Desponta o chamado Estado de Bem-Estar Social, que assume para si 
as mais variadas atribuições, de promotor de maior igualdade material até – e 
sobretudo – de principal responsável pelo crescimento econômico.

Acompanhando tal agigantamento, e em oposição à versão minimalista até 
então reinante, assoma a necessidade de cada vez mais recursos, angariados 
principalmente por meio de maior arrecadação de tributos. Sob esse ângulo, 
importa observar que a atividade financeira do Estado ganha novo alcance em 
termos de instrumento de legitimação do ente político, deixando de ser enca-
rada como própria a garantir a liberdade individual, por meio do financiamento 
do aparato estatal, para ser interpretada como o preço que se paga a fim de 
que o Estado, ao promover a igualdade, venha a concretizar a liberdade das 
parcelas mais pobres da sociedade. A ênfase na igualdade, e na consequente 
intervenção do Estado, faz com que o ideal de liberdade assuma tônica inédita8.

Ocorre que, diante da expansão desenfreada do campo de atuação estatal, 
passa a ficar evidente a ineficiência do modelo de bem-estar social, não ape-

sociedade onde existem leis, a liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer 
e em não ser forçado a fazer o que não se tem o direito de querer. Deve-se ter em mente o que 
é a independência e o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis per-
mitem; e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem ele já não teria liberdade, porque os 
outros também teriam este poder.” (MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. “O espírito 
das leis”. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 166).

8 Luís Eduardo Schoueri, ao marcar a passagem do Estado liberal para o social, no que toca à 
conformação de ideal de liberdade, ressalta que “a liberdade ganha nova feição, pois passa a 
ser coletiva. Já não mais se pode considerar o cidadão livre, se o ambiente em que se insere é 
marcado por desigualdades sociais. Não goza de liberdade aquele que, em um ambiente desi-
gual, isola-se em sua propriedade, qual prisioneiro dentro de seu próprio ambiente. A liberdade 
somente pode ser fruída quando todos têm acesso a ela. A sociedade, não o indivíduo, é que 
está no centro da liberdade” (SCHOUERI, Luís Eduardo. “Direito Tributário”. 9ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2019. p. 28).
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nas como força motriz do crescimento econômico, mas até como indutor de 
melhor redistribuição de renda9. Entre as críticas direcionadas a tal modelo, 
há o risco que a intervenção excessiva e a exagerada receita tributária pode-
riam representar em termos de aniquilação da própria liberdade, motivando, 
assim, uma repactuação constitucional.

Sobreveio tal repactuação já no fim do Século XX, com o surgimento do 
chamado Estado Democrático de Direito, voltado a conciliar as preocupações 
inerentes ao paradigma do bem-estar social sem renunciar a um espaço pró-
prio à iniciativa privada. O modelo estatal decorre do reconhecimento de que, 
sem o concurso dessa última, o qual só se faz possível a partir do respeito à 
livre iniciativa, é inviável alcançar o crescimento econômico e a redistribuição 
de renda pretendidas.

Devolve-se à sociedade o protagonismo na conformação dos objetivos cole-
tivos da comunidade política, conferindo-se a ela espaços de atuação que não 
mais dependem da ingerência nem se submetem ao julgo planejador do Es-
tado10. Assume-se, na liberdade de iniciativa, o potencial disruptivo próprio e 
inovador da nova era que se inicia, na busca por soluções criativas aos desafios 
impostos, inclusive no que toca à promoção de uma vivência mais solidária.

Ao Estado cumpre proporcionar os meios para que tal concretização seja via-
bilizada, não mais em uma perspectiva individualista, inerente ao liberalismo clás-
sico, mas outra na qual a esfera econômica seja regulada a partir de um caráter 
subsidiário11. Esse novo tipo de Estado, longe de sufocar a esfera privada com a 

9 TORRES, Ricardo Lobo. “Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário”. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009. v. 1, p. 539-542.

10 “Com efeito, no Estado do Século XXI, a liberdade já não tem as características individualistas, 
próprias do Século XIX, mas tampouco recai no exagero do Estado do Bem-Estar Social, que 
se buscou no Século XX. No Estado do Século XXI, a liberdade assume nova feição, síntese da 
exacerbação do individualismo, própria do liberalismo e do Estado, característica do Estado 
Social: o Estado é afastado e a sociedade civil reivindica para si espaço que fora ocupado por 
aquele.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. “Direito Tributário”. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 29).

11 Nas palavras de Ricardo Lobo Torres, “a mudança de ênfase operada nas relações entre Estado 
e sociedade com o advento do Estado Democrático e Social Fiscal faz com que o Estado Orçamen-
tário se redirecione no sentido de assumir as características de Estado Subsidiário. O fenômeno 
do primado da sociedade sobre o Estado, que se observa na fase presente do liberalismo social, 
trouxe a tendência de a própria sociedade resolver os seus problemas, restando ao Estado atuar 
subsidiariamente, nos espaços nos quais haja carência de meios e de recursos societais. O Estado 
Orçamentário Subsidiário vai perdendo as grandes incumbências que assumira em décadas an-

expansão indevida do setor público, prestigia a atuação em parceria com a so-
ciedade, reconhecendo nesta a autoridade para solucionar os seus problemas12.

A liberdade ganha nova feição, passando a protagonista na delimitação do 
agir estatal. Pelo ângulo coletivo, volta a ser centrada na sociedade civil – em 
vez de no Estado – o que representa sua emancipação na qualidade de agente 
transformador da realidade, conquanto assumindo o tensionamento intrínse-
co a tal emancipação em face do poder estatal.

Devedora desse momento histórico13, a Constituição Federal promulgada em 
1988 sintetiza o ideal de liberdade republicano, que representa, em última aná-
lise, a concepção de ausência de dominação14. É dizer, extrapola a compreensão 
clássica do que é ser livre, a qual, como se viu, reduz-se à ausência de constran-
gimento externo à conduta dos agentes econômicos. A sociedade livre, consi-
derada a vertente que norteou o constituinte originário, é aquela que defende 
a existência de arranjos institucionais não só aptos a delimitarem a atuação do 
Estado, mas, principalmente, capazes de enfrentar relações políticas, sociais e 
econômicas cuja nota característica seja a dependência ou submissão de um 
indivíduo em relação a outro de tal modo que sua liberdade termina sufocada15.

teriores e a própria comunidade passa a se responsabilizar pelos gastos como desenvolvimento 
econômico. O Estado Orçamentário Subsidiário é sobretudo o guardião da moeda, o regulador e 
garantidor da concorrência e do consumo e o prestador de serviços nas áreas da educação, saúde 
e seguridade para a defesa dos direitos fundamentais, sociais, econômicos e difusos.” (TORRES, 
Ricardo Lobo. “Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário”. Rio de Janeiro: Reno-
var, 2009. v. 1, p. 552-553).

12 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. “Limites à abrangência e à intensidade da regulação 
estatal”. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, Instituto de Direito Pú-
blico da Bahia, nº 4, p. 10, nov./dez. 2005, jan. 2006.

13 TORRES, Ricardo Lobo. “Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário”. Rio de Ja-
neiro: Renovar, 2009. v. 1, p. 543.

14 SARMENTO, Daniel. “Por uma república inclusiva: usos e abusos do princípio republicano nos 
30 anos da Constituição Federal”. In: BOLONHA, Carlos et al. (coord.). Trinta anos da Constituição 
de 1988: uma jornada inacabada. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 65.

15 De acordo com Daniel Sarmento, “o ideário republicano visa também a assegurar a cada cida-
dão as condições necessárias para o exercício da sua liberdade, não só perante o Estado, como 
também diante dos poderes sociais privados. Essa pretensão requer, muitas vezes, a intervenção 
estatal nas relações sociais. Portanto, a república não se concilia com o abstenseísmo do Estado 
diante de fortes assimetrias de poder e opressão das partes mais vulneráveis. Republicanos nor-
malmente endossam a conhecida máxima de Lacondaire: ‘entre o forte e o fraco, entre o rico e o 
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Dito de outra forma, a liberdade material começa a ser enxergada para além 
da abstenção do Estado, passando a revelar preocupação também com as con-
dições materiais de autodeterminação dos indivíduos. Então, para a liberdade 
sob essa perspectiva ser considerada efetivada, é preciso, por óbvio, que o indi-
víduo tenha garantido um espaço de inviolabilidade em relação ao poder políti-
co, mas também que lhe seja franqueado acesso a uma esfera de reivindicações 
por melhores condições de vida, descrevendo-se uma garantia constitucional 
de reconhecimento da sensibilidade e acessibilidade a alternativas de conduta 
e resultado16. Para tanto, faz-se essencial a atuação estatal, não como antes, na 
forma preconizada pelo modelo social de Estado, mas em uma vertente própria 
aos desafios impostos pelo Século XXI, na qual sejam calibrados espaços de in-
tervenção e de abstenção, otimizados os esforços, públicos e privados, na busca 
pela gestão eficiente e equânime dos recursos escassos17.

Logo, a efetivação de uma sociedade livre não se limita a sua vertente libe-
ral clássica, prescrita em nossa Carta de 1988 a partir dos princípios da livre 
iniciativa e da proteção à propriedade privada. Embora represente substrato 
importante do Documento Maior, que vê nesses preceitos os pilares de nosso 
modelo econômico, não devemos ignorar que tais garantias foram inseridas 
no texto constitucional ao lado de princípios como o da valorização do traba-
lho humano e o da necessidade de observância da função social dos direitos 
individuais. Como afirma Tercio Sampaio Ferraz Júnior18, uma ideia de liberda-
de deve abandonar o viés próprio à plena abstenção estatal para ser recons-
truída em torno de um sentido socialmente comprometido19.

pobre, entre o senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta’”. (SARMENTO, Daniel. 
“Por uma república inclusiva: usos e abusos do princípio republicano nos 30 anos da Constituição 
Federal”. In: BOLONHA, Carlos et al. (coord.). Trinta anos da Constituição de 1988: uma jornada 
inacabada. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 66).

16 GRAU, Eros. “A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica”. 18ª edi-
ção atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 197.

17 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “O Direito Econômico na Constituição de 1988”. In: NUSDEO, 
Fábio (coord.). A ordem econômica constitucional. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 40.

18 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. “Estudos de filosofia do Direito: Reflexões sobre o poder, a 
liberdade, a justiça e o Direito”. 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 109.

19 Diz Amartya Sen que é essencial “favorecer a criação de condições nas quais as pessoas 
tenham oportunidades reais de julgar o tipo de vida que gostariam de levar. Fatores econô-

Por outro lado, também não se pode conferir à igualdade – e à intervenção 
estatal em prol desta – caráter absoluto e inafastável. Apenas com o respeito 
à liberdade se poderá concretizar um ideal de justiça e igualdade em que o 
espaço do indivíduo essencial a sua autodeterminação seja preservado. De 
nada adianta buscar a igualdade e ao mesmo tempo negar voz a cada um dos 
sujeitos, tolhendo-lhes a autonomia, indispensável ao conceito material de 
liberdade, de buscar na projeção de seu futuro uma vida melhor.

Sendo assim, é de se observar a tênue linha que demarca a atuação dos 
particulares e do Estado. A existência de nossa comunidade política é funda-
da em ideais que, em aparente tensão, devem ser harmonizados na busca 
da pacificação social. A Constituição Federal de 1988 é reflexo dessa relação 
dicotômica que existe no âmago da ideia de liberdade.

III. A LIVRE INICIATIVA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Desde o Preâmbulo, o Texto Constitucional é minucioso no trato da liber-

dade. Como se fez ver, sob as mais variadas vertentes a temática assume pa-
pel fundante em nosso Estado Democrático de Direito, reclamando, de um 
lado, espaço próprio ao indivíduo e, de outro, o reconhecimento do protago-
nismo da sociedade civil.

Quando se trata das relações econômicas realizadas no âmbito do mer-
cado, encontra-se na livre iniciativa e na livre concorrência, ao lado da pro-
priedade privada, importantes desdobramentos desse princípio geral alusivo 
à liberdade. Todos eles igualmente guarnecidos pelo expresso tratamento 
atribuído pela Carta Maior.

Tem-se, assim, já no art. 1º, a eleição da livre iniciativa como um dos funda-
mentos do Estado brasileiro. Aponta-se, ainda, no art. 3º, constituir objetivo fun-
damental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

No campo dos direitos e garantias fundamentais, vê-se, no caput do art. 5º, 
a garantia, considerados brasileiros e estrangeiros residentes no País, do direito 

micos e sociais como educação básica, serviços elementares de saúde e emprego seguro são 
importantes não apenas por si mesmos como pelo papel que podem desempenhar ao dar às 
pessoas a oportunidade de enfrentar o mundo com coragem e liberdade. Essas considera-
ções requerem uma base informacional mais ampla, concentrada particularmente na capa-
cidade de as pessoas escolheram a vida que elas têm razões para valorizar.” (SEN, Amartya. 
“Desenvolvimento como liberdade”. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 82).
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à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O inciso XIII do 
mesmo dispositivo estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Já a 
liberdade associativa vem balizada entre os incisos XVII e XXI, ao passo que a 
propriedade privada é regida pelos incisos XXII a XXVI. O inciso XXIX prevê que a 
lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, além de proteção às criações, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil.

Ao avançarmos ao Título VII, notamos que a Constituição Federal con-
templa a liberdade logo no art. 170. Ali dispõe sobre a ordem econômica, 
a qual, a par de ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, de acordo com os 
ditames da justiça social. Entre os princípios enumerados inclui-se o de que 
serão observados a soberania nacional; a propriedade privada; a função social 
da propriedade; a livre concorrência; a defesa do consumidor; a defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o im-
pacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação; a redução das desigualdades regionais e sociais; a busca do pleno 
emprego; e o tratamento favorecido das empresas de pequeno porte consti-
tuídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País. No parágrafo 
único, reforça-se o protagonismo dado ao indivíduo na esfera econômica, as-
segurando-se o livre exercício de qualquer atividade, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Por meio do art. 173, é reafirmado o caráter subsidiário da atuação do 
Estado no que toca à exploração direta da atividade econômica, a qual, ressal-
vados os casos previstos na Constituição, só será permitida quando necessária 
aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, nos 
termos definidos em lei.

O art. 174 disciplina a forma como se desenvolverá a relação do Estado 
enquanto agente normativo e regulador da atividade econômica. Confere-se 
a ele a atribuição para exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, previsto este como determinante para o setor pú-
blico e indicativo para o privado.

Como se pôde observar, a liberdade assume posição ímpar na estrutura-
ção da comunidade política, dialogando com as outras prescrições constitu-
cionais com vistas à máxima efetivação. É bem verdade que sua concretização 
não passa ao largo da consumação dos demais princípios constitucionais, a 
exemplo da valorização do trabalho humano20. Todavia, a leitura em conjunto 
de todas essas disposições não deixa dúvida quanto à adoção de um regime 
econômico característico de livre mercado21.

Embora não seja absoluta, a livre iniciativa, vertente da liberdade, deve ser 
prestigiada. A intervenção estatal, balizada pelos princípios e regras constitucio-
nais, se realiza em caráter subsidiário. Em verdade, o Estado é chamado a atuar 
para corrigir eventuais falhas alocativas do mercado, sempre com respeito aos 
objetivos traçados por nossa comunidade política por meio da Carta Maior.

Tal perspectiva subsidiária, por sua vez, não pode ser menosprezada. Com 
efeito, cabe ao Estado a importante função de regular certos aspectos da ativi-
dade econômica, mediante agências próprias a tal fim, ou, ainda, operar dire-
tamente na economia, por intermédio das empresas públicas e sociedades de 
economia mista. A atuação ainda se fará presente na hipótese de haver algum 
interesse de ordem pública que o mercado, por si só, não possa alcançar22.

Para além disso, a própria previsão de que a ordem econômica se fun-
dará na livre concorrência induz o Estado a certa atuação positiva na vigília 
contra práticas atentatórias a tal princípio, como a organização de cartéis ou 
a concentração e controle da atividade econômica em poucos agentes. É di-
zer, eventualmente deverá o agente público atuar na esfera privada com o 
escopo de limitar o exercício da autonomia das vontades, de molde a manter 

20 Sob o ponto, inclusive, bem destaca Luís Eduardo Schoueri que “a inserção de ambos os va-
lores em conjunto, por duas vezes no texto constitucional, revela uma opção do constituinte por 
um convívio harmônico entre ambos, não permitindo que em nome de um dos valores seja o ou-
tro reduzido. Impõe-se, então, à ordem econômica buscar uma solução em que a livre-iniciativa 
seja a forma como se dará a valorização do trabalho humano, ou, noutro sentido, seja a valoriza-
ção do trabalho humano uma garantia para o exercício da livre-iniciativa”. SCHOUERI, Luís Eduar-
do. “Norma tributária indutora e intervenção econômica”. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 85.

21 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “O Direito Econômico na Constituição de 1988. In: NUSDEO, 
Fábio (coord.). A ordem econômica constitucional. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. P. 40.

22 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. “Limites à abrangência e à intensidade da regulação 
estatal”. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, Instituto de Direito Pú-
blico da Bahia, nº 4, p. 13, nov./dez. 2005, jan. 2006.
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um ambiente econômico saudável e competitivo. Não por outra razão o § 
4º do art. 173 dispõe que a “lei reprimirá o abuso do poder econômico que 
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros”, enquanto o § 5º direciona também à lei estabelecer 
a responsabilidade da pessoa jurídica, sujeitando-a às punições compatíveis 
com sua natureza, em relação aos atos praticados contra a ordem econômica 
e financeira e contra a economia popular.

Por esse ângulo, vale anotar, destaca-se a atuação do Estado em prol do 
consumidor, por meio de mecanismos próprios à defesa do hipossuficiente nas 
relações econômicas ali travadas ou mesmo a favor da proteção do meio am-
biente, seja coibindo atuações predatórias, seja induzindo práticas positivas.

Isso, ressalte-se, sem mencionar a busca do pleno emprego e a valorização 
do trabalho humano, ideais que, caminhando ao lado da livre iniciativa, tradu-
zem a relação de “tensão harmônica” característica da ordem econômica pátria.

A Constituição, assim, opta por um regime voltado à esfera econômica, que, 
por seu turno, se estrutura a partir da propriedade privada e do livre merca-
do. Valoriza a livre iniciativa, a título de mola propulsora do desenvolvimento 
econômico e social, ao mesmo tempo que confere ao Estado papel subsidiário, 
reduzindo sua intervenção aos casos – e em prol dos objetivos – constitucional-
mente contemplados, vedada qualquer ação apta a sufocar o particular23. Mas, 
ainda assim, busca contemplar os valores sociais – do trabalho e da propriedade 
– sinalizando à sociedade as balizas próprias a atuação econômica, sem nunca 
descuidar do fim último de assegurar a todos uma vida digna.

IV. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ESTADO E A LIVRE INICIATIVA
Não raro o Supremo é acionado, na condição de detentor da última pala-

vra sobre o sentido das disposições constitucionais, para estabelecer as bali-
zas da fina relação entre o setor público e a iniciativa privada.

Com efeito, chama a atenção a profusão de casos nos quais envolvida, di-
reta ou indiretamente, a ordem econômica. Cumpre pinçar alguns, a pretexto 
de ilustrar o papel exercido pela Corte na densificação da livre iniciativa.

23 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. “Limites à abrangência e à intensidade da regulação 
estatal”. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. Salvador, Instituto de Direito 
Público da Bahia, nº 4, p. 21, nov./dez. 2005, jan. 2006.

Nesse contexto, é de destacar o Recurso Especial (RE) 635.546, cujo acór-
dão foi redigido pelo Ministro Roberto Barroso, no qual se discutia, à luz da 
possibilidade de terceirização já reconhecida pelo Tribunal, a equiparação re-
muneratória entre os empregados da empresa contratada e os da empresa 
pública tomadora dos serviços quando em tela a atuação na atividade-fim. Na 
ocasião, privilegiando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre 
concorrência, naquilo que buscam garantir aos agentes econômicos a autono-
mia para decidir como estruturarão seu negócio, o Supremo fez consignar o 
entendimento segundo o qual “a decisão sobre quanto pagar ao empregado 
é tomada por cada empresa, de acordo com suas capacidades econômicas, e 
protegida pelos mesmos princípios constitucionais”. Assentou, assim, a im-
possibilidade de se sujeitar a contratada à decisão da tomadora, e vice-versa, 
fixando a tese de repercussão geral: “A equiparação de remuneração entre 
empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa 
contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de 
agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões em-
presariais que não são suas”.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.445, redator do acórdão 
o Ministro Dias Toffoli, colocou-se em discussão lei do Estado do Pará que 
previa a redução das mensalidades devidas aos estabelecimentos da rede 
privada de ensino durante a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. 
Ao apreciar a controvérsia, o colegiado afastou óptica segundo a qual a lei 
preconizava disciplina consumerista. Conforme constou do acórdão, “a lei em 
comento interfere na essência do contrato, de forma a suspender a vigência 
de cláusulas contratuais que se inserem no âmbito da normalidade dos negó-
cios jurídicos onerosos, matéria ínsita ao Direito Civil, sobre a qual compete à 
União legislar”.

Todavia, para além do vício alusivo à competência legislativa, o Supremo 
deu importante passo na densificação da liberdade de iniciativa ao reconhe-
cer que o legislador estadual teria avançado indevidamente na esfera de au-
tonomia empresarial, “na medida em que impôs uma redução de receita às 
instituições de ensino do estado, sem qualquer contrapartida e de forma an-
ti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o 
dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão 
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da pandemia, sendo certo, ainda, que a estipulação de descontos lineares 
não necessariamente importa em benefício para os usuários do sistema de 
ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas 
de pagamento que se adequem à especificidade de cada situação”.

Outro caso paradigmático em que reforçada a liberdade de empresa foi o 
do RE 1.054.110, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja discussão dizia 
respeito à proibição do uso de carros particulares para o transporte remunera-
do individual de pessoas por meio de aplicativos. Questionava-se a licitude da 
exploração de tal atividade em mercado até então exclusivo aos taxistas.

A relevância da questão jurídica ali em debate era evidente na medida em 
que envolvidos os impactos de um novo modelo negocial, em muito ocasio-
nado pelo ímpeto inovador que veio na esteira dos avanços tecnológicos, algo 
próprio a um ambiente de liberdade não apenas econômica mas também – e 
principalmente – criativa.

Na oportunidade, posicionando-se pela inconstitucionalidade da lei mu-
nicipal que vedava a atividade, o Supremo concluiu que “a admissão de uma 
modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de 
regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estraté-
gia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora 
no setor”. Fez consignar que tal forma negocial não só prestigiava a livre ini-
ciativa e a livre concorrência como incentivava a inovação, favorecia a mobi-
lidade urbana, ao mesmo tempo que protegia o meio ambiente e o consumi-
dor, e ainda corrigia ineficiências de um segmento econômico historicamente 
monopolista.

Importante menção é de ser feita também ao que decidido no RE 839.950, 
Relator o Ministro Luiz Fux, quando a Corte se debruçou sobre o exame da 
constitucionalidade de leis municipais a obrigarem supermercados e congê-
neres à prestação de serviço de empacotamento em relação aos itens adqui-
ridos no local.

Mais uma vez, para além da usurpação da competência privativa da União 
no tratamento da matéria, a Corte assentou que “o princípio da livre iniciati-
va, plasmado no art. 1º, IV, da Constituição como fundamento da República e 
reiterado no art. 170 do texto constitucional, veda a adoção de medidas que, 
direta ou indiretamente, destinem-se à manutenção artificial de postos de 

trabalho, em detrimento das reconfigurações de mercado necessárias à ino-
vação e ao desenvolvimento, mormente porque essa providência não é capaz 
de gerar riqueza para trabalhadores ou consumidores”. Destacou-se que a lei 
municipal, ao impor a exigência quanto à prestação do serviço em tela, desa-
guaria na ampliação dos custos a serem repassados aos consumidores quan-
do da aquisição dos produtos. Eis a tese de repercussão então fixada: “São 
inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou similares à prestação 
de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras, por violação 
ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da Constituição)”.

Conquanto em situações outras a Corte possa ter proclamado a legitimi-
dade da intervenção estatal no domínio econômico, em especial na busca 
pela proteção de outros princípios e valores caros ao texto constitucional, os 
precedentes aqui analisados bem denotam o importante papel do colegiado 
na garantia da liberdade econômica e na densificação das balizas que confor-
mam o espaço de atuação do particular.

V. CONCLUSÃO
Do raciocínio desenvolvido verifica-se que a interação entre as esferas pú-

blica e privada não se mostra tranquila. Ao contrário, tem sido objeto de dis-
putas, expansões e restrições ao longo da história e dos diferentes modelos 
de Estado adotados pelas comunidades políticas.

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no entar-
decer do Século XX, abre-se a uma nova era, livre das amarras inerentes à 
adoção deste ou daquele campo ideológico. Acomoda as disputas travadas ao 
longo das últimas décadas e se apresenta como um texto moderno e atempo-
ral, excelente para o enfrentamento dos desafios surgidos e a surgirem nestes 
novos tempos, em que ora se demanda maior atuação do Poder Público, ora 
se imprime maior espaço de liberdade ao particular, mas jamais se desdenha 
do protagonismo e da centralidade conferidos à sociedade civil.

A linha tênue traçada pela Carta Maior impõe aos atores atenção contínua 
aos fluxos e influxos compreendidos na concretização da liberdade enquanto 
princípio fundante de nossa comunidade política. Quando envolvida a ordem 
econômica, contexto no qual a liberdade assume a vertente própria da livre 
iniciativa, é de se conferir ao empresário, pessoa física ou jurídica, o papel de 



209L IBERDADE RELIGIOSALIBERDADES208     

maior destaque, isto é, de principal agente da inovação ou desenvolvimento, 
mas sem nunca se perder de vista que os avanços alcançados devem gerar 
retorno à coletividade.

Esse, de certo modo, é o paradigma deste século. Revela-se uma estrutura 
produtiva que, embora eminentemente capitalista, não descuida dos compro-
missos com metas socialmente relevantes. Nasce um modelo econômico que, 
no mesmo passo que entrega ao agente privado a primazia na condução do 
desenvolvimento econômico, delega ao Estado importante atuação subsidiá-
ria na correção de rumos e na proteção dos interesses da coletividade.

É essencial, para o Estado, no alvorecer deste novo tempo, manter a pru-
dência e a autocontenção, a fim de que a intervenção, quando se fizer ne-
cessária, não venha a se tornar excessiva a ponto de retirar da sociedade a 
centralidade atribuída pelo constituinte de 1988.

Ao Supremo, guardião último da Carta, cumpre zelar para que as balizas 
traçadas sejam observadas por todos, sempre com o objetivo último de privi-
legiar o ideal da liberdade, que é tão caro a todos nós e, na esfera econômica, 
se apresenta como pedra fundante de nossa realidade.

A PRIMEIRA DAS 
LIBERDADES:  

A LIBERDADE RELIGIOSA 
E SUA EFETIVIDADE NA 

LAICIDADE COLABORATIVA 
BRASILEIRA

André Luiz de Almeida Mendonça
Ministro do Supremo Tribunal Federal
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I. INTRODUÇÃO
É inegável o papel central que a religião ocupa ao se buscar entender a 

história das ideias, da política e dinâmicas de poder, da cultura, arte e edu-
cação, e, naturalmente, do Direito. A transversalidade do fenômeno religioso 
mostra, a par da busca por liberdade e proteção, um profundo entrelaçamen-
to de aspirações, buscas e dinâmicas do ser humano, refletindo-se nas varia-
das organizações sociais ao longo da história.

Inegavelmente a religião segue ocupando relevância ímpar na vida huma-
na, tanto individual quanto coletivamente. As ideias modernas da era ilumi-
nista de que, a par do avanço da intelectualidade, a visão religiosa entraria em 
declínio provaram-se infundadas pelas evidências empíricas.

Assim sendo, ao se debruçar sobre a liberdade religiosa, tida e havida 
como a “primeira das liberdades”, uma parte importante deste artigo buscará 
lançar luzes sobre a religião em si, buscando aproximações a partir de excer-
tos históricos de diferentes períodos, com enfoque especial na relação entre 
o poder religioso e o poder político.

O artigo buscará posicionar, a partir de uma noção da importância da 
religião, qual deve ser o âmbito de sua proteção pelo Direito, considerado 
o ordenamento jurídico brasileiro a partir da promulgação da Constituição 
Federal (CF) de 1988. Como um verdadeiro cluster right, ou um feixe agru-
pador de direitos, todos ligados ao fundamento da dignidade da pessoa hu-
mana – afinal, para a maior parte dos seres humanos, a religião, mais do que 
direito ou liberdade, é uma necessidade humana fundamental – a liberdade 
religiosa encontra na ordem jurídica sua necessária proteção, com a conse-
quente delimitação das ações do Estado visando a garantia dos direitos nela 
agregados.

Por fim, diante do fato de vivermos uma laicidade de natureza colaborati-
va, a exemplo de outros países, mas com o dever constitucional de proteger 
todas as confissões de fé com igual consideração, o artigo comentará essa 
distinção com outras aproximações entre “Igreja” e “Estado” existentes na 
doutrina ocidental, posicionando o Brasil como um dos mais avançados siste-
mas constitucionais do mundo no tratamento da matéria.

II. A IMPORTÂNCIA DA RELIGIÃO E O NASCIMENTO DA LIBERDADE  
RELIGIOSA

Todas as liberdades asseguradas constitucionalmente e previstas nos tra-
tados internacionais de direitos humanos possuem objeto próprio, não po-
dendo ser diferente com a liberdade religiosa. O objeto de que a liberdade 
religiosa se ocupa é a religião ou, mais precisamente, a proteção da religião.

A religião sempre esteve presente na história. Trata-se de fato social ine-
vitável e inexorável da vida e sociedade humanas. A esse respeito, Dawson 
(2010, p. 197) ensina que: “[d]esde o mais remoto alvorecer da cultura primi-
tiva, o homem tentou compreender as leis da vida, por mais brutal e simbóli-
co que fosse esse esforço, adaptando a vida social às suas exigências”, e, nessa 
busca de compreender suas origens, missão e futuro, a totalidade de sua vida 
social estava intimamente ligada à religião.

No período das primeiras grandes civilizações, como os sumérios, os egíp-
cios, os babilônicos e os persas, a cultura e as ações governamentais eram 
impregnadas por uma religiosidade ativa, que participava integralmente da 
vida de todos. O Egito, por exemplo, pensava sua filosofia política como parte 
integrante de uma ordem cósmica (VOEGELIN, 2015, p. 110-122), sendo o 
Faraó a personificação de Amon-Rá (deus-sol), considerado filho do deus – a 
encarnação de Hórus. A edificação das pirâmides constitui o deslumbre da 
glorificação ao deus-sol. Foi a partir da religião como centro dessas civiliza-
ções que as artes, astronomia, matemática e engenharia se desenvolveram 
vertiginosamente (DAWSON, 2010, p. 201), tanto que, mais de 4.500 anos 
depois de construídas, as pirâmides de Queops, Quefren e Miquerinos ainda 
são referenciais históricos, arquitetônicos e culturais para a humanidade.

A história dos hebreus não é diferente. Como ensinam Vieira e Regina 
(2021, p. 49-52), toda a ordem política, social e legislativa hebraica é oriunda 
da Lei mosaica, entregue diretamente por Deus a Moisés, no Monte Sinai, 
donde decorre seu valor e eficácia (BRAGUE, p. 254). A transcendência de 
Deus, a relação de aliança com Ele e a centralidade da Lei do Sinai eram os ele-
mentos que guiavam a confederação das 12 tribos israelitas, posteriormen-
te os reinados de Saul, e, principalmente, de Davi e Salomão (RUTHERFORD, 
1982). O pai da escolástica, Tomás de Aquino, lembrou na questão 105, art. I, 
da segunda parte da “Suma Teológica”, que: “O povo judeu era governado por 
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Deus, com especial cuidado. Por isso diz a Escritura (Dt. 7.6): ‘O Senhor, teu 
Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio’”.

A importância da religião perpassa os séculos. O impulso religioso move 
impérios, fomenta a educação, cria universidades, inspira a arte, a literatura, a 
cultura, enfim, muda o mundo. No Baixo Medievo são fundadas as universida-
des de Oxford, Paris, Salamanca, Bolonha, Coimbra, dentre outras. Todas elas, 
a partir da tradição monástica e da renascença carolíngia, são impulsionadas 
pelo cristianismo (DAWSON, 2016). Vê-se, portanto, a importância da religião 
para o surgimento das universidades e o avanço científico em geral.

No mesmo passo que é central nas dinâmicas da história do mundo, a re-
ligião, não poucas vezes, deixou de ser respeitada, sendo sua prática ou li-
berdade objeto de graves violações. A par disto, documentos importantes ao 
longo da história foram construindo o arcabouço do que hoje podemos nomi-
nar como liberdade religiosa. Ao olhar para o passado, do qual todas as insti-
tuições e seres humanos são inexoravelmente o resultado, percebe-se que, na 
antiguidade, a liberdade religiosa já era objeto de ações governamentais. Por 
exemplo, no Cilindro de Ciro II (537 a.C.), há o registro do decreto do Impera-
dor da Pérsia, que libertou os cativos hebreus1 e de outras nações, permitindo 
que realizassem seus cultos e adorassem sua(s) divindade(s) (SCHAMA, 2015).

Já no Século IV d.C., os éditos da tolerância e de Milão também demons-
tram a importância do livre exercício da fé. Importante anotar que os séculos 
que os antecederam foram de grande perseguição religiosa ao cristianismo, 
que nasce a partir do ministério público de Jesus Cristo e do testemunho de 
seus apóstolos, quando do ápice do Império Romano (FERREIRA, 2013, p. 27-
32). À época, os imperadores romanos detinham o status de pontifex maxi-
mus, acumulando as funções de chefe de Estado e do colégio de sacerdotes. 
Assim, a partir dessa confusão entre os poderes político e religioso, quem não 
prestasse culto ao imperador era declarado inimigo de Roma.

De outro lado, o cristianismo, nascido dentro da comunidade judaica – esta, 
ao mesmo tempo, uma comunidade étnica, cultural e religiosa – era (e continua 
sendo) eminentemente monoteísta2. Por essa razão, o cristianismo não aceitava 

1 2º Crônicas 36.22 e Esdras – Bíblia Sagrada.

2 “Os cristãos autocompreendem-se como herdeiros do monoteísmo judaico” (MACHADO, 
1996, p. 18).

a adoração aos imperadores e aos deuses do Império (DURANT, 1957). Como 
resultado desse antagonismo, os cristãos foram perseguidos, “grandes multi-
dões”3 deles foram mortos e martirizados, bem como houve o confisco de seus 
templos e bens. Essa realidade perdurou até o ano de 311 d.C., quando o édito 
da tolerância é firmado pelos imperadores Diocleciano e Galerius.

Dois anos depois, em 13 de junho de 313 d.C., é promulgado o Édito de 
Milão, que efetivamente encerra toda e qualquer perseguição aos cristãos e a 
qualquer outra religião em todo o Império, que praticamente se estendia por 
toda Europa de hoje. O Édito de Milão garante a devolução dos bens confisca-
dos por Roma aos cristãos e destroniza o paganismo como religião oficial do 
Império (CARLAN, 2009, p. 28).

Outro importante documento sobre o tema é a epístola “Duo Sunt”, do 
Papa Gelásio I. Posicionada entre o fim da Antiguidade Tardia e início da Alta 
Idade Média, a carta ratifica a distinção entre os poderes político e religioso 
e delimita o espaço de atuação de cada um deles. Em linhas gerais, reafirma 
o ensinamento de Jesus Cristo sobre “dar a César o que é de César e a Deus o 
que é de Deus” (Mateus 22:21 – Bíblia).

O final da Idade Média é marcado pela Reforma Protestante. Conforme 
leciona Ferreira (2017, p. 30), a Reforma significou “‘a tentativa de colocar 
Deus, como ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da 
igreja’. [...] Malgrado as questões políticas, sociais, culturais e econômicas, 
[...] o movimento do Século XVI tinha uma clara preocupação com a doutrina 
conforme afirmada na Escritura Sagrada”. Assim, a Reforma Protestante bus-
cou resgatar a essência e a pureza da doutrina bíblica.

É nesse espírito e com esse propósito que ainda hoje ecoa a famosa frase 
de Martinho Lutero, proferida em 1521, quando da Dieta de Worms. Na oca-
sião, Lutero havia sido convocado pelo Imperador Carlos V para resignar-se, 
perante a Igreja e o Império, de seus livros e retratar-se das teses afixadas na 
porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Disse 
então o ilustre reformador: “[...] – estou vencido pelas Escrituras por mim adu-
zidas e minha consciência está presa nas palavras de Deus – não posso nem 

3 Embora não se tenha notícia exata do número de cristãos mortos no período da perseguição no 
Império Romano, testemunhas oculares como Eusébio de Cesareia (265-339) usam expressões 
como esta para darem conta do enorme volume de pessoas a sofrerem o martírio por conta de 
sua profissão de fé.
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quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente 
nem íntegro. Que Deus me ajude. Amém”4. Essas palavras, para além de evi-
denciarem a coragem de Lutero, que, mesmo sob risco pessoal, não nega a 
sua fé, prenunciam a importância da Reforma Protestante na concepção da 
laicidade estatal e proteção da liberdade religiosa.

Quase todos os reformadores articularam uma teologia do Estado e, nessa 
época, várias obras foram lançadas em rápida sucessão. Martinho Lutero foi 
o primeiro dos reformadores a tratar do assunto, em sua obra “Da autoridade 
secular, até que ponto se lhe deve obediência” (1523). Foi seguido por João Cal-
vino, que abordou a matéria nas “Institutas da religião cristã” (1559), ao tratar 
“da administração política” (IV.XX). Vieram na sequência: “De Regno Christi”, de 
Martin Bucer; “A short treatise of political power”, de John Ponet; “How superior 
powers ought to be obeyed of their subjects: And wherein they may lawfully 
by God’s word be disobeyed and resisted”, de Christopher Goodman; “Franco-
-Gallia, or, an account of the ancient free state of France, and most other parts of 
Europe, before the loss of their liberties”, de Francois Hotman; “De jure magis-
terium”, de Theodore Beza; “De jure regni apud Scotos”, de George Buchanan; 
bem como o influente tratado anônimo, “Vindiciae contra tyrannos”, atribuído 
por muitos a Philippe de Mornay. E, no período pós-Reforma, duas obras in-
fluentes merecem ser citadas: “Lex Rex” (1644), de Samuel Rutherford; e “Po-
lítica” (1603), de Johannes Althusius, que tem “a distinção de ser uma das con-
tribuições centrais para o pensamento político ocidental” (GRUDEM, p. 9-10).

É bem verdade que já no Século V, Santo Agostinho, bispo da Igreja de 
Hipona, em sua obra “O livre-arbítrio”, havia ensinado que o homem possui 
liberdade interior. Não obstante, a entronização das liberdades civis fundamen-
tais em face da Igreja e do Estado é resultado da luta travada pelos protestan-
tes por liberdade religiosa (MAGALHÃES FILHO, 2014, p. 176). É desse marco 
histórico que nasce a liberdade moderna, diferente da liberdade dos antigos, 
que era eminentemente política e exclusivista, como leciona Constant (2019).

Após essa longa caminhada, e, no alvorecer da chamada era das luzes, a 
liberdade religiosa é entronizada como central nos Estados Unidos da Améri-
ca, a partir da influência direta de calvinistas puritanos, os quais, fugidos da 
perseguição anglicana no Reino Unido, chegam à costa leste da então “Nova 

4 Íntegra do discurso disponível em LUTERO, 1996, p. 123-127.

Inglaterra” no início do Século XVII. Ali, e nas colônias que se sucedem, é 
estabelecido um pacto de separação entre a Igreja e o Estado, consolidando- 
se na sequência o amplo exercício da liberdade religiosa. É nesse contexto que 
referido direito fundamental vem a ser consagrado no art. 16 da Declaração 
de Direitos da Virgínia (1776) e na primeira emenda (1791) à Constituição 
norte-americana5.

Enfim, desse apanhado histórico, resta demonstrado que, em todos os 
tempos e “em toda parte se admite a existência de seres acima do homem, 
ou pelo menos de uma região do ser mais elevada” (BRAGUE, 2005, p. 25). Do 
mesmo modo, assim leciona Dawson:

Mas, afora crises excepcionais [...], o homem sente necessidade, mesmo 

em tempos normais, de recorrer à ajuda dos poderes mais elevados e de 

colocar sua existência ordinária em contato e sob as sanções daquele outro 

mundo de forças misteriosas e sagradas cuja ação ele concebe como lei 

definitiva e fundamental da vida (DAWSON, 2012 p. 143).

Portanto, sob o ponto de vista histórico e sociológico, não há dúvidas de 
que a religião é uma necessidade humana fundamental. Em maior ou menor 
intensidade, o ser humano possui necessidades transcendentais, cuja satisfa-
ção tem sido historicamente essencial para o progresso da sociedade política 
e para a formação moral e intelectual de seus membros (ADRAGÃO, 2002, p. 
216). Nisto reside a explicação do título desse texto, ou seja, de se estar diante 
não apenas de um direito – que também é uma necessidade – de natureza 
fundamental, mas de uma liberdade desde sempre buscada pelos seres hu-
manos. Oportuno advertir, contudo, que o qualificativo não traduz qualquer 
perspectiva de hierarquia constitucional entre os direitos fundamentais, até 
porque tal hierarquização acabaria por desnaturá-los completamente, desfi-
gurando, inclusive, a própria harmonia do complexo normativo constitucional 
(MENDES; BRANCO, 2021, p. 242-3).

Assim, quando a doutrina utiliza a expressão “primeira liberdade”, além 
da alusão clara à primeira emenda ao texto constitucional norte-americano, 
também se remete para a essencialidade da religião para a sociedade e, por 
extensão lógica, para o legítimo reconhecimento deste anseio humano, alçan-

5 Ver mais em: VIEIRA; REGINA, 2021, p. 92-95.
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do a liberdade religiosa a uma posição historicamente destacada em relação 
às demais liberdades.

Em definitivo, a importância da liberdade religiosa, ao menos para o fiel, 
é um dos argumentos que a revestem de inequívoca primazia. Primeiro o fiel 
crê; depois, a partir dessa crença, vive sua vida e usufrui das demais liberda-
des. Além disso, na esteira do que discorrido, o outro fator distintivo de tal 
primazia é a sua antiguidade perante as demais liberdades (ADRAGÃO, 2002, 
p. 217), não sua eventual superioridade qualitativa ou necessária prevalência. 
Com efeito, enquanto conceitos como dignidade humana e liberdades indivi-
duais praticamente inexistiam, a liberdade religiosa já era objeto de Decreto 
Imperial meio milênio antes de Cristo (Ciro II – 537 a.C.). 

III. O ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA NA  
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

A Constituição Federal entronizou a liberdade religiosa como um verda-
deiro cluster right, assegurando todos os seus desdobramentos diretamente 
da ideia de dignidade da pessoa humana. Como já visto, a religião é muito 
anterior à própria ideia de Estado, presente desde os primórdios da huma-
nidade: de figuras simbólicas em cavernas às grandiosas pirâmides do Egito. 
Dessa forma, ao Estado, posterior em milênios à religião, compete reconhecer 
sua importância antropológica e sociológica e garantir seu exercício (SOUZA, 
2021). Foi o que o constituinte originário brasileiro fez, elencando diversos 
dispositivos constitucionais nesse sentido.

De outra banda, o plexo de direitos previstos na Constituição Cidadã não 
nasceu pronto. Foi fruto de uma longa marcha histórica desde a primeira 
Constituição do Brasil. Nesse sentido, os debates havidos na Assembleia cons-
tituinte de 1823 registram a defesa de um Estado laico e garantidor de plena 
liberdade religiosa. No entanto, havendo o Imperador Dom Pedro I dissolvido 
a Assembleia Constituinte, mesmo reconhecendo-se que a Constituição de 
1824 era uma das mais avançadas de sua época, o fato é que a liberdade 
religiosa nasceu bastante limitada, ao se estabelecer a religião católica como 
oficial e se impedir o culto público por outras religiões (art. 5º).

Mais adiante, a Constituição que instaura a forma de governo republicana 
(1891) garante a liberdade religiosa para todos os credos, sem distinção (art. 

11, 2º), o que é mantido e ampliado pelas Constituições de 1934 e 1946. Des-
taca-se que a Constituição de 1946 cria a imunidade tributária aos templos 
de qualquer culto (art. 31, IV, b), reconhecendo a ordem transcendente das 
organizações religiosas. Assim, o caminho estava aberto para o Poder Consti-
tuinte de 1988 criar um dos sistemas de proteção mais avançados do mundo 
no tocante à liberdade religiosa.

Com efeito, já em seu preâmbulo, a Constituição de 1988 reflete a impor-
tância da religião para a história e a cultura brasileiras, visto que nele se insere 
o reconhecimento, por parte dos constituintes, de que os trabalhos haviam 
sido realizados “sob a proteção de Deus”. Esse registro, altamente simbólico 
e emblemático, revela a singular importância do fenômeno religioso para o 
povo brasileiro.

O núcleo da liberdade religiosa consta do artigo 5º, VI, da Constituição. 
Nele, garante-se ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 
a proteção aos locais de culto e suas liturgias” (BRASIL, 1988). Como se pode 
observar, o dispositivo refere-se, inicialmente, à liberdade de crença, decla-
rando sua inviolabilidade. Tal liberdade inclui como fundamental o direito de 
professar, não professar e de mudar de religião. Resta, assim, protegido o foro 
íntimo de todas as pessoas, praticantes ou não de qualquer credo religioso.

A inviolabilidade da liberdade de crença decorre da sua importância para 
a efetividade da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/1988). Se a 
crença é uma realidade fundamental do ser humano, sua proteção está inti-
mamente ligada com a dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, é in-
violável. Nesse sentido, conforme lecionam Mendes e Blanco (2021, p. 330), a 
“Constituição assegura a liberdade dos crentes, porque toma a religião como 
um bem valioso por si mesmo”.

Se o primeiro passo do Constituinte foi considerar a crença inviolável, o 
segundo foi assegurar o livre exercício dos cultos e proteger sua efetiva ocor-
rência. A garantia à liberdade de culto impõe ao Estado o dever de proteger 
seu exercício livre e desembaraçado, bem como os locais de realização e suas 
liturgias. Importante anotar que ao utilizar a expressão “na forma da lei”, o 
Constituinte não está a tratar de reserva legal condicionante do exercício de 
um direito fundamental (como fez, por exemplo, no inciso LVIII do art. 5º). 
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Ao contrário, em verdade, estabeleceu-se um imperativo constitucional para 
que, mediante a lei, sejam instituídos instrumentos efetivos de proteção aos 
locais de culto e suas liturgias, mas o exercício dessa liberdade fundamental 
independe de mediação legislativa. Exegese diversa não se harmoniza com os 
demais dispositivos constitucionais sobre o tema e com o modelo de laicida-
de adotado em nosso País. A esse respeito, o professor José Afonso da Silva 
leciona que:

É evidente que não é a lei que vai definir os locais do culto e suas liturgias. 

Isso é parte da liberdade de exercício dos cultos, que não está sujeita a 

condicionamento. É claro que há locais, praças por exemplo, que não são 

propriamente locais de culto. Neles se realizam cultos, mais no exercício da 

liberdade de reunião do que no da liberdade religiosa. A lei poderá definir 

melhor esses locais não típicos de culto, mas necessários ao exercício da 

liberdade religiosa. E deverá estabelecer normas de proteção destes e 

dos locais em que o culto normalmente se verifica, que são os templos, 

edificações com as características próprias da respectiva religião (SILVA, 

1999, p. 253).

O entendimento de que se trata de uma reserva legal restritiva aos cultos 
desfigura e desestabiliza a harmonia constitucional. A esse respeito, o inciso 
VI do art. 5º do texto constitucional é autoexplicativo ao estabelecer que “é 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias”, 
isto é, a lei deve proteger a realização dos cultos e não restringi-la (VIEIRA; 
REGINA, 2020, p. 299). No mesmo norte, o inciso I do art. 19 da Constituição 
expressamente veda qualquer embaraço aos cultos. Trata-se de norma de es-
pecial relevo para a efetividade do direito constitucional à liberdade religiosa. 
Isso porque, de forma imperativa, veda à União, aos estados, ao Distrito Fede-
ral e aos municípios – e, por consequência, a qualquer dos seus Poderes – o 
embaraço ao funcionamento dos cultos e das Igrejas. Esse dispositivo sinte-
tiza como deve ser a relação do Estado com as organizações religiosas e será 
tratado na seção seguinte.

Outro Direito pertencente ao cluster right da liberdade religiosa é o da 
assistência religiosa previsto no art. 5º, VII, da CF/1988. Nele consta que 
“é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas 

entidades civis e militares de internação coletiva”6. Assim, devido ao reco-
nhecimento constitucional da religião como central na vida de grande parte 
da humanidade, mesmo à pessoa segregada por ordem da Justiça ou interna-
da por questões de saúde, é garantido o acesso ao sagrado, seus sacramentos 
e liturgias. A Constituição reconhece que o cidadão religioso não prescinde 
desse direito; ao contrário, quiçá sejam esses os momentos em que a pessoa 
mais necessita do seu exercício, reforçando a ideia de que a liberdade religio-
sa engloba um direito e uma necessidade humana fundamental, para superar 
as adversidades e reconstruir suas vidas.

Ainda, o inciso VIII do art. 5º da Constituição prevê a chamada escusa ou 
objeção de consciência. Nele se garante que “ninguém será privado de seus 
direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se a invocar para eximir-se de obrigação a todos imposta e recusar-se 
a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”7. Ao tratar do tema, Machado 
(1996, p. 195) consigna que, por mais que a objeção de consciência também 
proteja motivações filosóficas ou ideológicas, são as motivações religiosas o 
centro de sua aplicação, pois estas são muito mais frequentes. Do mesmo 
modo, Mendes e Branco lembram que a objeção de consciência protege o 
fiel daquela exigência que, se fosse atendida, traria grave tormento moral à 
pessoa (2021, p. 324). Assim, por esse direito, garante-se ao cidadão o legí-
timo não cumprimento de uma obrigação que lhe seria exigível se não fosse 
portador de impedimento moral lastreado em sua confissão religiosa.

Como corolário da liberdade religiosa, também importa registrar a imu-
nidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição. Nele se es-
tabelece a vedação de que impostos sejam constituídos, por qualquer ente 
estatal, sobre templos de qualquer culto. Em geral, as imunidades tributárias 
se fundamentam na compreensão de que “há um interesse nacional supe-
rior a retirar, do campo da tributação, pessoas, situações, fatos considerados 
de relevo” (MARTINS, 1998, p. 32). É o que ocorre, por exemplo, quanto ao 
imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, cuja imunidade tribu-
tária religiosa, consoante recente emenda ao texto constitucional, se aplica 

6 A lei que assegura a assistência religiosa é a Lei nº 9.982, de 14 de junho de 2000.

7 A título de complemento à objeção de consciência, a Constituição assegura o mesmo direito 
aos candidatos do serviço militar, na forma do art. 143, § 1º, desde que em tempos de paz.
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inclusive na hipótese da organização religiosa ser apenas locatária do bem 
(art. 156, §1º-A da CRFB/1988). Ainda, deve-se consignar que o patrimônio, a 
renda e os serviços realizados pelas organizações religiosas, caso relacionados 
com suas finalidades essenciais, também são albergados pelo instituto (art. 
150, §4º da CF/1988). 

Desse modo, a imunidade tributária religiosa se apresenta como garanti-
dora da efetividade da própria liberdade religiosa. A cobrança de impostos na 
espécie embaraçaria substancialmente o exercício dessa liberdade e, quando 
não, inviabilizaria o livre funcionamento dos cultos, em evidente afronta ao 
art. 19, I, da Constituição. Enfim, elidiria o próprio princípio da separação Igre-
ja-Estado. A esse respeito, lecionam Vieira e Regina:

Impor às organizações religiosas regras de estruturação em razão de uma 

competência fiscal tributária não vinculada é afrontar a liberdade religiosa, 

pois metafisicamente a imunidade tributária religiosa é o muro de sepa-

ração entre igreja e Estado, donde decorre a liberdade religiosa plena [...] 

(VIEIRA; REGINA, 2020, p. 462).

Outro dispositivo constitucional que reconhece a importância do fenôme-
no religioso para a sociedade política brasileira é o que trata do ensino reli-
gioso. Nos termos do art. 210, § 1º, da Constituição, “o ensino religioso, de 
matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental”. Seu conteúdo garante a laicidade estatal, 
pois resta defeso ao Estado imiscuir-se no conteúdo curricular da disciplina, 
ao mesmo tempo em que se assegura a não obrigatoriedade da matrícula 
àqueles que discordem do conteúdo abordado. Sobre o tema, também deve 
ser consignado que a constitucionalidade do ensino religioso foi reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 44398.

Por derradeiro, ainda no âmbito de proteção da liberdade religiosa, a 
Constituição de 1988 reafirmou os efeitos civis ao casamento religioso, nos 
termos do art. 226, §2º. Novamente se consagra a liberdade religiosa, pois 

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4439. Requeren-
te: Procurador Geral da República. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília, DF. 27 de setem-
bro de 2017. DOU Brasília, 20 jun. 2018. Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-content/
uploads/2018/10/ADI-4439-DF-Ementa-e-Relat%C3%B3rio-1.pdf. Acesso em: 02 abr. 2022.

a sacralidade do casamento é inerente a muitas religiões, bem como exem-
plifica a realidade e a importância da efetiva harmonia colaborativa entre os 
poderes político/civil (Estado) e religioso (Igrejas)9.

IV. A LAICIDADE COLABORATIVA BRASILEIRA E A CARACTERÍSTICA DA 
IGUAL CONSIDERAÇÃO

Uma das principais características do Brasil é a pluralidade de seu ethos 
religioso. Por mais que possua uma forte identidade com o cristianismo, em 
razão da colonização portuguesa, fruto de uma missão católica, somado ao 
forte crescimento dos evangélicos nas últimas décadas, a religiosidade bra-
sileira é plural. Nesse contexto, a liberdade religiosa, que tem como objeto a 
proteção do exercício da religião e crenças, torna-se ainda mais importante.

Como já visto, o âmbito de proteção constitucional da liberdade religiosa, 
somada à liberdade de crença, é amplo. Albergam desde a proteção ao foro 
íntimo – que compreende o direito de crer, não crer e mudar de religião – ao 
foro externo, traduzido no direito à manifestação, defesa e ensino da fé, in-
clusive em ambientes públicos, além do livre exercício do direito ao culto, ao 
proselitismo e à organização institucional.

Entretanto, para que os direitos subjetivos decorrentes de cada aspecto 
das liberdades religiosa e de crença sejam efetivos, o ambiente em que es-
tão inseridos é fundamental. Como “ambiente”, pode-se denominar o Esta-
do constitucional brasileiro e sua opção de relacionamento institucional com 
o fenômeno religioso. A fim de melhor ilustrar a questão e contextualizar a 
realidade brasileira, importa trazer à baila as diversas formas desse relaciona-
mento, conforme doutrina o professor alemão Winfried Brugger (2010). Para 
ele, os ambientes e as relações podem variar desde as seguintes perspectivas: 
1. hostilidade entre Estado e Igreja; 2. separação rígida na teoria e na prática; 
3. separação rígida na teoria, acomodação na prática; 4. divisão e cooperação; 
5. unidade formal da Igreja e do Estado com divisão de conteúdo e 6. unidade 
material e formal entre Igreja e Estado. Entre tais modelos, Brugger assim 
conceitua o da “divisão e cooperação”:

9 “Em última análise, a atribuição de efeitos civis ao casamento religioso representa harmoni-
zação da liberdade religiosa com a laicidade colaborativa do Estado” (REGINA; TSURUDA, apud 
MARTINS; VIEIRA; SANTOS; REGINA, 2021, p. 130).
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Não existe parede de separação entre Estado e Igreja, onde os dois real-

mente cooperem – além da acomodação – em determinadas áreas no con-

texto mais amplo da divisão fundamental. [...] A separação básica entre 

Estado e Igreja resulta, na Alemanha, de níveis individuais e coletivos da 

liberdade religiosa e ideológica do art. 4º, §1º e §2º da LF. A norma deixa 

claro que se trata de uma contraposição de poderes: de um lado, religião 

e Igreja são titulares de direitos fundamentais; de outro, a organização do 

Estado tem o dever dos direitos fundamentais. Em conexão com o art. 137, 

§ 1º da CRW, o art. 140 da LF reconhece a proibição de Igrejas estatais. 

Sociedades religiosas devem ser formadas, de baixo para cima, por fiéis e 

por militantes e, não, serem decretadas, de cima, por órgãos públicos. Ape-

sar disso, a separação não leva a uma inteira separação, mas ao trabalho 

parcialmente conjunto e à coordenação mútua. Isso é mostrado pelo art. 

7º, § 3º da LF, que permite a aula de religião como disciplina ordenada em 

escolas públicas (2010, p. 20-1).

Como visto, o professor alemão identifica o denominado sistema de divi-
são e cooperação com a Alemanha, seu país de origem. Observa-se que fun-
damentos para classificar o sistema alemão estão previstos na Constituição 
alemã (Lei Fundamental de Bonn) e são muito semelhantes com os dispo-
sitivos encontrados na Constituição brasileira. Nota-se que os modelos que 
separam Igreja e Estado de forma rígida, impedindo qualquer tipo de colabo-
ração ou empurrando a religião ao espaço unicamente privado (1. Hostilidade 
entre Estado e Igreja; 2. separação rígida na teoria e na prática) não guardam 
correspondência com o sistema alemão e, tampouco, com o brasileiro10.

10 1. O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. A separação entre Igreja e Estado 
não pode, portanto, implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera 
privada. A neutralidade estatal não se confunde com indiferença religiosa. A indiferença gera 
posição antirreligiosa contrária à posição do pluralismo religioso típica de um Estado laico. 2. O 
princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo 
constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição Fe-
deral. 3. O direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal são efetivados na me-
dida em que seu âmbito de proteção abarque a realização da objeção de consciência. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 1.099.099 São Paulo. Relator: 
Ministro Edson Fachin. Brasília, DF. DOU Brasília, 26/11/2020. Disponível em: https://redir.stf.
jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755554694. Acesso em 31/3/2022.

A Espanha é outro país que possui um sistema laico cooperativo com a 
religião. O art. 14 da Constituição espanhola consagra o princípio da não dis-
criminação religiosa, enquanto o art. 16 garante a liberdade religiosa e de 
culto de todas as confissões, e a possibilidade de cooperação entre o Estado 
e as Igrejas. De modo mais específico, o item “e” do art. 16 da Constituição 
espanhola expressa que “[n]enhuma confissão terá caráter estatal” e que “[a]
s autoridades públicas terão em consideração as crenças religiosas da socie-
dade espanhola e manterão as consequentes relações de cooperação com a 
Igreja Católica e outras confissões (tradução livre)”. Como se observa do texto, 
conquanto vedado atribuir caráter estatal a qualquer confissão, a referência 
de uma religião específica promove inegável destaque em relação às demais, 
o que é criticado por Machado (1996, p .323; 330).

Embora a realidade brasileira não seja idêntica às existentes na Espanha e 
na Alemanha, melhor se coaduna com a ideia de “divisão e cooperação” pre-
sente nesses países. Essa laicidade cooperativa é evidenciada a partir: (i) do 
enquadramento constitucional da liberdade religiosa, (ii) da completude de 
seu âmbito de proteção, bem como (iii) do reconhecimento constitucional da 
importância do fenômeno religioso. Nesse sentido, além das características 
tradicionais de qualquer Estado laico (separação e liberdade), no Brasil estão 
presentes, ainda, as características da benevolência, da colaboração e da igual 
consideração (VIEIRA; REGINA, 2021, p. 276-7), sendo que essa última se tra-
duz tanto numa atitude negativa, isto é, de não interferência do Estado em 
qualquer credo ou confissão religiosa, quanto numa atitude positiva, ou seja, 
em um “agir afirmativo” a fim de criar condições para a efetivação da liberda-
de religiosa de todos os credos, sem preferências desta ou daquela confissão 
religiosa, majoritária ou não (p. 165).

Importante consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
valida o modelo laico-colaborativo no contexto nacional. Nesse sentido, quan-
do do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 811 e da ADI 525, a Ministra Rosa Weber atribuiu essa qualidade ao 
modelo brasileiro, exatamente pelo fato de o Estado reconhecer a importân-
cia do fenômeno religioso, assegurando seu livre exercício com igual conside-
ração para todos.
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Desse modo, o modelo brasileiro de laicidade é classificado como colabo-
rativo, no qual se reconhece a importância e essencialidade da religião tanto 
para o indivíduo, em atenção à sua dignidade humana, quanto para a esfera 
pública, o que permite a colaboração entre o Estado e a pluralidade de con-
fissões religiosas, desde que orientados pelo e para o bem comum. A partir 
desse modelo, a liberdade religiosa é garantida e entronizada como uma das 
principais liberdades na sociedade brasileira.

V. CONCLUSÃO
Como pudemos observar, nesta quadra do Século XXI, ademais dos aspec-

tos culturais e históricos, não há como olvidar que a religião deve ser respei-
tada como fato humano inescapável às normas de convivência social, ou seja, 
a partir das perspectivas sociológica e normativa.

Fruto da própria dinâmica histórica universal, é indene de dúvidas que a 
religião ocupou (e continua ocupando) posição de destaque na sociedade hu-
mana. Ela permeia toda a história política e a evolução do pensamento jurídi-
co. Desde a plena confusão de signos, em que o rei era também o sumo pon-
tífice e mediador entre os deuses e homens, passando pela radical mudança 
de paradigma advinda da revelação sinaíta ao povo judeu, até o helenismo, o 
Direito romano e o cristianismo – com sua mensagem e valores formatadores 
da cultura ocidental – a religião sempre foi repositório de questões transcen-
dentes e imanentes que constituem, ao longo das gerações, a própria história 
da humanidade.

Nesse contexto, a liberdade religiosa funciona como verdadeiro primus in-
ter pares em relação às demais liberdades fundamentais. A uma só vez, ela 
é garantidora (i) da soberania do povo brasileiro, unido em torno de valores 
amalgamados pela rica tradição e história, contributo, diga-se, de todas as 
confissões de fé e prática religiosa que aqui coexistem; (ii) da cidadania, pois 
a religião e seu âmbito de proteção permitem a plenitude da participação do 
indivíduo nas “coisas da cidade”, inclusive porque o bem comum é virtude a 
ser buscada e exercida por todos aqui e agora; (iii) da dignidade da pessoa 
humana, pois não há vida digna sem que as necessidades humanas funda-
mentais sejam satisfeitas, e a fé e a questão existencial estão entre elas; (iv) 
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que não aconteceriam caso 

não fossem expressões de uma moralidade que molda o ocidente há cerca de 
dois milênios; e (v) do pluralismo político, uma vez que as diferentes crenças 
moldam diferentes visões de mundo, evitando-se o monismo de ideias que 
pode levar ao controle e dominação. Nesse sentido, a liberdade religiosa pas-
sa a ser um cluster dos próprios fundamentos constitucionais da República e 
da ordem democrática e constitucional.

Assim, como forma de garantir a plenitude da condição humana, importa 
ao Direito proteger e garantir o livre exercício da religião. Com esse deside-
rato, a Constituição de 1988 garante a não interferência do Estado brasileiro 
na esfera da religião e da fé. De modo mais específico, nela estão insculpidas 
as garantias pétreas da consciência e crença, passando pela ampla liberdade 
de organização, pelo dever de proteção dos locais de culto e até mesmo pela 
objeção de consciência. Como corolário dessas mesmas garantias, a Consti-
tuição também reconhece a imunidade tributária das igrejas, não como uma 
benesse estatal, mas como verdadeira limitação do poder de tributar, o que, 
para além de reconhecer os trabalhos sociais desenvolvidos pelas inúmeras 
entidades religiosas, constitui instrumento de garantia da plenitude do exer-
cício da própria liberdade religiosa.

Por fim, visitamos o conceito da laicidade colaborativa a partir da reali-
dade constitucional brasileira. No contexto nacional, há uma nota distintiva 
desse conceito, pois se estende a todas as confissões de fé em igual conside-
ração, independentemente do tempo e penetração cultural de cada uma. Isso 
porque o objeto de proteção constitucional é o fenômeno transcendente em 
si, e não o impacto ou a amplitude da influência de uma determinada religião 
na sociedade.

Portanto, a laicidade colaborativa brasileira posiciona o Brasil como deten-
tor de um dos mais avançados sistemas constitucionais no relacionamento 
entre Igreja (poder religioso) e Estado (a unidade política dos antigos), no qual 
ambos, respeitosa e paralelamente, visam a um fim comum: a promoção do 
bem geral do povo. Será a partir desse diálogo construtivo que se antecipará 
a efetiva concretização dos valores constitucionais em seu mais amplo contex-
to, assim como dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
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I. INTRODUÇÃO
O direito à liberdade é um instrumento de legítima organização social, in-

cumbindo-lhe conciliar as esferas de autonomia individual e coletiva. Trata-se, 
pois, de regra no Estado Democrático de Direito e sua restrição poderá ocor-
rer apenas por meio de lei que explicite os exatos moldes da limitação.

Entre outras liberdades, a Constituição Federal (CF/1988) assegura a liber-
dade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão – art. 5º, inciso 
XIII – “atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Tendo a 
autonomia da vontade e a liberdade contratual como alicerce, o livre exercí-
cio de qualquer atividade laborativa não se classifica como um direito social, 
porquanto não se confunde com a garantia constitucional ao trabalho. Trata-
-se de um direito individual vinculado ao projeto de vida de cada cidadão e à 
dignidade da pessoa humana. É importante salientar, de início, que, embora 
existam alguns pontos de contato, a liberdade do exercício profissional não se 
confunde com a livre iniciativa (art. 1º, inciso IV, e art. 170, CF/1988) tampou-
co com a liberdade de exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, 
parágrafo único, CF/1988), estando mais relacionada ao direito à educação e 
à liberdade de escolha.

O presente artigo investiga os contornos do direito fundamental ao livre 
exercício de qualquer profissão e o alcance da sua delimitação, trazendo à 
baila precedentes relevantes do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da 
matéria. Enquanto há casos nos quais a ausência de regulação e restrição é o 
que garante a liberdade do exercício profissional, por outro lado, há situações 
em que, além da regulamentação, faz-se imprescindível o estabelecimento de 
imunidades e prerrogativas.

Por fim, este estudo tece considerações acerca da liberdade profissional 
no exercício da advocacia, uma das mais antigas profissões de que se tem co-
nhecimento, símbolo da igualdade no sistema processual. Abordando desde 
a constitucionalidade do exame de ordem, passando pelo estabelecimento 
de prerrogativas, até a lei de abuso de autoridade, este estudo conclui que o 
exercício da advocacia, em sua plenitude, somente se dá quando devidamen-
te asseguradas as prerrogativas profissionais.

II. A LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E SEUS LIMITES CONSTI-
TUCIONAIS

O direito à liberdade no exercício da profissão é tema que desencadeia inten-
so debate. Partindo do pressuposto de que não existe direito absoluto, questio-
na-se: quais as balizas a serem seguidas para uma legítima restrição à liberdade 
profissional? E qual seria o alcance da expressão “qualificações profissionais que 
a lei estabelecer” disposta no inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal?

Segundo a doutrina de Ingo Sarlet, Luiz Marinoni e Daniel Mitidiero, a li-
berdade de profissão é um direito fundamental complexo por abarcar funções 
defensivas e prestacionais. A função defensiva, ou negativa, diz respeito à “li-
berdade de não ser impedido de escolher e exercer qualquer profissão para a 
qual se tenha atendido os requisitos necessários, mas também ao direito de 
não ser compelido (forçado) a escolher e exercer determinada profissão”1. Já 
a função prestacional, ou positiva, está vinculada à relação da liberdade de 
profissão com o direito ao trabalho e à educação, para a obtenção dos requi-
sitos legais para o exercício profissional, bem como ao direito de igualdade de 
condições no que tange ao acesso às profissões2.

A única hipótese de exceção à liberdade de escolha é a obrigatoriedade do 
serviço militar, disposta no art. 143 da Constituição Federal3. Além dessa cir-
cunstância, é vedado ao Poder Público ordenar a prestação de trabalho com-
pulsório, por prevalência do livre arbítrio e por força do princípio da dignidade 
da pessoa humana. No âmbito do direito à liberdade profissional previsto no 
inciso XIII do art. 5º, por sua vez, a própria Carta Cidadã estabeleceu a pos-
sibilidade de limitação pelo legislador infraconstitucional. Todavia, embora 
admissível, tal intervenção deve ser compatível com os demais princípios e 
preceitos constitucionais.

1 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Curso de Direito Cons-
titucional”. 6ª edição. Revista e atualizada. Saraiva: São Paulo, 2017, p. 584. 

2 Idem, p. 585.

3 CF/1988. Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. § 1º Às Forças Armadas 
compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, 
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa 
e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente 
militar. § 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo 
de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.



235L IBERDADES234     L IBERDADE PROFISSIONAL

Em sua célebre teoria acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, 
José Afonso da Silva define a norma instituidora da liberdade de profissão 
como sendo de eficácia contida. Nesse sentido, sua aplicabilidade seria ime-
diata, podendo sofrer restrições posteriores por parte do legislador. A pre-
visão de qualificações profissionais pelo legislador ordinário é apenas uma 
possibilidade, não caracteriza uma imposição. “Se, num caso concreto, não 
houver lei que preveja essas qualificações, surge o direito subjetivo pleno do 
interessado, e a regra de liberdade se aplica desembaraçadamente4”. A legis-
lação só pode interferir na liberdade para exigir específica habilitação para 
o exercício de algumas profissões ou ofícios e na ausência de determinação 
legal, tem-se, em sentido teórico, liberdade ampla5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que “as limi-
tações ao livre exercício serão legítimas apenas quando o inadequado exer-
cício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde 
que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade”6. No julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 183 o Tri-
bunal assentou que o legislador estará autorizado a restringir a liberdade de 
trabalho somente quando a execução individual de determinada atividade 
implicar risco à saúde, à ordem pública, à incolumidade das pessoas e do pa-
trimônio, à proteção especial da infância e a direitos e valores imprescindíveis 
para o bem-estar da coletividade7.

Além de assegurar a liberdade da profissão com moderada possibilidade de 
limitação, a Constituição Federal combina o modelo de reserva legal qualificada 
e estabelece, em seu art. 22, inciso XVI, que compete privativamente à União 
legislar sobre a “organização do sistema nacional de emprego e condições para o 
exercício de profissões”. Eventuais restrições ao livre exercício do trabalho, ofício 
ou profissão devem ter caráter nacional, não sendo admitidas diferenças entre 
os entes federados quanto aos requisitos ou condições da liberdade profissional.

4 DA SILVA, José Afonso. “Aplicabilidade das normas constitucionais”. 6ª edição, 3ª tiragem. Ma-
lheiros Editores. P. 106.

5 Idem.

6 STF. ADPF 183/DF. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. DJe 18/11/2019. Disponível em: <ht-
tps://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=751377825>.

7 Idem. P. 18.

Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.412, o Supremo 
consolidou que há usurpação da competência privativa da União para legislar 
sobre trabalho e condições para o exercício de profissões na hipótese em 
que uma lei cria novas regras locais de conteúdo diverso daquelas vigentes 
em âmbito nacional. A preocupação de se estabelecer normas uniformes em 
todo o território nacional se fundamenta no princípio da isonomia entre os 
próprios profissionais de um mesmo setor.

O STF apresenta farta jurisprudência relativa a leis estaduais e distritais que 
foram declaradas inconstitucionais uma vez que, a pretexto de disciplinar nor-
mas administrativas de interesse local, regulamentavam o exercício de atividades 
profissionais, como, por exemplo: o serviço de moto táxi8; cabeleireiro, manicuro, 
pedicuro, esteticista e profissionais de beleza9; e os condutores de ambulância10.

É o interesse público que provoca o legislador ordinário a disciplinar de-
terminados serviços e, para se preservar a isonomia entre os trabalhadores, 
fixou-se a reserva legal qualificada como competência privativa da União. 
Ademais, destaca-se que a maior preocupação do constituinte e do legisla-
dor para limitar o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão está diretamente relacionada aos riscos de lesão a terceiros que a 
ausência de técnica pode ocasionar, como fica evidente em profissões como a 
de médico e a de engenheiro.

A falta de aptidão técnica tem o potencial, a depender do ofício ou pro-
fissão, de gerar uma série de danos individuais e coletivos em razão de ação 
sem a devida perícia, sem a habilidade necessária ou mesmo por omissão ou 
negligência. É nesse contexto que a Constituição admite que certas atividades 
sejam disciplinadas. Dessa forma, objetiva-se evitar que outros indivíduos se-
jam atingidos negativamente pela ampla liberdade do exercício profissional 
de funções que, por essência, carecem de maior proteção em decorrência do 
interesse público, dos valores sociais ou dos direitos fundamentais.

Embora a restrição à liberdade de trabalho esteja expressamente prevista 
no texto constitucional, o legislador deve observar determinadas balizas e li-
mites. Por se tratar de direito fundamental, eventual restrição deve respeitar 

8 ADPF n° 539. Relator: Ministro Luiz Fux. Dj 26/10/2020.

9 ADI n° 3.953. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Dj 27/4/2020.

10 ADI n° 5.876. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Dj 23/8/2019.
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o princípio da proporcionalidade, a fim de evitar limitações desarrazoadas e 
arbitrárias, que atinjam o núcleo essencial do direito. Como corolário do re-
ferido princípio, tem-se que a atividade legislativa deve ser necessária e ade-
quada ao fim pretendido.

Antes da Constituição brasileira, a Constituição mexicana já instituía que 
ninguém pode ser impedido de se dedicar a uma profissão e o exercício dessa 
liberdade só poderá ser vedado por determinação judicial quando atacar di-
reitos de terceiro ou por previsão legal em defesa dos direitos da sociedade11. 
Também a Constituição portuguesa dispõe que “todos têm o direito de esco-
lher livremente a profissão ou o gênero de trabalho, salvas as restrições legais 
impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade”12. 
Com a mesma intenção protetiva, a Constituição espanhola prevê ao cidadão 
o dever de trabalhar, o direito ao trabalho e a livre escolha de profissão ou 
ofício, estabelece ainda que a lei regulará um estatuto dos trabalhadores13.

Por seu turno, há alguns ofícios em que a técnica é mais do que um meio 
de exercício do trabalho, sendo ela a própria manifestação do conhecimento, 
consciência ou informação – como é o caso dos parlamentares, jornalistas, 
escritores e advogados, por exemplo. Enquanto em alguns casos a liberdade 
de trabalho e de expressão exigem a ausência de intervenção estatal para 
sua efetivação, outros casos requerem maior intervenção e demandam pelo 
estabelecimento de imunidades e prerrogativas a fim de que a liberdade do 
exercício profissional seja assegurada em toda a sua plenitude.

11 Constitución Mexicana. “Art. 5°. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino 
por resolución judicial.” Disponível em: < https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_
mov/Constitucion_Politica.pdf>.

12 Constituição Portuguesa. Art. 47. Disponível em: https://www.parlamento.pt/Legislacao/
Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#:~:text=à%20função%20pública-,1.,regra%20
por%20via%20de%20concurso.

13 Constitución Española. “Art. 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el dere-
cho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a 
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en nin-
gún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los 
trabajadores.” Disponível em: < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>.

III. LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: DA NÃO INTERFERÊNCIA 
LEGAL AO ESTABELECIMENTO DE IMUNIDADES E PRERROGATIVAS

Nem todas as profissões demandam uma legislação específica, que esta-
beleça qualificações para o seu livre exercício. Atualmente, o Ministério do 
Trabalho e Previdência Social reconhece 2.269 ocupações no Brasil, mas ape-
nas 68 são regulamentadas14.

Enquanto em alguns casos a ausência de regulamentação é intencional, e 
visa abonar a plena liberdade de trabalho, há situações em que a inexistên-
cia de uma legislação regulamentadora ocasionaria graves danos individuais 
e prejuízos sociais. Ademais, além de requisitos e condições, alguns ofícios 
demandam o estabelecimento de imunidades e prerrogativas para que a li-
berdade do exercício profissional seja alcançada.

O jornalismo é um bom exemplo de profissão díspar que prescinde de re-
gulação. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “o jornalismo é uma 
profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das li-
berdades de expressão e de informação”15. Nessa concepção, os jornalistas 
seriam os profissionais que, por ofício, se dedicam ao exercício da liberdade 
de expressão. Sendo assim – afora as hipóteses de legislação que visa prote-
ger, efetivar ou reforçar o exercício da liberdade na profissão – não há espaço 
para regulação do Estado.

À luz desse entendimento, o STF assentou que “a exigência de diploma 
de curso superior para a prática do jornalismo – o qual, em sua essência, é o 
desenvolvimento profissional das liberdades de expressão e de informação – 
não está autorizado pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, 
um impedimento”16. Dessa forma, qualquer tipo de interferência que viesse a 
limitar o acesso à atividade jornalística configuraria “controle prévio que, em 
verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de informa-
ção”, garantidas e protegidas pela Constituição Federal17.

14 BRASIL. “Classificação Brasileira de Ocupações” (CBO). Ministério do Trabalho. Disponível 
em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf#e.

15 STF. Recurso especial (RE) n° 511.961/SP. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Dje 16/9/2019. Dis-
ponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341118485&ext=.pdf>.

16 Idem. 

17 Ibidem. (Grifo original).
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Da mesma forma, países como Argentina, Alemanha, Bélgica, Chile, Chi-
na, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Itália, Japão, Peru, 
Polônia, Reino Unido e Suécia também não exigem diploma de jornalismo 
para o livre exercício da profissão. Contudo, não há uniformidade no cenário 
internacional quanto a essa exigência, África do Sul, Colômbia, Congo, Costa 
do Marfim, Croácia, Equador, Honduras, Indonésia, Síria, Tunísia, Turquia e 
Ucrânia, por exemplo, demandam a formação superior para o exercício do 
ofício de jornalista.

Seguindo a mesma lógica, a liberdade artística tampouco se sujeita aos 
controles estatais. Ao julgar a ADPF n° 183, o STF decidiu que a profissão de 
músico é incompatível com a intervenção estatal e assentou que a existên-
cia de um conselho profissional com competências para selecionar, discipli-
nar e fiscalizar o exercício da profissão de músico – estabelecendo registros 
profissionais obrigatórios, carteiras profissionais obrigatórias e até aplicando 
penalidades pelo exercício “ilegal” – afronta as garantias da liberdade de 
profissão e de expressão artística18.

A proteção à liberdade de expressão também se dá no exercício da ativi-
dade parlamentar. A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 53, 
que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quais-
quer de suas opiniões, palavras e votos”. Trata-se da imunidade material, que 
visa garantir o livre exercício das funções do mandatário eleito e, em última 
instância, do próprio regime democrático. A Constituição assegura, ainda, a 
imunidade formal, consistente em garantias processuais, previstas no art. 53, 
§1º e seguintes, como o foro por prerrogativa de função, a possibilidade de 
prisão somente em flagrante por crime inafiançável, a possibilidade de susta-
ção de processo criminal pela casa legislativa, por maioria, para crimes prati-
cados após a diplomação e a dispensa do parlamentar em testemunhar sobre 
informações relacionadas ao exercício do mandato.

Importante a ressalva de que a imunidade parlamentar não se confunde 
com impunidade ou privilégio. Não consiste em direito pessoal dos parlamenta-
res, mas sim refere-se à função pública e democrática por eles desempenhada.

Nos termos do art. 9º da Declaração de Direitos de 1689, Bill of Rights, “os 

18 STF. ADPF n° 183. Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Dje 18/11/2019. Disponível em: < 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341705343&ext=.pdf>.

discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examina-
dos senão por ele mesmo, e não em outro tribunal ou sítio algum”19. Em ou-
tras palavras, para que os parlamentares não sejam expostos a ações judiciais 
em razão de seus pronunciamentos – situação que embaraçaria o exercício 
do mandato prejudicando o funcionamento da Casa Legislativa – institui-se 
a imunidade parlamentar, que, ressalta-se, não se fundamenta em completa 
irresponsabilidade, estando restrita às opiniões, votos e palavras proferidas 
no desempenho do mandato ou em razão dele.

Nessa perspectiva, merece destaque também as prerrogativas diplomáti-
cas e consulares destinadas ao pleno exercício das funções do agente que se 
dedica à representação de determinado Estado junto ao governo de outro. 
As prerrogativas diplomáticas “subtraem a missão e o agente diplomático à 
jurisdição dos tribunais locais para permitir-lhes a liberdade, a independência 
e a segurança necessárias ao exercício de suas funções”20.

Se considerada a importância da missão diplomática, a carreira goza 
de prerrogativas e benefícios peculiares, como: inviolabilidade da mis-
são, prevista no art. 22 da Convenção de Viena sobre as Relações Diplo-
máticas21, o que impede que determinados entes do Estado em que se lo-
caliza a sede exerçam autoridade sobre a missão; inviolabilidade pessoal, 
disposta no art. 2922, o que impede qualquer prisão ou detenção; liberda-
de de movimento e de comunicação, nos termos dos artigos 26 e 2723,  

19 Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/74887/mod_resource/content/1/
Declara%C3%A7%C3%A3o%20de%20Direitos%201689%20-%20Bill%20of%20Rights.pdf.

20 MOREIRA LIMA, Sérgio Eduardo. “Privilégios e imunidades diplomáticos”. Brasília: Instituto 
Rio Branco: Fundação Alexandre de Gusmão, 2002. P. 129.

21 Art. 22. 1. Os locais da missão são invioláveis. Os agentes do Estado acreditado não poderão 
neles penetrar sem o consentimento do chefe da missão. 2. O Estado acreditado tem a obriga-
ção especial de adotar todas as medidas apropriadas para proteger os locais da missão contra 
qualquer intrusão ou dano e evitar perturbações à tranquilidade da missão ou ofensas à sua 
dignidade. 3. Os locais da missão, sem mobiliário e demais bens neles situados, assim como 
os meios de transporte da missão, não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou 
medida de execução.

22 Art. 29. A pessoa do agente diplomático é inviolável. Não poderá ser objeto de nenhuma forma 
de detenção ou prisão. O Estado acreditado tratá-lo-á com o devido respeito e adotará todas as 
medidas adequadas para impedir qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade.

23 Art. 26. Salvo o disposto nas leis e regulamentos relativos a zonas cujo acesso é proibido 



241L IBERDADES240     L IBERDADE PROFISSIONAL

todos da Convenção de Viena24. Se, por um lado, a ausência de restrições e re-
gulação é o que possibilita o livre exercício de algumas profissões – como é o 
caso dos jornalistas e dos artistas em geral – por outro lado, tem-se profissões 
que dependem não só de uma regulamentação como também do estabele-
cimento de imunidades e prerrogativas, tanto para evitar danos a terceiros 
ou à coletividade quanto para prevenir a ocorrência de abusos que venham a 
comprometer a liberdade do exercício da profissão.

IV. LIBERDADE PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA: LIMITES 
E PRERROGATIVAS

O exercício incauto da advocacia pode causar graves danos a terceiros, in-
clusive, com potencial de lesão a direitos fundamentais. Ademais, a combina-
ção de uma elevada quantidade de cursos jurídicos com uma formação nem 
sempre adequada para o exercício da vida profissional tornou imperativa a 
existência de algum controle sobre os bacharéis que se tornavam advogados. 
Sendo assim, a Lei n° 4.215/1963 estabeleceu a obrigatoriedade do estágio 
profissional e do exame de ordem. Contudo, devido à pressão de bacharéis 
que não desejavam se sujeitar ao exame, dispensou-se os requisitos com a Lei 
n° 5.846/1972.

Nada obstante, esse cenário se agravou e com a entrada em vigor da 
Constituição Federal de 1988, que alçou a advocacia ao patamar de “função 
essencial à Justiça”, seria inadmissível permitir que profissionais desqualifi-
cados efetuassem a defesa dos direitos dos cidadãos. Assim, a União editou 
a Lei n° 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e atribuiu à entidade competência para sele-

ou regulamentado por motivos de segurança nacional, o Estado acreditado garantirá a todos 
os membros da missão a liberdade de circulação e trânsito em seu território. Art. 27. 1. O 
Estado acreditado permitirá e protegerá a livre comunicação da missão para todos os fins ofi-
ciais. Para comunicar-se com o governo e demais missões e consulados do Estado acreditan-
te, onde quer que se encontrem, a missão poderá empregar todos os meios de comunicação 
adequados, inclusive correios diplomáticos e mensagens em códigos ou cifra. Não obstante, 
a missão só poderá instalar e usar uma emissora de rádio com o consentimento do Estado 
acreditado. (...)

24 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm >.

cionar os advogados25, por meio da aprovação em exame de ordem regula-
mentado pelo Conselho Federal da OAB26.

O exame foi aperfeiçoado até atingir o formato atual: unificado, com uma 
prova de questões objetivas e outra de caráter prático com questões discur-
sivas, a fim de testar a aptidão dos candidatos para o exercício da advocacia. 
Entretanto, o exame era alvo de diversas contestações judiciais que encon-
traram uma resolução definitiva no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
603.583/RS, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, no Tema 241.

O recorrente defendeu a inconstitucionalidade do exame sob o fundamen-
to de que, após a obtenção do diploma, o bacharel em Direito deve ser consi-
derado presumivelmente apto a exercer a advocacia até prova em contrário, 
sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção da inocên-
cia, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Asseverou, ainda, que a exigência de exame para o ingresso na advocacia 
violaria o princípio da igualdade diante dos outros órgãos de classe, sendo as 
avaliações realizadas pelas universidades aptas para tal fim. Aludiu à previsão 
constitucional do valor social do trabalho como fundamento da República e 
ao direito fundamental ao livre exercício de qualquer profissão.

Neste caso, a deliberação do Supremo foi unânime para negar provimento 
ao recurso extraordinário, reforçando que a restrição à liberdade profissional 
está prevista na Constituição e é admissível somente quando há risco à coleti-
vidade. O exercício da advocacia por profissionais não qualificados pode cau-
sar prejuízos não só ao cliente, mas também a toda a coletividade, no sentido 
de limitar o acesso à Justiça e prejudicar o andamento da atividade judiciária.

A exigência do exame de ordem não é particularidade do Brasil. Em muitos 
outros países obter uma aprovação é requisito obrigatório para o livre exer-
cício da profissão. Nos Estados Unidos esse exame é de responsabilidade de 
cada estado, cabendo ao Poder Judiciário a fiscalização. Na Europa, quase to-
dos os países exigem aprovação em algum tipo de exame para o exercício da 

25 Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público, dotada de personalidade jurídica e 
forma federativa, tem por finalidade: I – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, 
a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil; (...)

26 Art. 8º Para inscrição como advogado é necessário: (...) IV – aprovação em Exame de Ordem; § 
1º O Exame da Ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB.
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advocacia. Na Alemanha, por sua vez, a exigência não se restringe ao bacharel 
em Direito para ser advogado. Todo estudante formado em medicina, farmácia 
ou pedagogia também deve ser aprovado no staatsexamen, que consiste em 
uma prova elaborada e coordenada pelo Estado e que visa habilitar o graduado 
a trabalhar como médico, farmacêutico e, em alguns casos, como professor.

Ao mesmo tempo em que a Carta Cidadã permitiu a regulamentação do 
exercício da advocacia, resguardou também a inviolabilidade dos atos e ma-
nifestações dos advogados no exercício da profissão. Verifica-se, portanto, a 
preocupação do constituinte e do legislador ordinário em manter o equilíbrio 
entre a tutela do interesse público, perante os riscos inerentes à advocacia, 
e a indispensável liberdade de expressão e manifestação do pensamento do 
advogado para o cumprimento do seu mister.

O ofício do advogado é, por sua índole, um ofício de combate. O profis-
sional da advocacia não pode omitir-se diante de autoritarismos e arbitrarie-
dades praticadas por particulares ou pelo Estado, tampouco na defesa dos 
direitos de seus constituintes e na busca pela correta aplicação do ordena-
mento jurídico. Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira, já alertava que 
“o advogado pouco vale nos tempos calmos; o seu grande papel é quando 
precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o 
caráter supremo dos povos livres”.

Por essa razão, o advogado sofre retaliações, abusos e embaraços à ativi-
dade por parte, muitas vezes, de agentes de Estado que deveriam zelar pela 
observância das normas. Assim, a inviolabilidade dos atos e das manifesta-
ções é apenas uma das prerrogativas que o ordenamento constitucional asse-
gura aos profissionais da advocacia, no intuito de permitir o efetivo exercício 
desse múnus público e a consequente promoção dos direitos fundamentais.

Valendo-se de suas prerrogativas, asseguradas pela Lei nº 8.906/1994, o 
advogado pode acessar autos de processos e inquéritos, comunicar-se pes-
soal e reservadamente com os clientes, ingressar livremente nas repartições 
públicas, recusar-se a depor como testemunha sobre casos em que atuou e 
sobre casos dos quais possua informação protegida pelo sigilo profissional, 
entre outros. Tais garantias, ao tempo em que são ferramentas destinadas a 
assegurar o livre desempenho da profissão, voltam-se, em última instância à 
defesa dos direitos dos cidadãos.

As prerrogativas do advogado não representam privilégios, ou se confun-
dem com vantagens injustificadas conferidas à categoria, mas consistem em 
“instrumentos vocacionados a preservar a atuação independente do advoga-
do, a conferir a efetividade às franquias constitucionais invocadas em defe-
sa daqueles cujos interesses lhe são confiados”27. Se garantida sua liberdade 
profissional, o advogado pode empenhar-se pela efetividade dos direitos fun-
damentais, pressupostos de manutenção do Estado Democrático de Direito. 
Quando o advogado é impedido de acessar os autos, cerceado no direito de 
comunicação ou proibido de acessar o julgador, viola-se o direito de defesa do 
cidadão, as garantias processuais e o acesso à Justiça.

O Supremo Tribunal Federal tem esposado firme posicionamento no sen-
tido de garantir a inviolabilidade da advocacia. Na ADI nº 1127, paradigma 
no que tange às prerrogativas da profissão, o STF assentou que “a inviolabi-
lidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade 
assegurada ao advogado no exercício profissional”. Trata-se de prerrogativa 
que assegura a paridade de armas, haja vista que a defesa não tem acesso 
às peças e documentos da acusação. Pela mesma razão, não se poderia per-
mitir que isso fosse franqueado ao Ministério Público por meio de medidas 
de busca e apreensão que buscam devastar os escritórios e levantar ampla 
documentação.

O Estatuto da Advocacia, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994, ga-
rante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem 
como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, ele-
trônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.

Recentemente, o Supremo Tribunal reiterou seu firme posicionamento na 
garantia da inviolabilidade dos escritórios de advocacia. No julgamento da Re-
clamação 43.479, o STF declarou ilegal busca e apreensão baseada em decisão 
genérica que autorizou diligência contra 70 escritórios de advocacia e advo-
gados. O relator, Ministro Gilmar Mendes, caracterizou a decisão impugnada 
como fishing expedition, isto é, uma medida buscando “pescar” fundamenta-
ção para novas ações, nem sempre necessárias à ação presente, em violação 

27 TORON, Alberto Zacharias; SZAFIR, Alexandra Lebelson. “Prerrogativas profissionais do advo-
gado”. 3ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2010.
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ao Código de Processo Penal e ao Estatuto da OAB28. O relator ressaltou que 
as prerrogativas dos advogados não são “indevido privilégio profissional, mas 
sim garantia à própria administração da Justiça, de defesa da ordem jurídica e 
das liberdades fundamentais”.

Pontuou, ainda, que “eventuais excessos acusatórios ou a tentativa de 
se criminalizar, de forma ampla, a advocacia, possui efeitos normativos e 
sistêmicos extremamente perniciosos29”. A violação às prerrogativas dese-
quilibra a garantia da paridade de armas em detrimento dos cidadãos e de 
seus defensores, “fazendo com que o processo se torne um instrumento de 
injustificável perseguição30”.

Para ampliar essa proteção, tramita no Congresso Nacional projeto de lei 
que estabelece limites e critérios para as operações de busca e apreensão em 
escritórios de advocacia. O texto proíbe a concessão de medida cautelar para 
busca e apreensão em escritórios de advocacia com base somente em declara-
ções de delação premiada sem confirmação por outros meios de prova. O pro-
jeto também determina que um representante da OAB acompanhe a busca e a 
apreensão, além do próprio advogado cujo escritório está sendo investigado. O 
representante da OAB deverá zelar pelo cumprimento do mandado, podendo 
impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação se-
jam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos. Conforme o 
projeto, essa regra deverá ser respeitada pelos agentes que cumprem o manda-
do, sob pena de abuso de autoridade. O texto também garante o direito do re-
presentante da OAB e do profissional investigado acompanharem a análise dos 
documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação, entre outras 
importantes garantias31. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados 
e está em vias de aprovação também pelo Senado Federal32.

28 Reclamação nº 43.479. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Dje 10/8/2021.

29 Idem.

30 Idem.

31 PL n° 5.284/2020. Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichade-
tramitacao?idProposicao=2265631>.

32 “Votação de limites para busca e apreensão em escritórios acaba nesta quarta”. Disponível 
em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/10/votacao-de-limites-para-
-busca-e-apreensao-em-escritorios-acaba-nesta-quarta

Na mesma toada de reforço às prerrogativas da advocacia, no julgamento 
do Habeas Corpus nº 129.569 consignou-se a impossibilidade de autoridades 
com poderes investigativos extrapolarem suas atribuições para transformar 
defensores em investigados. Dada a indispensabilidade da imunidade profis-
sional ao regular exercício da advocacia, seriam ilegais incursões investigativas 
sobre origem dos honorários quando houver efetiva prestação do serviço33.

Outro importante destaque no tocante às prerrogativas advocatícias foi 
a edição da Lei nº 13.869/2019, que tipificou criminalmente as práticas de 
autoridades que violam as prerrogativas da advocacia. Fruto de uma histórica 
luta da classe, a norma atende a demandas que não se limitam à proteção 
da advocacia no exercício da profissão, mas que visam assegurar, em última 
análise, o direito dos cidadãos a uma ordem jurídica justa, ao devido processo 
legal, à ampla defesa e ao contraditório e a terem seus direitos tutelados pelo 
Estado, por intermédio da atuação do advogado.

As prerrogativas da advocacia não são uma excentricidade do sistema jurí-
dico brasileiro, mas sim peça fundamental do devido processo legal, inclusive 
presente em jurisdições estrangeiras que gozam de amplo reconhecimento 
internacional. Cite-se o attorney-client privilege do Direito estadunidense, 
que protege toda comunicação entre advogado e cliente, permitindo diálogo 
e colaboração franca entre o cidadão e seu defensor legal. Relatório da União 
Internacional de Advogados mostra que institutos similares ao attorney-client 
privilege se fazem presentes em diferentes jurisdições como na França, Rei-
no Unido, Argentina, Colômbia, Austrália, entre outros, inclusive constando 
como direito protegido pela Convenção Europeia de Direitos Humanos34.

Outro exemplo de prerrogativa presente na common law dos Estados Uni-
dos é a work product doctrine, que veda a publicação ou compartilhamento 
de documentos necessários à estratégia jurídica de uma das partes em um 
processo sem seu consentimento ou prévia apresentação ao juízo em deter-
minada fase do processo35.

33 Habeas Corpus nº 129.569. Relator: Ministro Dias Toffoli. Dje 6/8/2015. Disponível em: < 
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=307323976&ext=.pdf>.

34 UNIÓN INTERNACIONAL DE ABOGADOS. International Report on Professional Secrecy and 
Legal Privilege. Disponível em: https://www.uianet.org/sites/default/files/international_re-
port_professional_secrecy.pdf. Acessado em 30/04/2022.

35 NORTON ROSE FULBRIGHT. Legal Professional Privilege. Disponível em: https://www.norton-
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A ampliação da tutela das prerrogativas da advocacia, longe de represen-
tar vantagens escusas à classe, significa garantir a esses profissionais, no exer-
cício de seu mister, que é um múnus público, condições de independência e 
autonomia de atuação e de pleno exercício de suas funções, de modo a garan-
tir que seja atendido o interesse público na realização da justiça.

V. CONCLUSÃO
A liberdade no exercício de qualquer ofício, serviço ou profissão é um di-

reito constitucional que, como os demais, não possui viés absoluto, compor-
tando restrições a serem estabelecidas pelo legislador ordinário. Essa liberda-
de desempenha papel central no exercício da cidadania por meio do trabalho, 
sendo que eventuais limitações legais não podem ser arbitrárias e demandam 
o respeito a critérios de adequação e razoabilidade, justificados pelo interesse 
público e amparada por parâmetros técnicos que visam mitigar os riscos so-
ciais inerentes ao exercício da profissão.

Ademais, conforme o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal, compete 
privativamente à União legislar sobre “organização do sistema nacional de 
emprego e condições para o exercício de profissões”. A concentração dessa 
competência legislativa no ente federal visa preservar a isonomia entre os 
trabalhadores e eventuais restrições ao livre exercício do trabalho devem ter 
caráter nacional, não sendo admitidas diferenças entre os entes federados 
quanto aos requisitos ou condições da liberdade profissional.

A ordem constitucional não autoriza interferência legal que ocasione im-
pedimento ao acesso de profissões. A restrição legislativa ao exercício profis-
sional é legítima apenas quando indispensável à proteção de bens jurídicos 
de interesse público. Por essa razão, quando o exercício da profissão está in-
timamente relacionado à liberdade de expressão, por exemplo, há a impos-
sibilidade de interferência legal para exigência de qualificações, é o caso dos 
artistas e músicos, haja vista que qualquer restrição de acesso às atividades 
configuraria censura prévia.

Tal limitação não significa, porém, que esses profissionais são isentos de 
qualquer encargo. Eventuais ofensas em suas produções poderão ser subme-

rosefulbright.com/en/knowledge/publications/1fbe4b29/united-states-legal-professional-privi-
lege. Acessado em 30/04/2022.

tidas ao Poder Judiciário e sofrerem sanção no âmbito da responsabilidade 
civil e do Direito Penal.

Enquanto há ocupações cuja ausência de normas limitadoras ou regula-
mentadoras é meio para se alcançar o livre exercício profissional, há outras 
que dependem não só de regulação como também da previsão de imunida-
des e prerrogativas, como é o caso dos parlamentares, diplomatas e advoga-
dos. Longe de configurar privilégios, as prerrogativas garantem a liberdade 
profissional desses ofícios, que desempenham funções cruciais para o inte-
resse público.

O advogado exerce papel essencial à administração da Justiça e à garantia 
dos direitos dos cidadãos. Portanto, as prerrogativas instituídas em favor des-
sa classe de profissionais visam garantir o efetivo e independente exercício da 
função, que é fundamental para o Estado Democrático de Direito.
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“O homem privado de sua liberdade de pensar e de amar vale menos do 
que a sua sombra num muro – a menos que se trate naturalmente de um 
muro junto ao qual ele esteja sendo fuzilado, com os olhos bem abertos e a 
cabeça erguida” 

Campos de Carvalho

I. Da liberdade de ensino e de seus limites
A sala de aula é um território livre. Nela estudantes e professores devem 

discutir ideias, expor pensamentos, aprofundar argumentos, sem medo de per-
seguição ou cancelamento. Conhecimento implica o livre pensar, e não há livre 
pensar sem a plena possibilidade de analisar o objeto de estudo sob todos os 
ângulos, sem receio de intervenção estatal, censura ou policiamentos que clas-
sifiquem como tabus certos temas, abordagens, premissas e conclusões.

Nesse contexto deve ser analisada a liberdade de cátedra, expressão, aliás, 
obsoleta, que remete às cadeiras ou tronos góticos (cathedras) dos quais o 
professor expunha seu conhecimento, absorvido inconteste pela audiência 
discente. Reconhece-se no ensino, hoje, algo que vai além da mera transmis-
são de pensamento: um trabalho dialético, no qual professor e aluno trocam 
impressões e constroem mutuamente seus mundos de vida.

Essa nova dimensão do processo é a razão pela qual a expressão liber-
dade de cátedra – usada na Constituição Federal de 1946 – foi substituída 
pela liberdade de ensino e aprendizagem, presente na Constituição Federal 
de 1988, pela qual se garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber (art.206, II).

Importante notar que, pela disposição das palavras no texto constitucio-
nal, o livre aprender precede ao livre ensinar, indicando que o primeiro bene-
ficiário da liberdade em sala de aula é o aluno, e não o catedrático.

Ao conferir primazia à liberdade de aprender, o ordenamento jurídico bra-
sileiro indica que alguns limites podem ser impostos à atividade docente, para 
assegurar ao aluno um ensino de qualidade, plural e sobretudo honesto1. Di-
ferente da liberdade de expressão, que garante a qualquer cidadão o direito 

1 O ensino plural, além de previsto na Constituição Federal (art.206, III) e na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB, art.3º, III), integra o disposto em tratados dos quais o Brasil é signatá-
rio, como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591/92, 
art.13, §1º) e no Protocolo Adicional de São Salvador (Decreto 3.321/99, art.13).

de manifestar seu pensamento, por mais absurdo que seja, a liberdade de en-
sinar conferida ao professor encontra na liberdade de aprender uma fronteira, 
que exige certos cuidados na atividade de ensino.

O primeiro elemento dessa fronteira é a obrigação do docente de expor e 
tratar dos temas previstos no programa de ensino, de apresentar um conteú-
do mínimo previso nas normas legais e na grade curricular da instituição na 
qual exerce suas atividades.

Se o homem é uma vontade servida por uma inteligência, e o objetivo do 
ensino é emancipar esse homem, torná-lo capaz de usar essa inteligência2, é 
necessário oferecer-lhe os instrumentos para o raciocínio autônomo: infor-
mações atualizadas sobre os temas estudados.

O processo de ensino deve ser pautado por um conteúdo curricular mí-
nimo, com temas e assuntos de abordagem obrigatória pelo docente. A Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB)3 impõe um conteúdo obrigatório que deve ser 
abordado em cada nível de ensino, consubstanciado na Base Nacional Co-
mum Curricular. Exige o ensino da Arte (especialmente em suas expressões 
regionais), a Educação Física, a História do Brasil (levando-se em conta as con-
tribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia), a exibição de fil-
mes de produção nacional, a abordagem de conteúdos relativos aos direitos 
humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o 
adolescente e a mulher, a educação alimentar e nutricional.

O professor não tem liberdade para deixar de tratar de tais temas, por 
mais que acredite em sua dispensabilidade. Trata-se de imposição legal, parte 
integrante da liberdade de aprendizado, sem a qual o discente deixaria de 
ter acesso a um cabedal de informações importantes para a formação de sua 
personalidade e para o exercício da cidadania.

O segundo parâmetro que deve pautar a atividade docente é a honestida-
de intelectual.

Nesse campo deve o professor, durante o processo de ensino – em es-
pecial a partir de um determinado nível de aprendizado – expor de maneira 

2 RANCIÈRE, Jacques. “O mestre ignorante – Cinco lições sobre a emancipação intelectual”. Tra-
dução de Lilian do Valle. Belo Horizonte: Autêntica, 2002, p. 69/72.

3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1994.
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transparente suas opções metodológicas e normativas. Sempre que abraçar 
um critério ou juízo de valor, deve alertar seus alunos de que existem outros 
posicionamentos e abordagens possíveis, ainda que o faça de maneira crítica. 
Não se faz necessário que todas as ideias ou teorias sejam expostas e analisa-
das com minúcia, mas é importante que se apresentem as mais relevantes, ou 
mais aceitas pela comunidade científica.

Por mais que o processo de aprendizado seja dialético, o professor não 
deixa por completo a cátedra, sua posição de destaque, e seus argumentos 
acabam por se apresentar como produto de autoridade – senão do posto, da 
experiência de vida, do tempo dedicado aos estudos. Por isso, é indispensável 
que alerte para a relatividade de seu pensamento, para a existência de pro-
postas outras, garantindo-se ao discente liberdade de seguir outros rumos 
intelectuais, buscar outras fontes e divergir.

Ainda no campo da honestidade intelectual, deve o docente pautar o con-
teúdo da aula pelo conhecimento científico em vigor, pelos standards aca-
dêmicos que embasam a matéria apresentada. Ainda que as premissas e 
conclusões da ciência não sejam absolutas e não escapem dos incômodos do 
provisório4, há um critério de aceitabilidade de teses, um consenso intersubje-
tivo da comunidade científica, pautado em procedimentos e métodos aceitos 
como adequados, que garantem uma validade – ainda que provisória e sem-
pre cambiável diante de novas evidências e estudos – do conhecimento5.

Isso não significa que ao professor seja vedado expor outras perspectivas 
ou pontos de vista, mesmo que encontrem resguardo ou aceitação científica 
majoritária. A liberdade de ensino garante o contraditório, a ousadia intelec-
tual, desde que acompanhada de uma explicação sincera que se trata de opi-
nião divergente dos cânones em vigor, das premissas científicas que embasam 
a questão.

Assim, ao explicar a evolução da teoria das penas, nada impede que um 
docente apresente e defenda ideias sobre a origem metafísica ou divina do 

4 JAKOBS, Gunther. “El Derecho Penal como disciplina cientifica”. Madrid: Civitas, 2008, p. 35.

5 SILVA-SANCHEZ, Jesús Maria. “Aproximación al Derecho Penal contemporâneo”. 
Barcelona: J.M. Bosch, 1992, p.67 e ss. WERLE, Denilson Luis; MELO, Rurion Soares. 
“Introdução ao livro Sofrimento e indeterminação”. HONNETH, Axel. “Sofrimento de 
indeterminação: Uma reatualização da Filosofia do Direito de Hegel”. São Paulo: Editora 
Singular, Esfera Pública, 2007, p. 09.

direito de punir, calcada em imperativos categóricos imutáveis, independen-
tes de organizações ou interesses sociais, desde que, com honestidade inte-
lectual, aponte se tratar de teoria atualmente pouco reconhecida no mundo 
acadêmico, e apresente as demais teorias a respeito do tema, indicando arti-
gos e palestras para que os alunos aprofundem seu conhecimento e formem 
seu juízo próprio de valor.

Por fim, integra ainda a liberdade de aprendizado o respeito ao aluno e ao 
seu posicionamento eventualmente contrário ou crítico à posição do docente. 
As avaliações e provas devem levar em conta tal premissa, devendo o aluno 
ser analisado pela qualidade de seus argumentos, pelo conhecimento adquiri-
do, e não pela adequação de suas ideias e conclusões àquelas defendidas pelo 
professor em estudos ou sala de aula.

Respeitada esta liberdade do aprendizado, consubstanciada na apresenta-
ção do conteúdo programático mínimo, na honestidade intelectual e no res-
peito ao aluno, pode o docente exercer de maneira plena sua liberdade de 
ensino (ou de cátedra).

Em outras palavras, asseguradas tais balizas, impera a liberdade do pro-
fessor. Liberdade de discorrer sobre a matéria como acredita mais provei-
toso, de defender seus pontos de vista, de debater qualquer tema, sem re-
ceios, como religião, identidade de gênero, racismo, questões políticas, de 
criticar autoridades e personalidades, defender posições polêmicas e apre-
sentar ideias inovadoras ou antiquadas. É permitido ao professor discordar 
das tradições, questionar os costumes, defender propostas “fora de moda”, 
ou resgatar teorias antigas e tidas por ultrapassadas, desde que explique 
abertamente seu contexto e posição diante dos critérios entendidos como 
cientificamente válidos.

Evidente que se aplicam, como em qualquer outro setor, as regras do Direi-
to Penal que limitam a liberdade de expressão, como aquelas que tratam dos 
crimes contra a honra (Código Penal/ CP, art. 138 e ss.), incitação ao ódio e ao 
crime (CP, art. 286 e art. 287), racismo (Lei nº 1.716/1989) ou outros delitos. 
Mas, fora destas estreitas balizas, é garantida a liberdade plena de ensino.
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II. O STF E A LIBERDADE DE ENSINO
O Supremo Tribunal Federal (STF), em diversas oportunidades, abordou a 

questão, e sempre assegurou a liberdade docente, quando exercida nos ter-
mos e limites expostos.

Uma das mais célebres ocorreu no ano de 1964 – nos autos do Habeas 
Corpus 40.910 – quando Sérgio Cidade de Rezende, professor da Faculdade 
de Ciências Econômicas da Universidade Católica de Pernambuco, distribuiu 
em aula manifesto contrário ao governo militar recém instituído, que concluía 
alertando que aos estudantes “cabe uma responsabilidade, uma parcela na 
decisão dos destinos da sociedade e para isto tem de optar entre ‘gorilizar-se’ 
ou permanecerem seres humanos. A estes cabe a honra de defender a demo-
cracia e a liberdade”.6

Preso preventivamente pelo descumprimento da então vigente Lei de Se-
gurança Nacional, o professor foi paciente de um pedido de habeas corpus 
perante o STF, no qual alegou-se a liberdade de cátedra para afastar a incidên-
cia da norma penal.

A Corte entendeu pela ausência de crime nos atos do professor, em acór-
dão relatado pelo Ministro Hahnemann Guimarães, e acompanhado de voto 
de Evandro Lins e Silva, que fundamentou sua posição na proteção da liberda-
de de cátedra e trouxe as seguintes lições do juiz da Suprema Corte americana 
William O. Douglas:

O governo não pode privar os cidadãos de qualquer ramo do conhecimento, 

nem impedir qualquer caminho para a pesquisa, nem proibir qualquer tipo 

de debate. A proibição se estende aos debates particulares entre os cida-

dãos, aos pronunciamentos públicos através de qualquer meio de comunica-

ção ou ao ensino nas salas de aula.

(...)

A Universidade é uma espécie de uma continua conversação socrática, no 

mais alto nível, com as melhores pessoas que se possa imaginar e reunir – 

sobre as mais diferentes questões, e deve-se fazer o possível para garantir a 

tais homens a liberdade de pensar e de expressar-se.

6 COSTA, Edgard. “Os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal” (volume 5). Rio de Ja-
neiro: Civilização Brasileira, 1967. KAUFMANN, Rodrigo de Oliveira. “Memória jurisprudencial: 
Ministro Ribeiro da Costa”. Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2012, p. 76.

Nesse mesmo julgamento, o Ministro Vitor Nunes Leal expressou que: 
Nosso futuro depende do espírito de criação dos homens de pensamento, 

principalmente dos jovens, e não há criação, no mundo do espírito, sem li-

berdade de pensar, de pesquisar, de ensinar. Se há um lugar em que o pensa-

mento deves ser o mais livre, este lugar é a universidade, que é o laboratório 

do conhecimento.

Em 2018, durante o período eleitoral, inúmeras decisões judiciais deter-
minaram a busca e apreensão de panfletos e materiais de campanha em 
universidades públicas, vedaram aulas com temática eleitoral e reuniões e 
assembleias de natureza política, sob o argumento da vedação legal de cam-
panhas em repartições e prédios públicos. A Procuradoria-Geral da República 
apresentou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
para evitar tais atos, requerendo sua nulidade e a abstenção, por parte de 
quaisquer autoridades públicas, da prática de condutas similares.

A Corte Suprema deferiu o pleito, nos autos da ADPF 548, sendo relevante 
destacar o seguinte trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia:

A autonomia é o espaço de discricionariedade deixado constitucionalmente 

à atuação normativa infralegal de cada universidade para o excelente de-

sempenho de suas funções constitucionais. Reitere-se: universidades são 

espaços de liberdade e de libertação pessoal e política. Seu título indica a 

pluralidade e o respeito às diferenças, às divergências para se formarem 

consensos, legítimos apenas quando decorrentes de manifestações livres. 

Discordâncias são próprias das liberdades individuais. As pessoas divergem, 

não se tornam por isso inimigas. As pessoas criticam. Não se tornam por 

isso não gratas. Democracia não é unanimidade. Consenso não é imposição. 

Liberdade de pensamento não é concessão do Estado. É direito fundamental 

do indivíduo que a pode até mesmo contrapor ao Estado. Por isso não pode 

ser impedida, sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que 

se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho do Direito demo-

crático, mas da ausência de direito e déficit democrático. Portanto, qualquer 

tentativa de cerceamento da liberdade do professor em sala de aula para 

expor, divulgar e ensinar é inconstitucional.

 (...)
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Também o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária 

como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é expos-

ta no inciso V do art. 1º da Constituição do Brasil7.

Por fim, vale citar a decisão do STF nos autos das Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade (ADIs) 5.537, 5.580 e 6.038, que questionavam a constituciona-
lidade de lei do Estado de Alagoas que impunha o chamado Programa Escola 
Livre às escolas do sistema educacional estadual.

Referido programa, dentre outras determinações, tinha por escopo um 
ensino com “neutralidade política, ideológica e religiosa”. Para isso, vedava 
em sala de aula a “prática da doutrinação política e ideológica” bem como 
práticas que “imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, 
religiosa ou filosófica (sic)” e impunha que, ao tratar de questões políticas, 
sócios-culturais e econômicas, o docente apresentasse “com a mesma pro-
fundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 
das várias correntes a respeito, concordando com elas ou não”.

Ao declarar a inconstitucionalidade da norma, o Pleno do STF reafirmou a 
liberdade de ensinar como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
No paradigmático voto do Ministro Roberto Barroso, “os professores têm um 
papel fundamental para o avanço da educação e são essenciais para a promo-
ção dos valores tutelados pela Constituição. Não se pode esperar que uma 
educação adequada floresça em um ambiente acadêmico hostil, em que o 
docente se sente ameaçado e em risco por toda e qualquer opinião emitida 
em sala de aula” (Adin).8

III. DA INDISPENSABILIDADE DA LIBERDADE DE ENSINO
As decisões mencionadas revelam a primazia da liberdade de ensino e sua 

proteção pela Corte Constitucional, sempre que praticada dentro das balizas 
indicadas no início desse artigo.

Tal proteção é indispensável para que a atividade de ensinar seja livre de 

7 STF, ADPF 548 MC-Ref/DF, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, voto Ministra Cármen Lúcia, DJ 
31/10/2018, p. 18.

8 Para uma análise mais detalhada do caso e dos fundamentos da decisão do STF, ver COÊLHO, 
Marcus Vinicius Furtado. “O STF e a inconstitucionalidade da ‘Escola sem partido’”, em https://
www.conjur.com.br/2021-jun-20/constituicao-stf-inconstitucionalidade-escola-partido

amarras que impeçam a circulação de ideias e o debate genuíno sobre sua 
validade e extensão. Buscar a neutralidade do professor é uma forma velada 
de cercear sua atividade. O docente jamais será neutro em relação àquilo que 
ensina, em especial quando se trata de ciências humanas9. Como afirmam 
Finkin e Post, “é evidente que qualquer pretensão de neutralidade política é 
inconsistente com princípios elementares da liberdade acadêmica”10.

 Discorrer sobre História, Geografia, Filosofia, Economia ou Direito exige a 
tomada de posições, a análise crítica de preceitos, sem a qual não é possível 
a superação de dogmas e o avanço científico. Não há neutralidade possível 
quando são ensinados temas como a inquisição, o escravismo, a formação 
política dos territórios nacionais, teorias econômicas ou ideias jurídicas sobre 
propriedade, penas ou relações de trabalho, dentre muitas outras.

Exigir a neutralidade é impor a aceitação do status quo, fazer do confor-
mismo a espinha dorsal da atividade docente, inibir a ousadia das ideias, úni-
co motor possível do avanço. Fossem Galileu, Newton, Rousseau ou Beccaria 
pensadores neutros a terra ainda seria o centro do universo, a gravidade res-
taria incompreendida, a soberania ainda residiria nas mãos dos déspotas e o 
Direito Penal andaria às cegas entre a vingança e o arbítrio.

Para emancipar o aluno, deve o professor expor de forma transparente sua 
visão, e reconhecer que o processo de ensino – qualquer que seja ele – está 
imbricado com seu mundo de vida, com suas ideias formadas ao longo de um 
processo de estudo, vivência e diálogo. A pretensão de neutralidade não é 
nada além do escamoteamento da ideologia, da dissimulação das posições, 
atrás de uma suposta transmissão bem-comportada do saber. Como ressal-
tou o Nobel da Paz Elie Wiesel, a neutralidade favorece o opressor, nunca a 
vítima11. Trata-se de um ato de desonestidade intelectual, porque suprime do 
aluno o direito de saber que certas proposições, apresentadas como verdades 
plenas e assépticas, são produto de uma opção ideológica dissimulada.

9 FREIRE, Paulo. “Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa”. 16ª edição. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000.

10 FINKIN, Matthew W; POST, Robert. “For the common god; Principles of american academic 
freedom”. New Haven: Yale University Press, 2011. Tradução de Luís Roberto Barroso, em voto 
nos autos da ADI 5.537, p.18, (STF, ADI 5537/AL, Relator: Ministro Roberto Barroso, voto do Mi-
nistro Roberto Barroso, DJ 24/8/2020, p. 18).

11 Voto de Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.537, p.18, (STF, ADI 5537/AL, DJ 24/8/2020.
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Um ensino emancipador deve se esforçar para libertar o aluno das amarras 
do pensamento unilateral, do conforto dos axiomas morais, das visões fecha-
das, alicerçada em tradições e costumes, que moldam as relações domésticas 
ou religiosas. Tais valores são relevantes para a coesão do tecido social, para 
oferecer um porto seguro às aventuras do conhecimento, mas não catalisam 
os saltos acadêmicos necessários ao avanço científico. Para isso, é necessário 
um processo pedagógico amplo, plural e livre, que apresente ao aluno um 
mundo diferente – às vezes incômodo – com novas perspectivas e ideias, para 
que ele possa construir, de maneira autônoma, seu mundo de vida12.

A superação da educação bancária, do ensino padrão burocratizado, do 
pacto de mediocridade tão presente nas instituições de ensino, se alcança 
com a concepção da sala de aula como um lugar de entusiasmo, de emancipa-
ção, de participação, mas também de desconforto, onde o professor empurra 
o aluno para o abismo, única forma de ensiná-lo a voar com suas próprias 
asas, com sua própria forma de pensar13. O docente não deve moldar o aluno, 
mas apresentar as dificuldades, os obstáculos, as fragilidades do pensamento, 
indicar os caminhos que julga adequados, e honestamente reconhecer que 
mesmo nestes há contradições, provisoriedade e apenas potência de verda-
de, sempre buscada e não alcançada em um mundo dinâmico, tecnológico 
e – nas palavras de Bauman – líquido no que se refere a valores, tradições e 
precedentes14.

Proteger a liberdade de aprender e ensinar é garantir o desenvolvimento 
de uma sociedade plural e tolerante, assentada sobre a aceitação das desse-
melhanças como resultado de uma diversidade natural e necessária, da cons-
trução de uma comunidade que gaste mais tempo com o desenvolvimento 
científico e cultural do que com o combate ao diferente.

12 O ensino plural, além de previsto na Constituição Federal (art. 206, III) e na LDB (art.3º, III), 
é previsto em tratados dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto 591/92, art.13, §1º) e no Protocolo Adicional de São 
Salvador (Decreto 3.321/99, art.13)

13 HOOKS, Bell. “Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade”. Tradução de 
Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 272.

14 Bauman, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar 
Editora, 2001, p. 158 e ss. 
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A liberdade é uma das grandes questões da humanidade, que desde 
sempre nos desafia a compreendê-la e interpretá-la. Aristóteles a definiu 
como a livre e voluntária ação que não sofre coações. Já o seu conterrâneo 
Sócrates, com o olhar para dentro, apontou que livre é aquele que domina 
seus sentimentos, pensamentos e ações. “Conhece-te a ti mesmo”.

“Não há quem a explique e ninguém que não a entenda", poetizou com 
brilhante lirismo, bem mais recentemente, nossa Cecília Meireles. Fato é 
que pensadores, filósofos, artistas e intérpretes do Direito estarão sempre 
convidados a atualizar as definições da liberdade ao espírito dos tempos 
em que vivem.

Foi justamente esse o honroso convite feito pelo Instituto Justiça & 
Cidadania aos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal: registrar em 
livro concepções atuais sobre diferentes aspectos da liberdade sob o 
prisma da Constituição Federal de 1988.

Lançada no âmbito das comemorações dos 200 anos da Independência do 
Brasil, a obra busca despertar reflexões sobre a participação cidadã dos 
brasileiros, sobre a garantia dos direitos fundamentais pelo Poder 
Judiciário e sobre a conformação do Direito na construção da nossa 
democracia.

Ministro Luiz Fux
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça


