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 Direito à Liberdade 

- Liberdade: pode ser entendida como a possibilidade de escolher entre 

fazer ou não fazer algo, podendo-se escolher entre duas ou mais 

opções. 

- Art. 5º, II, CF/88: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”. 

- Particulares: podem fazer tudo aquilo que não é proibido por lei; 

Administração e seus agentes: só podem fazer o que é permitido por 

lei. 



 Direito à Liberdade 

- Princípio da legalidade: seu objetivo é limitar o poder do Estado, 

impedindo arbitrariedades.  

- Há um duplo significado: protege o particular contra abusos do 

Executivo e do Judiciário e representa “o marco avançado do Estado 

de Direito, procurando conformar os comportamentos às normas 

jurídicas das quais as leis são a suprema expressão” (Bastos). 



 Direito à Liberdade 

- Princípio da legalidade: elaboração de leis, em sentido estrito (criadas 

pelo Parlamento); em alguns casos, a CF/88 admite a regulamentação 

por leis em “sentido amplo”, desde que respeitados os limites 

materiais e formais de cada uma das espécies normativas indicadas no 

art. 59. 

- Restrições excepcionais ao princípio da legalidade (Novelino): medidas 

provisórias (art. 62) e estados de legalidade extraordinária (art. 136 e 

137 da CF/88).  

 



 Direito à Liberdade 

- Princípio da reserva legal: enquanto o princípio da legalidade consiste 

na “submissão a todas as espécies normativas elaboradas em 

conformidade com o processo legislativo constitucional (leis em 

sentido amplo), o princípio da reserva legal incide apenas sobre 

campos materiais específicos, submetidos exclusivamente ao 

tratamento do Poder Legislativo (leis em sentido estrito)” (Novelino). 

- Nesse caso, apenas a lei (propriamente dita) pode regulamentar o 

tema. 

 



 Direito à Liberdade 

- Reserva legal absoluta: o tema deve ser regulamentado integralmente 

por lei em sentido formal.  

- Reserva legal relativa: a CF/88 permite que a lei, em sentido formal, 

fixe os parâmetros de atuação e que um ato infralegal complemente a 

regulamentação. 

 



 Direito à Liberdade 

- Reserva legal simples: a CF/88 autoriza a criação da lei 

regulamentadora, sem estabelecer limites de conteúdo ou finalidade. 

- Reserva legal qualificada: a CF, além de indicar a criação de lei 

regulamentadora, indica os limites (finalidades a serem atingidas e 

meios que podem ser utilizados). 

 



 Direito à Liberdade 

- Liberdade positiva: pode ser entendida como a “situação na qual um 

sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio querer no sentido 

de uma finalidade sem ser determinado pelo querer dos outros” 

(liberdade política, liberdade dos antigos, liberdade de querer). 

- Liberdade negativa: “situação na qual um sujeito tem a possibilidade 

de agir sem ser impedido, ou de não agir sem ser obrigado por 

outros” (liberdade civil, liberdade dos modernos, liberdade de agir - 

Novelino). 



 Direito à Liberdade 

- Além de um direito geral de liberdade de ação – a possibilidade de 

fazer tudo aquilo que não é vedado por lei – a CF/88 protege várias 

liberdades específicas: exteriorização do pensamento, consciência, 

expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, crença, culto, exercício profissional, locomoção, reunião 

e associação. 



 Direito à Liberdade 

- Liberdade de ação: desde que a conduta não seja expressamente 

proibida ou obrigatória por lei, as pessoas tem ampla liberdade para 

decidir sobre suas ações. 

- Resistência à opressão: ainda que não esteja expresso, pode ser 

entendido como o direito de se opor a restrições indevidas à 

liberdade, bem como o direito de não ser indevidamente 

constrangido.  

- Habeas corpus e mandado de segurança.  



 Direito à Liberdade 

- Art. 5º, IV, CF/88: “é livre a manifestação do pensamento, sendo 

vedado o anonimato”. 

- Pluralismo político: a liberdade de manifestação do pensamento 

impede a censura de opiniões ou de posicionamentos políticos não 

endossados pelo governo, desde que não sejam feitas de modo 

abusivo.  



 Direito à Liberdade 

- Liberdade de manifestação do pensamento: o pensar é livre, a tutela 

constitucional incide a partir do momento em que ele é exteriorizado; 

sua manifestação não pode ocorrer de modo descontrolado ou 

abusivo (Pinho).  

- Liberdade de exteriorização do pensamento: a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão 

restrições (salvo o disposto na CF/88 – veja o art. 220).  



 Direito à Liberdade 

- Liberdade de opinião: direito de emitir juízo de valor sobre fatos. 

- Limitações: só são consideradas legítimas quando o discurso tiver a 

intenção e o potencial de instigar ações ilícitas (Novelino).  

- Caso Ellwanger: “o preceito fundamental de liberdade de expressão 

não consagra o ‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito 

individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas” 

(HC n. 82.424). 

 



 Direito à Liberdade 

- “Marcha da Maconha”: “Manifestação legítima, por cidadãos da 

República, de duas liberdades individuais revestidas de caráter 

fundamental: o direito de reunião (liberdade-meio) e o direito à livre 

expressão do pensamento (liberdade-fim). [...] Debate que não se 

confunde com incitação à prática de delito nem se identifica com 

apologia de fato criminoso. [...] Inadmissibilidade da ‘proibição estatal 

do dissenso’. Necessário respeito ao discurso antagônico no contexto 

da sociedade civil [...]” (ADPF n. 187). 



 


