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Direito à Liberdade 

- Vedação do anonimato:  o exercício do direito de manifestação do 

pensamento traz como consequência a necessidade de que as 

pessoas assumam a responsabilidade pela expressão de suas opiniões. 

O exercício pode violar direitos de outras pessoas e pode resultar na 

responsabilização de quem se manifestou desta forma. 

- Finalidades: preventiva (desestimula o abuso) e repressiva (permite o 

direito de resposta e a responsabilização civil ou penal). 



Direito à Liberdade 

- Denúncia anônima: “(a) os escritos anônimos não podem justificar, só 

por si, [...], a imediata instauração da persecutio criminis, eis que peças 

apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, 

salvo quando tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, 

ainda, quando constituírem, eles próprios, o corpo de delito [...]; (b) 

nada impede, contudo, que o Poder Público provocado por delação 

anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais 

destinadas a apurar, [...], “com prudência e discrição”, a possível 

ocorrência de eventual...  



Direito à Liberdade 

- ... situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de 

conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, [...] mantendo-

se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em 

relação às peças apócrifas; e (c) o Ministério Público [...] também pode 

formar a sua opinio delicti com apoio em outros elementos de 

convicção que evidenciem a materialidade do fato delituoso e a 

existência de indícios suficientes de sua autoria, desde [...] não tenham, 

como único fundamento causal, documentos ou escritos anônimos.” 

(Inq. n. 1.957).  



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, IX, CF/88: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença”. 

- Preocupação significativa em assegurar os meios para a livre 

expressão do pensamento.  

- Abrange a liberdade de culto, de cátedra (art. 206, II, CF/88 – 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber), de informação jornalística (art. 220, CF/88), científica e artística. 



Direito à Liberdade 

- Nos termos do art. 220, CF/88: “a manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição”. 

- “Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social” (art. 220, §1º, CF/88 – respeitados os limites do 

art. 5º). 

 



Direito à Liberdade 

- ADPF n. 130: a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67) foi considerada 

incompatível com a atual ordem constitucional (não-recepção). 

- Vedação da censura: a censura pode ser entendida como a verificação 

de compatibilidade entre aquilo que se pretende expressar e 

determinados posicionamentos políticos, ideológicos ou artísticos.  

- Inexigibilidade de licença: é desnecessária a obtenção de autorização 

de um agente ou órgão para a expressão de um pensamento.   

 



Direito à Liberdade 

- Materiais impressos (jornais, revistas, etc.): não precisam de 

autorização para entrar em circulação.  

- Biografias não-autorizadas: “Autorização prévia para biografia 

constitui censura prévia particular. [...] ADI julgada procedente para 

declarar inexigível autorização da pessoa biografada relativamente a 

obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também 

desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes” 

(ADI n. 4.815). 

 



Direito à Liberdade 

- Classificação indicativa: é mera informação aos pais/responsáveis. 

Aviso aos usuários acerca do conteúdo da programação. 

- Não pode ser vista como uma imposição do Estado ou um meio de 

censurar previamente os conteúdos veiculados em rádio e televisão, 

pois o instituto tem caráter pedagógico e complementar ao auxiliar os 

pais a definir o que seus filhos podem ou não assistir.  

 



Direito à Liberdade 

- ADI n. 2.404:  considerou inconstitucional o art. 254 da Lei n. 8.069/90, 

que tipificava como infração administrativa, punida com pena de 

multa e suspensão da programação da emissora por até dois dias (no 

caso de reincidência), a transmissão, via rádio ou televisão, de 

programa em horário diverso do autorizado na classificação indicativa. 

 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XIV, CF/88: “é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. Liberdade de informação. 

- Direito de informar, se informar e ser informado.  

- Direito de informar: direito de transmitir uma informação (liberdade de 

informação jornalística e liberdade de imprensa) para formação de 

opinião pública; não se confunde com a liberdade de manifestação do 

pensamento.  



Direito à Liberdade 

- Direito de se informar: liberdade de buscar informações sem ser 

embaraçado por restrições que não sejam constitucionalmente 

fundamentadas.  

- Direito de ser informado: faculdade de receber as informações de 

interesse particular, coletivo ou geral (Novelino). 

- Proteção do sigilo da fonte: evita coações contra profissionais da 

imprensa.  

 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, V, CF/88: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. 

- Os direitos à liberdade de expressão e manifestação do pensamento 

devem ser exercidos de modo responsável. 

- Em caso de abuso, a CF/88 assegura um direito de defesa, que é a 

resposta (retificando ou replicando) proporcional ao agravo, e as 

indenizações cabíveis.  

 



Direito à Liberdade 

- Indenizações: por dano moral, material ou à imagem, cumuláveis e 

dependendo do caso concreto.  

- Súmula n. 221, STJ: “são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de 

dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do 

escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”.  

 



 


