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“É, sobretudo, mediante a publicidade que os povos respiram.” (Ruy Barbosa, A imprensa e o 

dever da verdade, 1919) 



Resumo 
 

A presente dissertação pretende investigar a maneira como o Supremo Tribunal Federal vêm se 

pronunciando em casos que têm por objeto a aplicação do princípio da liberdade de imprensa. 

Uma leitura superficial de seus julgados poderia levar o leitor a interpretar que as cortes 

superiores adotariam a teoria da ponderação de princípios de Alexy para resolver casos em que 

os referidos princípios colidem. Pretende-se demonstrar, contudo, que essa teoria não seria 

devidamente aplicada e que, caso o fosse, não seria essa a melhor escolha de método 

hermenêutico para a tarefa. O que se propõe é fazer uma releitura dos julgados do STF a partir 

da teoria da integridade de Ronald Dworkin, que parte da noção de adequabilidade dos 

princípios para que se chegue a uma resposta correta para cada caso concreto. Assim, pretende-

se jogar uma nova luz sobre uma questão tão importante para o paradigma em que vivemos, 

dada a relação estreita entre o princípio da liberdade de imprensa com a própria democracia.  

 

Palavras-chave: Liberdade de Imprensa. Teoria da Integridade. Adequabilidade. Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Abstract 
 

This dissertation intends to investigate the way the Federal Supreme Court has been ruling in 

cases that have as object the application of the principle of freedom of the press. A cursory 

reading of his judgments could lead the reader to interpret that the highest court in Brasil would 

adopt Alexy's theory of principle weighting to solve cases where those principles collide. It is 

intended, however, to demonstrate that this theory would not be properly applied and that if it 

were, this would not be the best choice of hermeneutic method for the task. The purpose is to 

re-read the judgments of the Supreme Court based on Ronald Dworkin's theory of integrity, 

which starts from the notion of adequacy of principles to arrive at a correct answer for each 

specific case. Thus, it is intended to shed a new light on such an important issue for the paradigm 

we live in, given the close relationship between the principle of freedom of the press and 

democracy itself.  

 

Keywords: Freedom of the press. Integrity Theory. Adequacy. Federal Supreme Court. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................08 

2 A LIBERDADE DE IMPRENSA...........................................................................09 
2.1 Teorias que sustentam a Liberdade de Expressão e a Liberdade de Imprensa..09 

2.1.1 Autorrealização (self-fulfillment)...............................................................................10 

2.1.2 Busca da Verdade (search of the truth)……………………………………………..12 

2.1.3 Autogoverno (self-government)...............................................................................16 

2.1.4 O Argumento do Quarto Estado (the fourth state rationale).....................................18 

2.2 A Liberdade de Imprensa em face da Liberdade de Expressão..........................20 
2.3 NYT x Sullivan.........................................................................................................28 

3 A LIBERDADE DE IMPRENSA NO STF............................................................32 
3.1 A ponderação de princípios no STF.......................................................................38 

3.2 A teoria da Integridade de Ronald Dworkin.........................................................48 
4 UMA RELEITURA A PARTIR DE DWORKIN.................................................53 

4.1 Os casos em análise..................................................................................................53 
4.2 Um esforço de releitura Dworkiniano...................................................................63 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................74 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................................76 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



8 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar a maneira pela qual a liberdade de imprensa 

é vista e interpretada pelo Poder Judiciário, especificamente pelo Supremo Tribunal Federal, de 

modo a bem compreender três de seus paradigmáticos julgamentos: o da ADPF 130/DF de 

2009,1 que tratou da recepção da Lei de Imprensa de 1967 pela Constituição Federal de 1988; 

o da ADI 4815/DF de 20152 que abordou a questão da constitucionalidade das biografias não 

autorizadas; e, por fim, o da RC 22.328 de 20183 que analisou o caso em que o princípio da 

liberdade de imprensa entrou em rota de colisão com o da proteção à honra e à dignidade 

humana, tendo como parâmetro a ADPF 130/DF. 

Conforme veremos, o STF, nessas três ocasiões, chegou às respostas mediante a 

aplicação da técnica de ponderação de princípios concebida por Robert Alexy. Nada obstante 

terem sido alcançadas respostas corretas nas três situações, na opinião do autor do presente 

trabalho, o que se verifica é a obscuridade e a inadequação da fundamentação utilizada. 

Pretende-se sugerir o uso de outra técnica hermenêutica para se analisar os casos em 

comento e, concomitantemente, o princípio da liberdade de imprensa. Sugere-se a utilização da 

teoria da integridade de Ronald Dworkin como método interpretativo, bem como da sua visão 

quanto à liberdade de imprensa ser, assim como a liberdade de expressão, uma questão de 

princípio e não de política.   

O presente estudo se divide em três seções.  

Na primeira, são apresentadas as teorias que sustentam a liberdade de imprensa e de 

expressão de modo a se fornecer um arcabouço teórico inicial para que se conceitue e se 

diferencie essas liberdades. 

Seriam elas a da autorrealização (self-fulfillment); a da busca da verdade (search of the 

truth), a do autogoverno (self-government), e a do argumento do Quarto Estado (the fourth state 

rationale).  

Nessa primeira parte, será também analisado o importante precedente norte-americano 

NYT x Sullivan, de 1964, que mudou de maneira radical a compreensão da liberdade de 

imprensa pelo Poder Judiciário norte-americano, limitando-se a responsabilidade dos meios de 

 
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental N°130/DF. Relator: 
Ministro Carlos Ayres Britto. 2009. 
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Carmen Lúcia Antunes Rocha. 2015. 
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação N° 22.328/RJ. Relator: Ministro Roberto Barroso. 2018. 
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comunicação frente a acusações de difamação (libel). Trata-se de um julgado de repercussão 

mundial, cujos parâmetros e fundamentação serviriam de exemplo para os tribunais pátrios. 

A segunda seção é a que se dedicará a analisar os casos acima referidos a partir da teoria 

da ponderação de princípios de Robert Alexy, conceituando-se essa teoria e apresentando-se as 

críticas que a ela são feitas, notadamente as específicas à maneira como o STF a aplica.   

Ao final dessa seção, será apresentada a opção hermenêutica aqui defendida: a teoria da 

integridade de Ronald Dworkin, que compara a atuação judicial com a de um romancista 

incumbido de continuar, de modo coerente, uma obra literária em desenvolvimento. 

 A última seção é dedicada à releitura dos julgados a partir do ponto de vista de Dworkin, 

defendendo-se a adoção da sua concepção acerca da natureza da liberdade de imprensa, isto é, 

uma questão de princípio e não de política.  

Objetiva-se demonstrar que a visão de Dworkin é a que melhor defende a liberdade de 

imprensa de argumentos que têm por escopo censurá-la e regulamentá-la sob a alegação de 

proteção ao interesse público. Esses seriam argumentos de política que se sujeitariam às 

concepções axiológicas de seus intérpretes, em total descompasso à compreensão do Direito 

como algo íntegro e coerente.  

 

2 A LIBERDADE DE IMPRENSA 

 

2.1 Teorias que sustentam a Liberdade de Expressão e a Liberdade de Imprensa 

 

A liberdade de imprensa está umbilicalmente ligada à liberdade de expressão. Essa 

relação estreita é evidenciada quando se analisam os fundamentos teóricos que alicerçam essa 

última. Alguns deles encontram-se, também, na base sustentação da liberdade de imprensa. 

Bollinger4 ao comentar a evolução da liberdade de expressão e de imprensa nos EUA 

durante o século XX, chama a atenção para três teorias que teriam providenciado a 

racionalidade da Primeira Emenda à constituição norte americana5 que prevê em seu texto que 

o Congresso não pode legislar para restringir as liberdade de expressão e de imprensa. 

 
4 BOLLINGER, Lee C. Uninhibited, robust, and wide-open: a free press for a new century. Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2010. 
5 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Constituição dos Estados Unidos da América. Disponível em: 
https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em 11/02/20. 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
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As teorias por ele apresentadas são, na verdade, teorias que servem para fundamentar a 

liberdade de expressão enquanto princípio filosófico de um modo geral. Isto é, não se limitam 

a justificar a previsão constitucional norte americana. 

Bollinger elenca três principais teorias gerais, todas amparadas na noção de que o 

discurso é singularmente bom e fonte de algo razoável: a da autorrealização (self-fulfillment); a 

da busca da verdade (search of the truth) e a do autogoverno (self-government). Ronaldo Porto 

Macedo Júnior,6 por sua vez, além dessas três, acrescenta uma quarta: o argumento do Quarto 

Estado (the fourth state rationale).  

Examinemos, em linhas gerais, uma a uma. 

 

2.1.1 Autorrealização (self-fulfillment) 

 

A primeira delas, a da autorrealização (self-fulfillment), é a que defende o interesse dos 

indivíduos de se expressarem de modo a realizar o seu potencial humano. Essa, na concepção 

de Bollinger, não teria tido grande influência na racionalização da primeira emenda, pois a 

autorrealização seria algo difícil de se definir por parte do judiciário e também de se discernir 

da vasta gama de outras atividades humanas, além de não se conectar com a preocupação 

pragmática constitucional de se criar uma democracia que se autogoverna. Podemos dizer que 

Bollinger a enxerga em seu viés marcadamente liberal, visto que ela se relacionaria fortemente 

com a noção de autonomia individual.7  

Nada obstante a visão acima esposada, essa teoria da autorrealização possui tanto 

elementos consequencialistas, isto é, pragmáticos ou utilitaristas, quanto não-

consequencialistas, não-pragmáticos. É o que observa Yong ao interpretar a autorrealização 

como algo composto por dois argumentos: o do desenvolvimento pessoal e o da autonomia.8 

Ambos estariam intimamente ligados, mas com algumas diferenças. O argumento do 

desenvolvimento pessoal, esclarece Yong, é aquele que defende que o indivíduo só conseguiria 

desenvolver sua personalidade, no sentido intelectual e espiritual, se tivesse liberdade para 

manifestar suas crenças e atitudes políticas em público e responder a críticas. Daí seu viés 

 
6 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010. 
7 BOLLINGER, Lee C. Uninhibited, robust, and wide-open: a free press for a new century. Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2010. 
8 YONG, Caleb. Does Freedom of Speech Include Hate Speech? Res Publica, v. 17, n. 4, p. 385-403. 2011. 
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consequencialista ou utilitarista: a liberdade de expressão seria algo necessário para o 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. 

Já o argumento da autonomia, se enraizaria no direito à independência moral do 

indivíduo, protegendo-o de regulações que discriminem suas visões e concepções de bem, 

evidenciando um limite moral contra a violação ao princípio da liberdade de expressão, 

conforme aduz Yong9, no sentido de que o governo deve demonstrar igual consideração (equal 

concern) e respeito para com todos os indivíduos, sendo impossível que se privilegie uma 

concepção de bem em detrimento de outra.  

Ronaldo Porto Macedo Júnior10, chama a atenção, ainda, para o fato de que a teoria da 

autorrealização é defendida por teóricos da primeira emenda norte americana que a enxergam 

enraizada na própria declaração de independência de 1776, que estatuiu que todos os homens 

são criados iguais e são dotados de direitos inalienáveis como vida, liberdade e a busca da 

felicidade.  

Daí se denotam evidentes as suas duas facetas no argumento da autorrealização: uma 

liberal, que resguarda a autonomia, qual seja o direito inalienável da liberdade, e outra utilitária, 

a da busca da felicidade, isto é, de desenvolvimento pessoal. Por isso, coerente a posição de 

Yong de enxergar essa teoria que embasa a liberdade de expressão como conectada tanto à 

tradição liberal quanto à utilitária.  

Ainda sobre o direito à autonomia em sede de liberdade de expressão, interessantes os 

comentários de Baker11 que classifica o referido direito como formal ou substancial. Em sua 

concepção formal, o direito à autonomia pode ser entendido como a permissão estatal para os 

cidadãos expressarem seus valores livremente. Se a um é permitido pelo Estado, ao outro nunca 

pode ser negado. A legitimidade do Estado dependeria, portanto, do seu respeito à igualdade 

entre as pessoas de uma maneira puramente formal. Uma pessoa só é tratada formalmente igual 

e autônoma se a lei lhe permite que use sua liberdade de expressão para incorporar suas opiniões 

e defender seus pontos de vista. A lei só é legítima quando é dado aos cidadãos oportunidade 

de escolha.  

Segundo Baker, a autonomia formal se distingue da substancial. Esta última, por sua 

vez, se identifica com os próprios objetivos de um regime democrático, envolvendo a 

capacidade e a oportunidade das pessoas de levarem uma vida auto-direcionada da melhor 

 
9 YONG, Caleb. Does Freedom of Speech Include Hate Speech? Res Publica, v. 17, n. 4, p. 385-403. 2011.  
10 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010. . 
11 BAKER, C. Edwin. Autonomy and hate speech. In: (Ed.). Extremity and democracy. Oxford, New York: 
Oxford University Press, 2009, cap. 8, p.139-157.   
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maneira possível e de um modo significativo. As políticas públicas frequentemente favorecem 

a autonomia substancial de alguns cidadãos em detrimento da dos outros. O Estado é 

influenciado pela autonomia substancial de parte de seus cidadãos, quando opta por elas. Por 

isso que, ao avançar em termos de autonomia pessoal quanto a certas pessoas, o Estado não 

pode jamais desrespeitar a autonomia formal dos demais cidadãos, sob pena de comprometer a 

própria legitimidade democrática. Vejamos: 

 
A legitimidade democrática, acredito, e certamente o compromisso libertário civil, 
exige que, ao promover a autonomia substantiva das pessoas, bem como ao se avançar 
objetivos igualitários substantivos e outros objetivos políticos adequados, a ordem 
legal não tenha o propósito nem use meios gerais que desrespeitem a autonomia 
formal das pessoas (ou a sua igualdade formal). Sob esse ponto de vista, o respeito à 
liberdade de expressão é uma restrição apropriada à escolha de meios coletivos ou 
legais para avançar objetivos políticos legítimos. (tradução livre)12  

 

Das palavras de Baker, percebe-se a importância da autonomia enquanto direito a se 

expressar livremente para a própria legitimidade democrática. A autorrealização, engloba, de 

fato, um direito no sentido liberal, a autonomia formal, notadamente a liberdade de expressão; 

e, ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento pessoal e democrático dos indivíduos e 

da sociedade em que se encontram inseridos, a autonomia substancial.13 

 

2.1.2 A Busca da Verdade (search of the truth) 

 
A segunda teoria que fundamenta a liberdade de expressão é a da busca da verdade 

(search of the truth). Essa sim, teria uma carga considerável utilitarista e consequencialista. Seu 

principal teórico é John Stuart Mill que, em 1859, publicou sua obra clássica da filosofia 

política: On Liberty.14  

Ronaldo Porto Macedo Júnior15 sintetiza bem o argumento de Mill, explicando que o 

britânico faz a defesa da liberdade de expressão como ferramenta importante para que, em um 

suposto “mercado de ideias” - como seus intérpretes assim entendem – a melhor prevaleça, 

 
12 Democratic legitimacy, I believe, and certainly the civil libertarian commitment, requires that, in advancing 
people’s substantive autonomy as well as in advancing substantive egalitarian aims and other proper policy goals, 
the legal order neither have the purpose to nor use general means that disrespect people’s formal autonomy (or 
their formal equality). On this view, respect for free speech is a proper constraint on the choice of collective or 
legal means to advance legitimate policy goals. (BAKER, C. E. Autonomy and hate speech. In: (Ed.). Extremity 
and democracy. Oxford, New York: Oxford University Press, 2009, cap. 8, p.143.) 
13 BAKER, C. E. Autonomy and hate speech. In: (Ed.). Extremity and democracy. Oxford, New York: Oxford 
University Press, 2009, cap. 8, p.139-157. Op.Cit. 
14 MILL, J.S. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle. Op. Cit. 
15 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010. 
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gerando boas consequências para a governabilidade e a busca da verdade, numa sistemática em 

que não haveria, portanto, hierarquia previamente estabelecida entre os discursos. Apenas o 

mercado de ideias poderia determinar qual discurso deveria ser mais ou menos valorizado, o 

que permitiria uma maior variedade de discursos protegidos, como o artístico e o pornográfico.  

Nigel Warburton16 divide o argumento Milliano em três partes: o argumento da 

infalibilidade, o do “dogma morto” e o da verdade parcial, que serão detalhados abaixo. Todos 

eles se relacionariam com a noção de verdade por detrás do discurso ou da expressão das ideias.  

O silenciamento de uma opinião, apenas por ser considerada falsa, pressupõe uma noção 

de infalibilidade de quem censura e sustenta a opinião contrária, dificultando o aparecimento 

de ideias consideradas heterodóxicas e heréticas. Um pensador sério sempre admitiria a 

possibilidade de estar errado, sendo cediço que o progresso do conhecimento depende dessa 

abertura ao questionamento e crítica das ideias prevalentes e tidas como verdadeiras.  

O segundo argumento está estreitamente ligado ao primeiro. Ele sustenta que a crítica e 

o desafio das ideias consideradas corretas e verdadeiras não apenas seria desejável, como 

também necessário para que a sua verdade permaneça “viva” e não se torne um “dogma morto”. 

É somente com o questionamento e a crítica constante que se fortalece a crença numa ou noutra 

ideia, pois ao se defender dos contra-argumentos evita-se uma situação de estagnação mental 

que, em última análise, destruiria o próprio significado das ideias que se tem. 

Por fim, tem-se o argumento da verdade parcial. Mill17 aponta para o risco de que ao se 

censurar uma ideia tida como falsa em sentido amplo, correr-se-ia o risco de se descartar, 

também, alguma parte dela que seria verdadeira. É muito comum que se discorde de um modo 

geral da ideia de um pensador, mas se reconheça a validade de um ou mais de seus argumentos, 

o que inspiraria outras pessoas a desenvolver suas teorias.  

Para Warburton, o discurso artístico e o pornográfico, por exemplo, ao contrário do que 

defende Macedo, não encontrariam seu fundamento de validade na obra de Mill, visto que a 

arte e a pornografia não visariam a declarar a veracidade ou falsidade daquilo que é representado 

ou retratado. 

Matheus Assaf18 destaca o viés utilitarista refinado da obra de Mill, pois ela objetivaria 

conciliar as premissas do utilitarismo clássico com o respeito aos direitos individuais, 

colocando em seu centro os ideais liberais, notadamente o princípio da liberdade de expressão. 

 
16 WARBURTON, N. Free speech: a very short introduction. Oxford; New York: Oxford University Press, 
2009. 
17 MILL, J.S. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle. 
18 ASSAF, M. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: Por que devemos tolerar ideias odiosas? 1ª ed. 
Belo Horizonte: Dialética, 2019. 318p. 
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A maximização do bem-geral deveria ser, portanto, conciliada com o respeito às liberdades e 

direitos individuais, para que fosse possível a construção de um Estado justo.  

Mill, objetivando o respeito às liberdades e direitos individuais, aponta que o princípio 

a ser observado no exercício correto do poder, ao adentrar a esfera de liberdade do outro, é o da 

prevenção ao dano.19 Inexistindo dano, portanto, não haveria direito à interferência e 

prevaleceria a liberdade individual. Prossegue seu raciocínio colocando, no centro das 

liberdades humanas, as de consciência, pensamento e expressão: 
 

Esta é, então, a região apropriada da liberdade humana. Compreende, primeiro, 
o domínio interior da consciência; exigindo liberdade de consciência, no 
sentido mais abrangente; liberdade de pensamento e sentimento; liberdade 
absoluta de opinião e sentimento sobre todos os assuntos, práticos ou 
especulativos, científicos, morais ou teológicos. (Tradução Livre)20 
 

Para ele, apenas a partir dessas liberdades é que alguém teria a condição de desenvolver 

e perseguir seus gostos, vivendo uma vida adaptada ao seu caráter. O único limite seria, 

portanto, o de não lesar a outros. Uma sociedade só seria de fato livre, se essa liberdade, a de 

perseguir os seus próprios fins e objetivos, fosse respeitada face aos cidadãos. Seria ela a 

liberdade propriamente dita.21 

Daí o caráter marcadamente utilitarista da sua teoria. De um lado, a livre circulação de 

ideias como um instrumento de busca da verdade e progresso científico e social; de outro o 

argumento do desenvolvimento social decorrente do respeito à autonomia privada.  

Na raiz do argumento de Mill, podemos colocar outro importante teórico sobre a busca 

da verdade, John Milton, que publicou o ensaio Areopagítica em 1644,22 mais de duzentos anos 

antes do de seu conterrâneo, On Liberty. Trata-se de discurso seu ao parlamento inglês 

insurgindo-se contra a lei que havia introduzido um sistema de licenciamento prévio para obras 

impressas em 1643. Notadamente para livros, panfletos e escritos. Milton compara esse 

licenciamento prévio ao imprimatur da inquisição católica.  

Seelaender23, comentando esse discurso, destaca que as ideias de Milton sofreram 

grande influência da reforma protestante. Foi a partir desse movimento reformista, que noções 

 
19 MILL, J.S. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle. Op. Cit. 
20 This, then, is the appropriate region of human liberty. It comprises, first, the inward domain of consciousness; 
demanding liberty of conscience, in the most comprehensive sense; liberty of thought and feeling; absolute 
freedom of opinion and sentiment on all subjects, practical or speculative, scientific, moral, or theological. (MILL, 
J.S. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle). 
21 MILL, J.S. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle. Op. Cit. 
22 MILTON, J. Areopagitica. Studium Publishing, 2018. Versão kindle. 
23 SEELAENDER, A. C. L. Surgimento da ideia de liberdades essenciais relativas à informação - 
"areopagitica" de Milton. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v. 86, n. 1, p. 190-211, 
1991.    
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como a valorização do indivíduo e o sacerdócio universal forneceram as bases do seu 

pensamento de defesa das liberdades dos cidadãos e aversão pelo autoritarismo da igreja e pelos 

tiranos.  

O argumento Miltoniano é bem sintetizado por Siebert,24 que destaca a premissa de que 

os homens são capazes de distinguir o certo do errado, o bom do mau, e que, para isso, faz-se 

necessário o acesso ilimitado às ideias e pensamentos de outros homens. Daí a impossibilidade 

da censura prévia.  

Segundo Seelaender, Milton teria fixado as raízes, ainda que implícitas, do que viria a 

ser a concepção moderna do Direito à Informação por parte dos governados, algo intimamente 

ligado à noção de cidadania. As liberdades de se expressar e de saber andariam juntas.   

Chama, ainda, a atenção de Milton, a impossibilidade de se ter censores infalíveis e 

incorruptíveis, isto é, confiáveis; comprometendo sobremaneira a própria razão pela qual se 

instituiu a censura prévia. Ademais, a censura prévia das obras escritas acabaria por desaguar 

na censura de todas as demais artes, como a música, a dança, a poesia, as recreações, etc., visto 

que todas elas teriam o potencial de “corromper” as pessoas, gerando uma necessidade 

inesgotável de censores.25 

Como esperar que a verdade irá de fato prevalecer se os censores não seriam confiáveis? 

Siebert26 demonstra que o argumento Miltoniano lançou as bases dos conceitos 

contemporâneos do livre mercado de ideias (the open market place of ideas) e do processo de 

autocorreção (the self-righting process), ao defender que a partir da livre expressão de ideias, 

sem a interferência governamental, a verdade prevaleceria ao final, em decorrência de um 

processo de autocorreção em que a falsa ideia poderia ter, no máximo, uma vitória temporária, 

mas que a verdade venceria ao final. Conceitos esses, bem desenvolvidos por Mill, conforme 

já delineado alhures. 

Vale ressaltar, por fim, que apesar da obra Areopagítica ser considerada um texto 

importante em defesa da liberdade de imprensa, não se referia à imprensa no sentido moderno 

que a concebemos atualmente, visto que à época não existiam jornais ou, se existiam, eram de 

diminuta importância. O discurso de Milton à época se referia à liberdade de imprimir 

“printing” sem censura prévia e não à liberdade de imprensa “press” no sentido de empresa e 

 
24 SIEBERT, F. S. Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet 
communist concepts of what the press should be and do. Urbana: University of Illinois Press, 1956. 153 p. 
25 MILTON, J. Areopagitica. Studium Publishing, 2018. Versão kindle. Op. Cit. 
26 SIEBERT, F. S. Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet 
communist concepts of what the press should be and do. Urbana: University of Illinois Press, 1956. 153 p. Op. 
Cit. 
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veículo de informação. Isto é, seu conteúdo é marcadamente liberal em defesa do direito natural 

de se expressar na forma impressa.27 

 

2.1.3 Autogoverno (self-government) 

 
O terceiro argumento é de vital importância para se compreender a importância do 

direito à liberdade de expressão e também de imprensa, para a própria democracia.  

Ronaldo Porto Macedo Júnior28 esclarece que o argumento do autogoverno preceitua 

que as liberdades de expressão e de imprensa configuram-se indispensáveis para a 

governabilidade de uma sociedade democrática, pois visam a permitir a própria participação 

dos cidadãos no processo democrático. A partir desse argumento, o discurso político assume 

posição hierárquica superior na escala de proteção dos discursos, visto que central para a 

governabilidade.  

Apesar desse argumento possuir características marcadamente utilitaristas 

(consequencialistas), é possível que se enxergue o seu viés liberal (não-consequencialista), 

porquanto resguarda também um direito natural individual. É o que se pode depreender da lição 

de Yong29, que enxerga o direito à participação do cidadão num autogoverno democrático 

como, ao mesmo tempo, fundamento para a facilitação da articulação democrática, agregação 

e balanceamento de interesses, de modo a privilegiar o discurso político; e, também, no seu viés 

não-consequencialista, como direito individual de cada cidadão de participar do processo 

político democrático.  

Há que ainda trazer à baila as ideias de Sunstein e Bork sobre o tema, comentadas por 

mim em outra oportunidade.30 

Sunstein31 compreende a Primeira Emenda à Constituição norte-americana como algo 

que se subdivide em dois níveis. No primeiro estaria protegido o discurso político – aquele 

proferido e recebido como algo que tem por escopo a contribuição com a deliberação pública – 

enquanto que no segundo nível estariam todos os demais discursos.  

 
27 LIMA, Venício. A. de. Liberdade de Expressão X Liberdade de Imprensa: Direito à comunicação e 
democracia. 2ª. São Paulo: Publisher Brasil, 2012. 248p. 
28 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010.  
29 YONG, Caleb. Does Freedom of Speech Include Hate Speech? Res Publica, v. 17, n. 4, p. 385-403. 2011.  
30 MENDONÇA, Felipe Dayrell. O poder ou dever da emissora de rádio ou televisão de convolar o debate 
de segundo turno em entrevista diante da ausência injustificada de um dos candidatos. In: PEREIRA, 
Rodolfo Viana (Org.). Direitos políticos, liberdade de expressão e discurso de ódio. v. III. Belo Horizonte: 
IDDE, 2019. p. 77-102. ISBN: 978-85-67134-14-7. Disponível em: https://doi.org/10.32445/9788567134147l.  
31 SUNSTEIN, Cass. R. Democracy and the problem of free speech.  New York: The Free Press, 1993. 300 p.  

https://doi.org/10.32445/9788567134147l
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O primeiro nível só seria passível de restrição uma vez comprovado imediato risco de 

dano, enquanto que para se restringir o segundo nível da liberdade de expressão, bastaria que 

se demonstrasse a existência de um forte e legítimo interesse por parte do Estado.  

Bork32, outro jusfilósofo norte-americano, possui entendimento mais radical. Na sua 

visão, apenas o discurso político seria protegido pela Primeira Emenda, porquanto basilar para 

a própria democracia representativa.  

O discurso político, contudo, não abarcaria aquele discurso que objetiva a derrocada 

violenta do Estado ou a subversão da lei, pois colocaria em cheque a própria democracia. 

Ambos os autores, saliente-se, compartilham da visão madisoniana sobre as liberdades 

de expressão e de imprensa. James Madison, avançava a ideia do “governo pela discussão”, 

exercido por um povo soberano e que faz uso da liberdade de expressão como instrumento para 

a deliberação democrática.33 

São esclarecedores, também, os comentários de Emerson,34 que destaca que o direito à 

liberdade de expressão, apresenta características de direito individual e também de “bem 

social”, o que levou ao desenvolvimento da noção de que todos devem participar do processo 

de tomada de decisões, para que ele possa ocorrer da melhor forma possível e atingir os 

melhores resultados. E, para isso, as liberdades de expressão e informação são instrumentos 

indispensáveis para governabilidade em qualquer sociedade, principalmente nas democráticas. 

Afinal, se o consentimento é algo necessário em uma democracia, visto estar o poder nas mãos 

do povo governado, disso decorre que os governados para exercerem o seu direito de consentir, 

devem ter ampla liberdade de expressão para formar seus julgamentos individuais e coletivos.  

Por fim, neste tópico, importante fazer menção ao pensamento de Meiklejohn35, que, de 

maneira bem clara, coloca o argumento do autogoverno no cerne da primeira emenda à 

constituição dos EUA. Para ele, não haveria que se falar na proteção ao direito à fala, mas, sim, 

ao pensamento e à comunicação pelas quais, nós cidadãos, governamos. Tratar-se-ia não de um 

direito privado, mas sim de um poder público, uma responsabilidade governamental. O 

autogoverno, por parte dos cidadãos e eleitores, só seria possível se eles pudessem adquirir 

inteligência, integridade, sensibilidade e generosa devoção ao bem-estar público. Para isso, 

 
32 BORK, Robert. H. Neutral Principles and Some First Amendment Problems. Indiana Law Journal, v. 47, n. 
1, p. 1-35, 1971.   
33 SUNSTEIN, Cass. R. Democracy and the problem of free speech.  New York: The Free Press, 1993. 300 p. 
34 EMERSON, Thomas. I. Toward a general theory of the first amendment.  New York: Random House, 1966. 
245 p. 
35 MEIKLEJOHN, Alexander. The First Amendment Is an Absolute. The Supreme Court Review, p. 245-266, 
1961. 
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imprescindível o acesso à informação, seja pela educação, conhecimento, literatura e discussões 

públicas. Tudo isso faz parte do que ele denomina “dignidade do indivíduo”.  

Meiklejohn, ressalte-se, é bem didático quanto ao significado do autogoverno 

democrático em uma sociedade democrática como a norteamericana. Segundo ele, toda a 

autoridade do governo pertence ao povo, que é ao mesmo tempo governado e governante. A 

liberdade política não é a ausência de governo, mas sim o autogoverno. O povo delega poderes 

limitados a ramos específicos como o legislativo, o executivo e o judiciário, para execução das 

suas tarefas precípuas, sem delegar todo o poder soberano que permanece em suas mãos, 

podendo ser exercido diretamente em algumas ocasiões, como na escolha de seus 

representantes. A intenção revolucionária da primeira emenda teria sido de impedir que esses 

ramos subordinados limitassem a liberdade eleitoral do povo, sua liberdade política de se 

autogovernar. O que é de fato protegido pela primeira emenda, na sua visão, não é o direito de 

se expressar, mas sim o de acessar a informação para se governar.  

É interessante que ele não considera que a proteção da primeira emenda se referiria a 

um direito particular e individual de se expressar, mas sim a uma função pública (public power) 

ou uma responsabilidade governamental do Estado (governamental responsibility). Essa 

relevância dada por Meiklejohn às atividades de circulação de ideias e informações pelas quais 

o povo se governa, acaba por reforçar a importância da liberdade de imprensa. Afinal, trata-se 

da sua principal função, conforme veremos.  

 

2.1.4 O Argumento do Quarto Estado (the fourth state rationale) 

 
Esse argumento decorre diretamente do anterior, visto que estreitamente ligado à noção 

de autogoverno, e se identifica precipuamente com a liberdade de imprensa, conforme restará 

demonstrado. Ronaldo Porto Macedo Júnior,36 o explica conjugando as ideias de Scordato37 e 

de Owen Fiss.38  

Scordato aponta para a necessidade de, em uma democracia, existir um grupo de pessoas 

cujo propósito seria reunir, organizar e distribuir informações na sociedade, notadamente sobre 

 
36 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010. Op.Cit. 
37 SCORDATO, M.R. Free speech rationales after September 11th: the First Amendment in post World 
Trade Center America. Stanford Law & Policy Review Issue, v. 13, p. 185, 2002. 
38 FISS, Owen. M. Free Speech and Social Structure. Yale Law School Legal Scholarship Repository, p. 1405-
1425, 1986.    



19 
 

atos governamentais e o restante do mundo, visto que os cidadãos não teriam tempo ou recursos 

suficientes para fazê-lo. Esse grupo seria a mídia institucional. 

Os autores ressaltam que esse argumento seria mais do que um tributo à importância da 

imprensa, implicando a noção da necessária função constitucional desempenhada por ela na 

sociedade norte-americana. Nada obstante, apontam para o risco de que se atribuiria status 

constitucional a uma instituição carente de autoridade política formal, cujos membros são 

cidadãos privados, empregados de grandes corporações, que não foram sequer eleitos ou 

indicados por autoridades eleitas do governo, caracterizando um “Quarto Estado”, comparável 

aos três ramos de Estado já existentes: legislativo, executivo e judiciário. 

Ronaldo Porto Macedo Júnior, ao comentar as ideias de Scordato, considera que essa 

proteção especial à Liberdade de Imprensa teria sido estabelecida no célebre caso julgado pela 

Suprema Corte Norte Americana New York Times Co. v. Sullivan.39 Trataremos desse 

importante precedente judicial norte-americano em outro tópico.  

Essa visão também é compartilhada por Potter Stewart,40 que enxerga a liberdade de 

imprensa como uma provisão estrutural da constituição norte-americana, visto que seria a única 

direcionada a uma instituição, enquanto que as demais provisões incluídas no Bill of Rights, 

seriam de caráter individual, como a liberdade de expressão e de religião. 

Para esse autor, o propósito da garantia à liberdade de imprensa seria o de criar uma 

quarta instituição, não-governamental, que teria a missão de contrabalançar os três ramos de 

governo acima referidos. Verdadeiramente, um Quarto Estado. Algo essencial para a própria 

segurança do Estado, fazendo referência ao pensamento de John Adams consubstanciado na 

Constituição de Massachusetts. 

Nessa esteira, Macedo Júnior faz referência ao pensamento de Owen Fiss, que aponta 

para a necessidade de atualização da compreensão sobre a tradição da liberdade de expressão 

na sociedade norte-americana. Para Fiss, essa tradição protegeria, originalmente, o falante 

individual, aquele que sobe em uma caixa de sabão, faz um discurso e corre o risco de ser preso 

pelo conteúdo de sua fala.  

Fiss entende que a função da liberdade de expressão seria mais do que simplesmente 

preservar a liberdade individual garantindo-se o direito à autonomia ou à autorrealização, mas 

sim à preservação, em última análise, da democracia, denotando o caráter instrumental da 

liberdade de expressão como meio de autodeterminação coletiva.  

 
39 376 US 254 (1964). 
40 STEWART, Potter. Or of the press. Hastings Law Journal, v. 26, n. 3, p. 631-637, 1975. 
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Ele indica que essa forma de enxergar a liberdade de expressão demandaria uma 

atualização da compreensão da tradição norte americana e estaria enraizada no pensamento de 

Meiklejohn, entendendo que suas ideias quanto à autonomia se aplicariam tanto aos indivíduos, 

quanto às instituições: 
Ao pensar na CBS como falante e reivindicando para ela o benefício da 
Tradição, presumo que a autonomia protegida pela Tradição não precise ser 
confinada aos indivíduos. Pode se estender às instituições. A autonomia não é 
valorizada por Meiklejohn e seus seguidores por causa do que faz para o 
desenvolvimento de uma pessoa (autorrealização), mas sim por causa da 
contribuição que faz à nossa vida política, e essa contribuição pode ser feita 
por indivíduos ou organizações. (tradução livre)41 
 

Sua forma de enxergar a liberdade de expressão como uma forma de contribuição feita 

à vida política, seja através de indivíduos, seja através de instituições, aponta de maneira muito 

clara para a importância da liberdade de imprensa em uma sociedade democrática. É somente 

com ela que se garante o acesso à informação tão necessário para a participação política e se 

permite o autogoverno democrático. 

A imprensa, portanto, enquanto instituição, deveria ter autonomia para desempenhar o 

seu papel imprescindível de circulação de informações de modo a contribuir para o autogoverno 

e fiscalizar os três ramos institucionais do Estado, no sistema de pesos e contrapesos. Essas suas 

missões são ainda mais importantes e indispensáveis em uma sociedade democrática. 

 

2.2 A Liberdade de Imprensa em face da Liberdade de Expressão 

 

Após ter-se discorrido sobre as teorias que fundamentam a Liberdade de Expressão e a 

sua correlata Liberdade de Imprensa, importante que se faça uma distinção entre elas.  

Conforme já alinhavado acima, o princípio da liberdade de expressão se apoia em 

justificativas consequencialistas e não-consequencialistas. As primeiras se fundamentam nos 

valores, interesses e benefícios que a permissão ao discurso promove e traz, superando os 

eventuais males. Já as segundas se apoiam nos direitos dos falantes, ouvintes e observadores.42  

 
41 In thinking of CBS as a speaker, and claiming for it the benefit of the Tradition, I assume that the autonomy 
protected by the Tradition need not he confined to individuals. It can extend to institutions. Autonomy is not valued 
by Meiklejohn and his followers because of what it does for a person's development (self-actualization), but rather 
because of the contribution it makes to our political life, and that contribution can be made either by individuals 
or organizations. (FISS, Owen. M. Free Speech and Social Structure. Yale Law School Legal Scholarship 
Repository, p. 1411, 1986).    
42 YONG, Caleb. Does Freedom of Speech Include Hate Speech? Res Publica, v. 17, n. 4, p. 385-403. 2011.  
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Essas justificativas foram objeto de análise na seção precedente, ao se discorrer sobre 

cada uma das teorias. O que nos cabe, agora, é identificar a especialidade da liberdade de 

imprensa face à liberdade de expressão. 

Como ponto de partida, essencial que se reconheça a liberdade de imprensa como algo 

umbilicalmente ligado à democracia. Algo verdadeiramente necessário em um sistema 

democrático, nas palavras de Bollinger.43  

Salta aos olhos o fato de a liberdade de imprensa ter sido resguardada antes mesmo que 

a liberdade de expressão nos EUA. A primeira em 1776 no art. 12 da Declaração da Virgínia, 

enquanto a segunda veio protegida apenas em 1791 quando da aprovação do Bill of Rights, 

tendo sido incluída na primeira emenda à constituição norte-americana.44 

Eis o que constou da Declaração da Virgínia:  

 
Section 12. That the freedom of the press is one of the great bulwarks of 
liberty, and can never be restrained but by despotic governments. (grifou-se). 

 

A Primeira Emenda, por sua vez, acrescentou a proteção à liberdade de expressão e 

repetiu a proteção à liberdade de imprensa: 

 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or 
of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition 
the Government for a redress of grievances. (grifou-se).  

 

Esse fato é muito significativo. Segundo Potter Stewart,45 ao terem incluído essas duas 

garantias na primeira emenda à Constituição dos EUA, os fundadores quiseram dizer que elas 

se diferenciavam. Afinal, caso a liberdade de imprensa significasse apenas a liberdade de 

expressão dos jornalistas, um direito individual de cada um deles, esta já estaria resguardada na 

cláusula de garantia ao “freedom of speech”.  

Ela, a liberdade de imprensa, significaria, necessariamente, mais do que isso. Mais do 

que um direito individual e mais do que um fórum neutro para debates no formato de mercado 

de ideias. Significaria, de fato, um escrutínio organizado e especializado do governo feito por 

 
43 BOLLINGER, Lee. C. Images of a free press.  Chicago: University of Chicago Press, 1991. xii, 209 p. 
44 NAPOLITANO, C. J.; STROPPA, T. O Supremo Tribunal Federal e o discurso de ódio nas redes sociais: 
exercício de direito versus limites à liberdade de expressão. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 
p. 314-332, 2017.   
45 STEWART, P. Or of the press. Hastings Law Journal, v. 26, n. 3, p. 631-637, 1975. Op. Cit. 
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uma instituição protegida, um formidável contrapeso ao poder oficial institucionalizado.46 Um 

quarto Estado, uma provisão estrutural da Constituição, conforme mencionado alhures.   

Essa previsão antecedente da liberdade de imprensa face à liberdade de expressão, não 

implica a conclusão de que aquela seria mais importante do que esta, e nem que estaria em 

posição superior. Denota, somente, a sua estreita relação com a democracia. 

Ressalte-se, à propósito, que também a relação entre liberdade de expressão e 

democracia é bastante estreita. Baker47 enxerga a liberdade de expressão não como o centro da 

democracia, mas sim como algo do qual a própria democracia decorreria, enquanto Sunstein48 

vê nela uma precondição para a democracia. 

Conforme será demonstrado, a liberdade de imprensa tem uma particularidade em face 

à liberdade de expressão: no centro dela está o interesse do destinatário da informação, o 

ouvinte; ao invés do interesse do falante. Isto é: preocupa-se mais com a possibilidade de 

recepção da informação veiculada do que com o próprio direito de se expressar livremente.  

Para Andrei Marmor,49 a liberdade de expressão seria composta por dois direitos: o de 

falar e o de ouvir, protegendo-se ambos.  

O direito de falar, na visão de Marmor, se identificaria com o direito que o indivíduo 

tem de constituir sua identidade pessoal, manifestando seus interesses e atitudes no mundo onde 

vive e se construindo enquanto pessoa. Seria algo, portanto, fortemente ligado aos argumentos 

da autonomia e do desenvolvimento pessoal, que compõem a teoria da autorrealização (self-

fullfilment) explanada na seção anterior.  

Já o direito de ouvir seria o direito dos cidadãos a ter amplo acesso ao conteúdo 

comunicado por outras pessoas, e de obter informações de quem teria a obrigação de divulgar, 

como governos e sociedades empresárias. Marmor compara o direito a ouvir ao direito à 

educação, uma vez que ambos visariam a garantir o acesso isonômico às informações 

existentes, a garantir o direito de aprender. Eles, contudo, se diferenciariam num aspecto: o 

direito à educação é dependente de conteúdo; enquanto o direito a ouvir não. Isso significa que 

apenas as informações relevantes e verdadeiras devem ser incluídas no direito à educação; 

enquanto que o direito a ouvir não se restringiria a essas categorias de informação.50 

Marmor acrescenta ainda que, apesar do direito a ouvir ser indispensável para se garantir 

 
46 STEWART, Potter. Or of the press. Hastings Law Journal, v. 26, n. 3, p. 631-637, 1975. 
47 BAKER, C. Edwin. Autonomy and hate speech. In: (Ed.). Extremity and democracy. Oxford, New York: 
Oxford University Press, 2009, cap. 8, p.139-157.  
48 SUNSTEIN, Cass. R. Democracy and the problem of free speech.  New York: The Free Press, 1993. xx, 300 
p. 
49 MARMOR, Andrei. Two Rights of Free Speech. Ratio Juris, v. 31, n. 2, p. 139-159, 2018. 
50 MARMOR, Andrei. Two Rights of Free Speech. Ratio Juris, v. 31, n. 2, p. 139-159, 2018. 
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a participação política dos cidadãos que, para tanto precisariam estar bem informados, não se 

poderia afirmar que o direito a ouvir seria um direito essencialmente político. Afinal, ele 

cobriria uma ampla gama de categorias cujo acesso seria de interesse dos ouvintes e, portanto, 

passível de proteção. Nela se incluiria o discurso político, o comercial, o artístico e o 

pornográfico, para citar alguns. Estabelecer uma hierarquia entre eles seria sempre algo sujeito 

a críticas e questionamentos, visto que suas fronteiras nem sempre são facilmente delimitadas. 

Das lições de Marmor, podemos tirar a nossa primeira conclusão sobre a particularidade 

da liberdade de imprensa. Ela, poderia ser entendida como algo relacionado ao direito de ouvir 

que está inserido, como vimos, no direito à liberdade de expressão, pois tem como norte a 

garantia do acesso à informação por parte dos seus destinatários, os cidadãos. Informação essa 

que pode cobrir toda uma gama de categorias, desde fofocas sobre pessoas famosas a assuntos 

de interesse do Estado. 

Protege-se a liberdade de imprensa, a liberdade de publicar, de fazer circular as 

informações, não para proteger a liberdade de expressão dos órgãos de imprensa ou de seus 

jornalistas. Mas sim porque nós, cidadãos, temos o direito de ter acesso a diversas informações 

e opiniões. É o nosso direito de ouvir que vem protegido ao se proteger a liberdade de imprensa. 

Nesse sentido, Thales Morais da Costa51 é explícito ao afirmar que a liberdade de 

imprensa possui uma especificidade em relação à liberdade de expressão, pois quem está no 

centro da sua atuação não são os próprios órgãos de imprensa, falantes, mas sim os destinatários 

da informação, que querem ser emancipados através do acesso à verdade. 

Há, ainda, uma grande diferença entre o direito de falar e o de ouvir. Marmor alerta que 

o primeiro não se estende após a morte dos falantes. Caso se censure os registros escritos ou 

audiovisuais deixados por ele, após sua morte, não se configurará ofensa ao direito a falar, visto 

que este pereceu junto com o seu titular. Mas sim, ofensa ao direito a ouvir de toda a 

coletividade, que subsiste mesmo após a morte do emissor das ideias ou informações.  

Venício A. de Lima ao comentar sobre a diferença entre liberdade de expressão e de 

imprensa, adota, como Marmor, a noção de que a primeira, diferentemente da segunda, seria 

algo inerente aos indivíduos. Segundo ele, a liberdade de expressão já nasceria com os 

indivíduos, se tratando, portanto, de direito individual. Já a liberdade de imprensa, teria 

dependido da existência, histórica, de material impresso e de público leitor para surgir.52  

 
51 COSTA, Thales Morais da. Possibilidade e oportunidade de uma nova lei de imprensa. Revista de 
Informação Legislativa, v. 199, p. 91-119, 2013. 
52 LIMA, Venício A. de. Liberdade de Expressão X Liberdade de Imprensa: Direito à comunicação e 
democracia. 2ª. São Paulo: Publisher Brasil, 2012. 248 p. 
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Ora, se a liberdade de imprensa, enquanto direito, dependeu tanto dos instrumentos para 

difusão de informações (material impresso), quanto da existência de público apto (letrado) a 

absorvê-las; percebe-se que, historicamente, a liberdade de imprensa está atrelada, em sua 

origem, ao interesse desse próprio público. Afinal, ela só existe, quando seu público passa a 

existir.  

Owen Fiss, nessa esteira, conforme abordado na seção precedente, aponta para a 

necessidade de se atualizar a concepção da liberdade de expressão que tradicionalmente impera 

nos EUA. Segundo ele, essa proteção não se restringiria à garantia da autonomia dos indivíduos, 

mas também à das instituições, resguardando-se, em última análise, a própria democracia e 

evidenciando-se o caráter instrumental da liberdade de expressão como meio de 

autodeterminação coletiva.53 

Ao se proteger a liberdade de expressão das instituições, está-se, concomitantemente, 

protegendo-se a imprensa, vez que instituição cujo papel de circulação de ideias e informações 

se encaixa perfeitamente no auxílio à autodeterminação coletiva de um povo e no controle do 

governo pelos governados, inserindo-se no sistema de pesos e contrapesos com que trabalha 

um governo democrático. Por isso, a liberdade de imprensa teria, diferentemente da liberdade 

de expressão, um caráter eminentemente institucional. Uma função pública. 

Também Daniel Sarmento54 traz contribuições nesse sentido. Para ele, o princípio da 

liberdade de expressão seria nutrido por dois grandes valores: a garantia da democracia e a 

proteção da liberdade individual.  

Para que se garanta a democracia, necessário se garantir a participação popular 

consciente e efetiva no autogoverno democrático, exigindo-se amplo acesso à informação por 

parte dos cidadãos. A imprensa teria, nesse contexto, um papel a desempenhar como 

instrumento para difusão de informações relevantes para o autogoverno democrático. Daí ele 

considerar o princípio da liberdade de imprensa como a “projeção institucional da liberdade de 

expressão”, visto que objetiva promover a transparência do Estado e permitir o controle dos 

atos dos governantes pelos cidadãos, governados.55  

Já a liberdade individual estaria ligada à noção de autonomia tanto dos falantes quanto 

dos receptores, ouvintes. Do ponto de vista do falante, a liberdade de expressão, enquanto 

 
53 FISS, Owen. M. Free Speech and Social Structure. Yale Law School Legal Scholarship Repository, p. 1405-
1425, 1986.  
54 SARMENTO, Daniel. Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado. Revista 
Diálogo Jurídico, v. 16, p. 1-39, 2007. 
55 SARMENTO, Daniel. Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado. Revista 
Diálogo Jurídico, v. 16, p. 1-39, 2007.  



25 
 

interação comunicativa, é concebida como uma necessidade vital, que, caso violada, poderia 

comprometer o desenvolvimento e a realização pessoal do sujeito. Quanto ao ouvinte, protege-

se sua autonomia de decidir a quais informações ou ideias terá acesso, confiando-se na sua 

capacidade de discernimento para tomar essa decisão por si próprio, afastando-se, com isso, a 

premissa paternalista do controle das informações ou ideias a serem circuladas, mediante 

critérios externos de terceiros.56 

Essa autonomia do ouvinte de ter acesso às ideias ou informações que julgar serem 

relevantes, está no coração da garantia da liberdade de imprensa. É esse interesse que é objeto 

de proteção. Protege-se a instituição imprensa para se proteger o acesso às ideias e informações 

por parte dos indivíduos e demais instituições, os ouvintes. Somente assim eles poderão formar 

suas próprias opiniões e conclusões sobre a sociedade na qual estão inseridos.  

Aí está, portanto, a segunda característica da liberdade de imprensa: seu caráter 

marcadamente instrumental (consequencialista) para o autogoverno democrático, o que explica 

sua relação estreita com a democracia, sublinhada no início desta seção. Isto é, também sob 

esse prisma, o destinatário da informação estaria no centro da liberdade de imprensa, visto que 

é ele quem irá exercer o governo, controlando e fiscalizando os governantes. A autonomia da 

imprensa é protegida para se proteger o direito dos ouvintes e não da própria imprensa, 

conforme alinhavado acima ao se trazer o pensamento de Owen Fiss. 

Sobre a importância da liberdade de imprensa para o autogoverno democrático, 

imprescindível que se traga a lume as ideias de Libero Badarò em seu clássico artigo “Liberdade 

de Imprensa” publicado em 1829 em jornal por ele fundado, “O observador Constitucional”, 

apenas um ano antes de ser assassinado. 

Badarò57 é categórico quanto à necessidade da liberdade de imprensa para a democracia. 

Ela só não seria necessária nas sociedades onde os homens não participam do governo, sendo 

apenas governados, como no antigo regime absolutista. A partir do momento que o governo é 

visto como algo a ser realizado para o bem de todos, a opinião pública passa ser relevante. A 

liberdade de imprensa faz ampliar o número de pensadores e a quantidade de opiniões, 

facilitando a tarefa de governar e fomentando as artes e a ciência. 

Essa noção de que o governo seria melhor exercido por uma maioria não composta por 

homens isoladamente bons, ou perfeitos, mas sim por homens melhores quando reunidos, é 

 
56 SARMENTO, Daniel. Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado. Revista 
Diálogo Jurídico, v. 16, p. 1-39, 2007. 
57 BADARÒ, Libero. Liberdade de imprensa. Apresentação de Manuel Alceu Affonso Ferreira. Ribeirão Preto: 
Migalhas. 2011. 64p. 
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aristotélica.58 A variedade de opiniões é salutar em uma democracia e fortalece as instituições 

políticas. Nessa linha de raciocínio, a liberdade de imprensa favoreceria o governo da maioria, 

visto que ao circular ideias e informações, se fomentaria o aparecimento de opiniões que, 

isoladamente, podem até não ser relevantes, mas que, se somadas às demais, possuiriam 

maiores chances de serem importantes e úteis para a sociedade. 

Badarò prossegue seu argumento dizendo que a liberdade de imprensa é a que guarda 

todas as demais liberdades, sendo a melhor garantia do próprio governo. Ela, de fato, transforma 

suas operações de escondidas e tenebrosas em discutidas e examinadas, o que faz aumentar a 

confiança dos governados e respalda a própria atuação do governo, reduzindo-se a possibilidade 

de ataques por parte dos cidadãos, bem como do aparecimento de hipócritas que almejam 

seduzir o povo com promessas de vantagens. A liberdade e imprensa, para Badarò, é sempre 

algo auxiliar, portanto, a um governo que almeja o bem dos seus cidadãos.  

Na esteira de Badarò, fazem-se úteis os comentários de Ruy Barbosa59 em conferência 

realizada em 1919 na Bahia. Também ele enxerga a liberdade de imprensa como uma garantia 

que ligada a todas as demais. A Águia de Haia considera a liberdade de imprensa não apenas a 

visão da nação, mas a sua respiração, participando de todas as suas funções vitais: 

 
Já lhe não era pouco ser o órgão visual da nação. Mas a imprensa, entre os 
povos livres, não é só o instrumento da vista, não é unicamente o aparelho de 
ver, a serventia de um só sentido. Participa, nesses organismos coletivos, de 
quase todas as funções vitais. É, sobretudo, mediante a publicidade que os 
povos respiram.60 

 

Que metáfora significativa essa de Ruy Barbosa: a publicidade é o meio pelo qual os 

povos livres respiram. Em outras palavras: sem a publicidade, decorrente justamente da 

liberdade de imprensa, asfixia-se os povos livres. Mata-se a liberdade de uma nação. Badarò 

estava certo, quase cem anos antes de Ruy Barbosa, ao dizer que a liberdade de imprensa seria 

a garantia de todas as demais liberdades.  

O segredo, em um governo democrático, pode-se concluir, deve ser a exceção. A 

publicidade é a regra. 

Nessa toada, Norberto Bobbio61 vincula a existência da democracia à da própria opinião 

pública, pilar de um governo democrático e decorrente da publicidade dos atos de poder: 

 

 
58 ARISTÓTELES. Política. 3ª. Brasília: UnB, 1997. 312p. 
59 BARBOSA, Ruy. A imprensa e o dever da verdade. Kindle. Montecristo Editora, 2018. 
60 BARBOSA, Ruy. A imprensa e o dever da verdade. Kindle. Montecristo Editora, 2018. Posição 158-160.  
61 BOBBIO, Norberto. Democracia e Segredo.  São Paulo: Unesp, 2015. 88 p. 
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Não existe democracia sem opinião pública, sem a formação de um público 
que pretenda ter o direito de ser informado das decisões que são tomadas em 
nome do interesse coletivo e de exprimir sobre elas sua própria crítica livre. 
Qualquer forma de poder oculto, destrói um dos pilares em que se apoia o 
governo democrático.62  

 

Como vimos acima, a formação da opinião pública a partir da ampla circulação de 

informações e de ideias é a função precípua e instrumental da imprensa. Por isso, podemos dizer 

que a imprensa está estruturalmente ligada ao governo democrático, pois instrumento para 

fixação de um dos seus pilares, a opinião pública. O exercício secreto do poder, portanto, seria 

a prática própria de governos autocráticos.63  

Prossegue o italiano, com fulcro nas lições de Kant no ensaio “Tenha a coragem de fazer 

uso da tua inteligência”, aduzindo que a efetivação do iluminismo entre os homens depende do 

uso público da própria razão. E, para que isso seja possível, faz-se necessário o pleno 

conhecimento dos assuntos do Estado por parte dos cidadãos. Por isso, imprescindível que o 

poder seja exercido em público.  

Ora, dar publicidade ao poder é tarefa precípua da imprensa. Bobbio, ao entender que o 

poder em uma democracia deve ser exercido de maneira pública e transparente, está, de um 

certo modo, apontando para a necessidade em uma democracia de uma imprensa livre. Pois, 

sem ela, a tendência é que se tenha governos autocráticos, que agem sigilosamente. 

A liberdade de imprensa é, conforme esposado alhures, uma função pública. O seu 

exercício é de importância estrutural para a democracia e para a viabilização de um governo 

democrático a ser controlado pelos cidadãos governados. A sua proteção não se direciona, 

portanto, aos veículos de informação, mas sim, em última análise aos destinatários da 

informação. 

Tudo isso se coaduna com o que vem sendo alinhavado quanto ao direito a ouvir inserido 

no direito à liberdade de expressão. Esse direito é o de acesso à informação e que se trata de um 

direito individual e ao mesmo tempo coletivo de todos os cidadãos. A liberdade de imprensa 

tem por missão resguardar esse direito.  

É interessante notar que a Constituição Federal Brasileira faz a separação entre o direito 

individual e coletivo de acesso à informação e a garantia da liberdade de imprensa, que visa a 

preservar a ordem social. O primeiro vem previsto no inciso XIV do art. 5º e a segunda no art. 

220, § 1º da Constituição Federal64:  

 
62 BOBBIO, Norberto. Democracia e Segredo.  São Paulo: Unesp, 2015. p. 41. 
63 BOBBIO, Norberto. Democracia e Segredo.  São Paulo: Unesp, 2015. 88p.  
64 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 11/02/20. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

 
TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO V 

DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística. 

 

A plena liberdade de informação jornalística, prevista no § 1º do art. 220 da CF é, 

destarte, a garantia do direito de acesso à informação que vem previsto no inciso XIV do art. 

5º. Uma garantia, portanto, resguarda a outra.  

 

2.3 NYT x Sullivan 
 

Após ter-se feito a devida distinção entre liberdade de expressão e de imprensa, 

importante que se analise o caso NYT x Sullivan65 julgado pela Suprema Corte norte-

americana, que é considerado o mais importante e paradigmático caso já julgado por aquela 

corte sobre a liberdade de imprensa. De fato, esse precedente norte-americano é um divisor de 

águas na interpretação da liberdade de imprensa enquanto garantia constitucional nos EUA.  

O caso pode ser assim resumido: em 29 de março de 1960, apoiadores de Martin Luther 

King Junior publicaram uma peça publicitária de uma página inteira no jornal New York Times 

chamada “Heed Their Rising Voices”, que denunciava a violência policial contra estudantes 

negros que protestavam pacificamente no movimento de direitos civis nos estados do sul dos 

EUA.  

 
65 376 US 254 (1964). 
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Nela constou a informação de que em Montgomery, Alabama, Dr. King teria sido preso 

sete vezes por policiais racistas, que o refeitório de uma universidade teria sido cercado e 

trancado pela polícia com estudantes dentro e que estudantes teriam sido expulsos da 

universidade por terem liderado protestos.  

Na verdade, Martin Luther King Jr. havia sido preso quatro vezes e não sete. O refeitório 

não havia sido cercado e trancado pela polícia e os estudantes haviam sido expulsos por exigir 

atendimento nesse refeitório e não por liderar protestos. Outras informações também provaram-

se imprecisas, como a de que os estudantes teriam organizado um protesto nas escadarias da 

State Capitol (Assembleia Legislativa do Estado) cantando “My Country, Tis of Thee”. Na 

realidade, foi cantado o hino nacional norte-americano. 

Essas e outras imprecisões foram o suficiente para que o comissário de polícia, L. B. 

Sullivan de Montgomery, propusesse civil libel action (ação civil por difamação) contra o 

periódico, alegando que, apesar do nome dele não ter sido expressamente citado na peça 

publicitária publicada, a circunstância de ela ter se referido a atos da polícia daquela cidade, 

implicitamente o implicavam, visto que ele era o chefe da polícia de lá. 

O jornal New York Times foi condenado em primeira instância (trial judge) a indenizar 

o requerente em $ 500.000,00 (quinhentos mil dólares). Considerou-se a publicação libelous 

per se (difamatória por si própria), com a presunção de malícia e falsidade. Isto é, o ônus de 

provar o contrário estaria com o jornal, estando o requerente liberado de produzir provas quanto 

a isso.  

A condenação, diga-se de passagem, estava correta do ponto de vista legal existente à 

época. Segundo Anthony Lewis,66 a lei de Alabama e também de outros Estados, previa que 

qualquer publicação contestada em uma ação de difamação (libel action) era considerada 

presumidamente falsa, recaindo o ônus de comprovação da sua veracidade com o editor da 

mesma. O dano também era presumido, não sendo necessário que o autor da ação o 

demonstrasse. Por fim, a culpa do editor da publicação era também presumida nesses casos, 

não sendo, portanto, necessário que se comprovasse malícia ou negligência da sua parte.  

Outro motivo para condenação do jornal New York Times, acrescente-se, foi que ele se 

recusou a publicar uma retratação quanto ao conteúdo da peça publicitária, nada obstante 

constar dos próprios arquivos do jornal informações quanto à imprecisão dos fatos acima 

citados. A lei de Alabama isentava o jornal da responsabilidade caso publicasse a retratação a 

 
66 LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First Amendment.  New 
York: Basic Books, 2007. xv, 221 p. 
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pedido da parte interessada, e essa só poderia propor a ação por difamação caso comprovasse 

ter pedido essa retratação ao veículo de comunicação.  

Diante da confirmação da condenação pela Suprema Corte Estadual, recorreu-se à 

Suprema Corte dos EUA.  

O desafio do advogado do New York Times, Herbert Wechsler, era enorme, conforme 

nos conta Lewis.67 Até então, a difamação sempre havia sido interpretada como fora da esfera 

de proteção da primeira emenda à constituição norte-americana. Seu argumento foi o de 

comparar a lei de difamação do Alabama com o Ato de Sedição de 1798. 

O Ato de Sedição de 1798 foi uma lei promulgada pelo congresso norte-americano em 

04 de julho de 1798, tipificando a difamação do governo como um crime federal, um ato de 

sedição. Não era mais permitido que se falasse contra o governo dos EUA, contra alguma ou 

ambas as casas do congresso e nem contra o presidente da república, com o intento de difamar 

ou de desprezar. A pena era de prisão e de pagamento de multa no valor de $ 2.000,00. 

Existia, contudo, um outro interesse na promulgação da referida lei. A sua finalidade 

era impedir que o vice-presidente, Thomas Jefferson, e seus apoiadores, fizessem comentários 

contrários ao presidente da república, John Adams. Permanecia possível, contudo, falar contra 

o vice-presidente da república. Jefferson e Adams, explique-se, eram adversários nas eleições 

presidenciais de 1800.68 

Wechsler argumentou que a lei do Alabama, em discussão no caso NYT x Sullivan, 

punia as críticas aos servidores públicos, da mesma maneira lesiva que o Ato de Sedição havia 

feito. Ainda segundo ele, quando se tratasse de pessoas públicas em cargos governamentais, 

não poderia haver a necessidade de se provar a veracidade, sob pena de se desencorajar a 

imprensa e também os cidadãos a tecerem críticas. 

A opinion, isto é, o cerne do julgamento, ao final, foi redigida pelo Justice Brennan, que 

fixou que a liberdade de imprensa nos EUA está profundamente comprometida com o princípio 

de que o debate de questões públicas deve ser desinibido, robusto e bem amplo:  

 
Assim, consideramos esse caso sob o pano de fundo de um profundo 
compromisso nacional com o princípio de que o debate sobre questões públicas 
deve ser desinibido, robusto e amplo, e que pode muito bem incluir ataques 

 
67 LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First Amendment.  New 
York: Basic Books, 2007. xv, 221 p.  
68 LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First Amendment.  New York: Basic 
Books, 2007. xv, 221 p.  
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veementes, cáusticos, e, às vezes, desagradáveis ao governo e a seus 
representantes. (tradução livre). 69 

 

Fez-se, ainda, textual referência ao pensamento de James Madison,70 ao reproduzir 

passagem de sua obra em que esclarece que algum grau de abuso seria inseparável do uso 

correto de algo, e que isso não poderia ser mais verdadeiro do que quando se analisa a liberdade 

de imprensa. Seria necessário, portanto, que se garantisse um breathing space à imprensa, para 

que ela pudesse atuar sem temer ser responsabilizada por qualquer imprecisão factual. 

Ainda na esteira do pensamento Madisoniano, e citando-o expressamente novamente, 

Brennan traz à baila a questão da soberania popular em uma república, diferente de uma 

monarquia na qual o monarca é o soberano, e o povo o súdito. No regime republicano, seria 

natural e necessário, portanto, que a imprensa tivesse um grau diferente de liberdade, para que 

pudesse perquirir e indagar os méritos e medidas de todas autoridades públicas. Brennan conclui 

que o direito à livre discussão pública da administração das autoridades públicas seria, na visão 

de Madison, um princípio fundamental da forma americana de governo. 

Ao final, a Suprema Corte reformou o julgamento estadual decidindo que seria 

necessária a demonstração de actual malice (má-fé) ou reckless disregard (negligência), 

ausentes no caso, para que um public official (autoridade pública) pudesse ser indenizado por 

danos morais em razão de uma exposição difamatória pela imprensa.71 Foi ainda fixado que o 

ônus da prova do preenchimento desses requisitos para indenização seria do requerente.  

Segundo Bollinger,72 foi nesse julgamento que se apontou a existência e a localização 

da “imagem central” da liberdade de expressão e de imprensa nos EUA, servindo de ponto de 

partida para se ampliar o alcance dessa última, passando a abranger não somente autoridades 

públicas, mas também outras pessoas públicas como artistas e esportistas. 

Com esse posicionamento, preservou-se o amplo debate de questões de interesse público 

em face de um regulador que não se mostra confiável, qual seja, o governo, através de seus 

representantes. 

Lewis é bastante didático ao dizer o quão importante foi o julgamento desse caso para a 

liberdade de imprensa nos EUA, tendo havido uma verdadeira revolução nos casos de 

 
69 Thus we consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that 
debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, 
caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials. (376 US 254 (1964)). 
70 376 US 254 (1964) 
71 376 US 254 (1964) 
72 BOLLINGER, Lee. C. Images of a free press.  Chicago: University of Chicago Press, 1991. xii, 209 p. 
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difamação. O ônus da prova passou do Réu, quanto à veracidade da notícia veiculada; para o 

Autor, quanto à falsidade da mesma e da falha do órgão de imprensa em se apurar os fatos. 

Lewis ressalta, ainda, que esse precedente norte-americano foi capaz de influenciar 

julgamentos em outros países, como o Reino Unido, bem como abriu o caminho para uma maior 

cobertura da campanha pelos direitos civis no sul dos EUA, que culminou com a aprovação do 

Ato de Direito de Voto de 1965, que possibilitou aos negros sulistas votarem.73 

O novo paradigma de liberdade de imprensa que se inaugurou permitiu que questões tão 

importantes quanto essa dos direitos civis fossem discutidas de maneira ampla e irrestrita pela 

sociedade, ocasionando um avanço democrático sem precedentes naquele país.  

Daí, mais uma vez, comprovada a relação intrínseca entre liberdade de imprensa e 

democracia.  

Bollinger salienta que a decisão desse caso valorizou a participação popular no debate 

de questões de interesse público, advertiu os representantes do governo para desenvolverem 

uma resiliência a críticas e teve o condão de devolver a soberania ao povo, invertendo a usual 

estrutura de governo de que a soberania estaria no estado e não no povo. 

Ele, portanto, chama a atenção para a questão da soberania popular que teria sido 

restaurada por essa importante decisão da Suprema Corte norte-americana ao enxergar a 

primeira emenda à constituição norte-americana como um compromisso nacional nesse sentido.  

Estabeleceu-se, de modo cristalino, que a democracia e a soberania popular seriam 

dependentes da amplitude da liberdade de imprensa e das garantias que essa acarretasse aos 

veículos de comunicação para exercer a sua função pública de disponibilizar ao público 

informações de seu interesse.  

De todos os ângulos que se olhe, o caráter revolucionário dessa decisão é evidente. Com 

esse precedente, a liberdade de imprensa alçou novo patamar nos EUA e serviu de exemplo 

para todo o mundo, o Brasil inclusive, conforme veremos.  

 

3 A LIBERDADE DE IMPRENSA NO STF 

 

Após termos feito esse vôo panorâmico sobre a liberdade de expressão e de imprensa, 

apontando suas particularidades e diferenças, e termos analisado o importante precedente norte-

 
73 LEWIS, Anthony. Freedom for the thought that we hate: a biography of the First Amendment.  New York: 
Basic Books, 2007. xv, 221 p.  
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americano no caso NYT x Sullivan, passa-se à análise dos julgados do Supremo Tribunal 

Federal sobre o tema, que é o objeto central da presente dissertação. 

O que se pretende é entender a maneira como esse Excelso Tribunal julga um tema tão 

sensível à democracia e à soberania, como o da liberdade de imprensa. Compreender a sua 

metodologia é compreender as bases sobre as quais se apoia o guardião da nossa constituição 

ao salvaguardar a nossa democracia.  

A aplicação de princípios jurídicos em casos concretos, diga-se ab initio, não é tarefa 

fácil para os operadores do Direito, notadamente os magistrados. Essa dificuldade é enfrentada 

diuturnamente pelos tribunais pátrios e estrangeiros e constitui uma das mais importantes 

questões da atualidade. O que ocorre é que, com acentuada frequência, princípios 

constitucionais podem entrar em rota de colisão direta o que, aparentemente, apontaria para a 

possibilidade de que decisões em sentidos opostos pudessem ser tomadas. 

Da análise de julgados do STF, verifica-se, por vezes, a tensão existente entre os 

princípios da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, com outros princípios como o 

da dignidade da pessoa humana e o da proteção da honra. Surge, portanto, a questão de como 

sopesar os princípios em conflito de modo a se chegar a uma resposta correta, ou adequada, ao 

caso concreto. 

Flávio Quinaud Pedron74 repara que existiria uma tendência a se aplicar, nessas 

situações, a teoria da ponderação de princípios de Alexy. Segundo ele, ela viria se firmando nos 

julgamentos do STF, tratando-se de uma mudança na hermenêutica da corte. Cita como 

exemplo o HC 82.424/RS de setembro de 2003:75 

 
A popularidade do método da ponderação adquire cada dia mais destaque nos 
julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto assim, que os 
Professores Luis Roberto Barroso e José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior 
defendem que sua aceitação representa uma mudança no curso da 
interpretação levada a cabo pelo Tribunal, equivalente à adoção de uma nova 
hermenêutica na jurisprudência do STF. O precedente representado pelo HC 
n. 82.424/RS é exemplo de uma aplicação prática da teoria de Alexy. O caso 
ganhou notoriedade por examinar um suposto conflito entre os princípios da 
liberdade de expressão e da dignidade da pessoa humana, envolvendo a 
acusação de prática de racismo durante a publicação de livros anti-semitas. 
As bases da ponderação foram bem explicitadas mediante votos dos 
Ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio. (grifou-se)76 

 
74 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 70-
80, 2005.   
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação N°22328/RJ. Relator: Ministro Roberto Barroso. 2018. 
76 On the other hand, we believe that the use of balancing techniques has been naturalized in Brazilian doctrine 
and practice. In this sense, applying balancing method in free speech cases is hardly challenged by jurists who 
most often disagree about how to balance or about the evaluation of the rights, and decide on a case-by-case basis. 
Jurists hardly ever challenge the very option for this method in free speech cases. Balancing has been trivialized 
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No inteiro teor do voto do relator do referido HC, percebe-se, de fato, o destaque que 

é dado à teoria em comento:  
 

Isso significa, em um contexto de liberdades aparentemente em conflito, que 
a colisão dele resultante há de ser equacionada, utilizando-se, esta Corte, do 
método – que é apropriado e racional – da ponderação de bens e valores, de 
tal forma que a existência de interesse público na revelação e no 
esclarecimento da verdade, em torno de supostas ilicitudes penais praticadas 
por qualquer pessoa basta, por si só, para atribuir, ao Estado, o dever de atuar 
na defesa de postulados essenciais, como o são aqueles que proclamam a 
dignidade da pessoa humana e a permanente hostilidade contra qualquer 
comportamento que possa gerar desrespeito à alteridade, com inaceitável 
ofensa aos valores da igualdade e da tolerância, especialmente quando as 
condutas desviantes culminem por fazer instaurar tratamentos 
discriminatórios fundados em ódios raciais.77 

 

O caso acima referido, explique-se, abordou a questão do racismo e do 

antissemitismo, presentes em obra literária de não ficção e a questão da liberdade de 

expressão, chegando-se à conclusão de que o princípio da liberdade de expressão seria, nesse 

caso, limitado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

Sobre essa tendência, Ronaldo Porto Macedo Júnior é ainda mais enfático. Segundo 

ele, a opção hermenêutica pela ponderação se tornou a opção natural e trivial nas cortes 

brasileiras, sendo pouco questionada pelos juristas pátrios, notadamente em casos 

envolvendo a liberdade de expressão:  
 
Por outro lado, acreditamos que o uso de técnicas de ponderação tenha sido 
naturalizado na doutrina e na prática brasileiras. Nesse sentido, a aplicação 
do método da ponderação em casos de liberdade de expressão dificilmente é 
contestada por juristas que frequentemente discordam sobre como sopesar ou 
avaliar direitos, e decidem caso a caso. Os juristas quase nunca contestam a 
própria escolha desse método em casos de liberdade de expressão. A 
ponderação foi banalizada e naturalizada no Brasil. (tradução livre)78 

 

Semelhante constatação é feita por Ino Augsberg, que enxerga a ampla disseminação 

da teoria da ponderação no mundo, como algo, por si só, merecedor de crítica: 

 

 
and naturalized in Brazil. (MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should 
we learn from US experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 282). 
77 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424/RS. Relator: Ministro Moreira Alves. 2003. 
78 On the other hand, we believe that the use of balancing techniques has been naturalized in Brazilian doctrine 
and practice. In this sense, applying balancing method in free speech cases is hardly challenged by jurists who 
most often disagree about how to balance or about the evaluation of the rights, and decide on a case-by-case basis. 
Jurists hardly ever challenge the very option for this method in free speech cases. Balancing has been trivialized 
and naturalized in Brazil. (MACEDO JÚNIOR, R. P. Freedom of Expression: what lessons should we learn from 
US experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 282, 2010). 



35 
 

A teoria da ponderação e dos princípios de Robert Alexy é de tal forma bem-
sucedida dentro e fora da Alemanha, que esse imenso sucesso, por si só, já se 
torna um objeto de crítica: de modo polêmico, fala-se de uma “indústria da 
teoria dos princípios” que se teria formado ao redor do núcleo da obra de 
Alexy.79 

 

Trata-se, portanto, de uma teoria dotada de grande força e adesão entre juristas e 

julgadores.  

Importante, contudo, investigar se, de fato, essa teoria tem sido aplicada pelo STF e 

de que maneira. Alexy, conforme explica Marcelo Galuppo,80 ensina que a aplicação de 

princípios deve ser algo racional, a partir de razões de preferibilidade de uns sobre outros, 

levando-se em conta o seu grau de afetação ou satisfação. Indaga-se se seria dessa forma que 

o STF e vem decidindo casos em que esses princípios se tencionam. 

Ademais, registre-se que a teoria de Alexy foi e ainda é alvo de duras críticas por 

parte de outros jusfilósofos de peso, notadamente Dworkin e Günther, além de Habermas. 

Esses contrapõem a noção da ponderação entre princípios em um caso concreto, de Alexy, à 

do juízo de adequabilidade.81 

Denota-se de julgados recentes do STF que este ainda se alicerça na noção de 

ponderação de princípios ao invés da do juízo de adequabilidade, no que tange ao conflito 

dos princípios em comento. 

Na ADI 4.815/DF, julgada em 2015, sobre a constitucionalidade dos artigos 20 e 21 

do Código Civil quanto à necessidade de autorização do biografado para publicação da sua 

biografia, a relatora, Ministra Carmem Lúcia, faz referência expressa à teoria da ponderação 

de princípios, ou, nos dizeres dela, valores: 

 
O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os 
arts. 20 e 21 do Código Civil, para os quais se pede interpretação conforme à 
Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias ou 
audiovisuais independentemente da autorização prévia, somente podem ser 
tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema jurídico se 
afastada aquela exigência para o tema específico. (grifou-se).82  

 

 
79 AUGSBERG, Ino. A desunidade da razão na multiplicidade de suas vozes – A teoria da ponderação e a sua 
crítica como um programa jurídico-teórico. In: Crítica da Ponderação – Método constitucional entre a dogmática 
jurídica e a teoria social. Tradução de Pedro Henrique Ribeiro. Organização de Ricardo Campos. Ed. Saraiva, 
2016, p. 19. 
80 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição de Alexy. 
Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, n. 2, p. 134-142, 1998.   
81 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição de Alexy. 
Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, n. 2, p. 134-142, 1998. Op. Cit. 
82 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Camen Lúcia Antunes Rocha. 2015. 
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É dizer, lançou-se mão dessa teoria para se chegar à conclusão da interpretação 

conforme a constituição dos indigitados dispositivos legais para que fosse considerado 

desnecessária a autorização prévia do biografado para publicação da sua biografia.  

Também assim procedeu a Corte Suprema quando da análise da ADPF 130/DF, julgada 

em 2009, que entendeu como não recepcionada pela vigente Constituição Federal a Lei de 

Imprensa nº 5.250/1967. Novamente, a ponderação de valores aparece como fundamento para 

a decisão. É o que se extrai do voto do relator Carlos Ayres Britto, que estabeleceu a 

preferência temporal dos direitos referentes às liberdades de pensamento e expressão, em face 

da proteção à intimidade e à honra:  
 

Cuida-se, tal primazia, marcadamente em matéria de imprensa, de uma 
ponderação ou sopesamento de valores que a própria Constituição 
antecipadamente faz e resolve por um modo temporalmente favorecedor do 
pensamento e da expressão; ou seja, antes de tudo, duas coisas: uma, o ato de 
pensar em público ou para além dos escaninhos simplesmente mentais da 
pessoa humana, sabido que "manifestação de pensamento" implica esse 
transpasse de uma esfera simplesmente abstrata ou interna ao indivíduo para 
outra empírica ou externa; a segunda, o ato de se expressar intelectualmente, 
artisticamente, cientificamente e comunicacionalmente, a se dar, por 
evidente, no mundo das realidades empíricas. Somente depois de qualquer 
dessas duas atuações em concreto é que se abre espaço à personalíssima 
reação dos eventuais prejudicados na sua intimidade, vida privada, honra e 
imagem.83 
 

Ficou, assim, assentada a inconstitucionalidade da censura prévia de matéria 

jornalística, cuja possibilidade vinha prevista na lei de imprensa do regime ditatorial, após 

ter sido efetuada a ponderação dos princípios ou valores em jogo. 

Chama-se a atenção, por fim, para um recente julgado do STF, de relatoria do 

Ministro Luis Roberto Barroso, que apreciou a Reclamação Constitucional 22.328/RJ, de 

maio de 2018, que fora proposta para se evitar a violação do que havia sido decidido na 

ADPF 130. Nele, ao se analisar a tensão existente entre os princípios da liberdade de 

imprensa e direitos da personalidade, apontou-se para a necessidade da utilização da teoria 

da ponderação de princípios, e, ainda, se estipulou parâmetros para tanto: 
 

Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de 
ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve 
em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam 
incidência ao caso; (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes; (iii) e, 
por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual 
delas melhor realiza a vontade constitucional. Idealmente, a ponderação deve 
procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos 

 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental N°130/DF. Relator: 
Ministro Carlos Ayres Britto. 2009. 
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direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo 
intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da 
proporcionalidade ou razoabilidade. 
19. No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou 
elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão 
e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio 
empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada 
da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) 
existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de 
interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de 
órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não 
envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses 
parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. 
Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma.84 

 

Tendo em vista que nessa oportunidade foram esmiuçados os parâmetros e critérios 

de aplicação da teoria da ponderação no que tange a direitos da personalidade e liberdade de 

imprensa, trata-se de julgado importantíssimo, recente, para que se aprofunde o estudo do 

tema.  

No caso lá analisado, havia sido publicada reportagem jornalística sobre uma pessoa 

que frequentava festas e ambientes da alta sociedade carioca, acompanhada de celebridades 

nacionais e internacionais.  A reportagem com título “Um bicão na alta roda” o mostrava 

abraçando celebridades e dizia que Pierre Thomé de Souza vivia de “frequentar festas e 

apresentar pessoas famosas umas às outras” e que seu “grande talento” seria “tirar fotos com 

celebridades”. Dois anos após a publicação dessa reportagem pela revista Veja Rio, em meio 

físico e digital, Pierre ingressou com a ação para reparação de danos morais e pediu a retirada 

da notícia do site. 

Vale ressaltar que o relator do caso, Ministro Luís Roberto Barroso,85 usou critérios 

que foram já elencados em artigo científico de sua autoria, há cerca de treze anos atrás. Nele, 

é apresentada a noção da posição de preferência dos direitos fundamentais da liberdade de 

informação e de expressão, devendo os mesmos serem ponderados com a aplicação dos 

direitos da personalidade, como se pode depreender do trecho abaixo citado:  

 
Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especialmente na 
coletiva, entende-se que as liberdades de informação e de expressão servem 
de fundamento para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma 
posição de preferência - preferred position - em relação aos direitos 
fundamentais individualmente considerados. (...). Dela deve resultar a 
absoluta excepcionalidade da proibição prévia de publicações, reservando-se 
essa medida aos raros casos em que não seja possível a composição posterior 

 
84 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação N° 22.328/RJ. Relator: Ministro Roberto Barroso. 2018. 
85 BARROSO, L. R. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de ponderação. 
Interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de Direito 
Administrativo, v. 235, p. 1-36, 2004. 
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do dano que eventualmente seja causado aos direitos da personalidade. A 
opção pela composição posterior tem a inegável vantagem de não sacrificar 
totalmente nenhum dos valores envolvidos, realizando a idéia de ponderação. 
(grifou-se).86 
 

Percebe-se que a teoria da ponderação é colocada lá como método interpretativo para 

se justificar a excepcionalidade da censura prévia, bem como ulterior composição de danos 

resultantes da violação de direitos da personalidade.  

Do exposto, depreende-se que pouco foi falado ou analisado pelos tribunais pátrios 

superiores sobre as teorias alternativas de resolução de conflitos entre princípios, 

notadamente a da integridade de Dworkin.  

Considerando que se trata de tema da maior relevância dentro do paradigma do Estado 

Democrático de Direito no qual nos encontramos inseridos, visto que a liberdade de imprensa 

está intimamente ligada à noção de democracia, conforme sublinhado alhures, é natural, 

afinal, que se questione a forma como essa teoria vem sendo aplicada na resolução de litígios 

judiciais que se debruçam sobre a sua proteção ou limitação.  

A questão de como solucionar a colisão entre princípios e direitos fundamentais é 

algo que sempre preocupou filósofos do direito e hermeneutas. Como se chegar a uma 

resposta correta a um caso concreto, se é que ela existe, pode ser descrito como um dos 

principais objetivos da teoria de Dworkin, o marco teórico da presente dissertação de 

mestrado. 

O que nos cabe, agora, é analisar, primeiramente, como o Supremo Tribunal Federal 

vem aplicando a teoria da ponderação de Alexy. Após, trataremos da alternativa da teoria da 

integridade de Dworkin e discorreremos sobre a sua aplicação no caso da liberdade de 

imprensa no contexto brasileiro.  

 

3.1 A ponderação de princípios no STF 
 

Conforme dito alhures, o STF tem demonstrado, nos últimos anos, uma tendência de 

aplicação da teoria da ponderação de princípios de Alexy em casos em que se sopesam direitos 

e garantias fundamentais e sociais como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o 

direito de acesso à informação e a honra e a dignidade das pessoas. 

 
86 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de 
ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de 
Direito Administrativo, v. 235, p. 1-36, 2004. P. 20. 
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Diante disso, importante se faz que se discorra sobre os fundamentos dessa teoria de 

modo a se poder verificar a maneira como ela vem sendo aplicada pela Corte Excelsa Brasileira.  

Alexy ensina que, quando se verifica a colisão entre princípios em um determinado 

caso concreto, deve-se investigar a precedência de um sobre o outro em razão de seu maior 

peso. Um deles, ao final, terá de ceder.  

 
As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente 
diversa. Se dois princípios colidem - o que ocorre, por exemplo, quando algo 
é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, permitido -
, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o 
princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser 
introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos 
princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. 
Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma 
oposta. Isso é o que se quer dizer quando se afirma que, nos casos concretos, 
os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o maior peso têm 
precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 
enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem 
colidir - ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso.87  

 

Os princípios, para Alexy, conforme ensina Pedron,88 não determinam a decisão, 

apenas fornecem razões a favor ou contra um posicionamento. Daí a noção de Alexy de peso e 

o modo de ponderação para se decidir casos de colisão. Em um determinado caso, portanto, um 

princípio poderia ter um peso maior que o outro e, em outro caso, acontecer o inverso. Isso, 

contudo, não significa a invalidação do princípio não aplicado, como acontece com as regras. 

Prossegue Pedron aduzindo que as regras, por sua vez, teriam a sua aplicação na maneira 

do tudo ou nada (método silogístico), sendo impossível duas regras contraditórias serem 

consideradas, ao mesmo tempo, válidas. Assim, uma ou outra deverá ser retirada do 

ordenamento jurídico, salvo se tratar de situação excepcional frente à outra regra. Os princípios, 

a seu turno, não determinam a decisão, apenas fornecem razões a favor ou contra um 

posicionamento. Daí a noção de Alexy de peso e o modo de ponderação para se decidir casos 

de colisão. Em um determinado caso, portanto, um princípio poderia ter um peso maior que o 

outro e, em outro caso, acontecer o inverso. Isso, contudo, não significa a invalidação do 

princípio não aplicado, como acontece com as regras. 

Para se chegar a uma possível resposta correta, Alexy, conforme esclarece Pedron, 

sugere o estabelecimento de uma ordem fraca de princípios a partir de critérios de prioridade, 

 
87 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94. 
88 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 70-
80, 2005.   
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um sistema de estruturas de ponderação e um sistema prima facie de prioridades.89 Assim, as 

decisões de casos concretos estabeleceriam as relações de prioridade para a decisão de outros 

casos concretos, mediante a formulação de uma lei de colisão. Outra alternativa seria a lei de 

ponderação, ou sopesamento, que estipula que quanto mais alto seja o grau de descumprimento 

de um princípio, maior deve ser o de cumprimento e importância do outro. Os argumentos 

prima facie seriam aqueles a favor da prioridade de um princípio e objetivariam estabelecer 

uma ordem hierárquica, o que acarretaria para o opositor o ônus de provar o contrário. 

Fausto Santos de Morais explica bem a distinção entre a lei colisão e a lei de 

sopesamento para Alexy. Segundo ele, para que se aplique a lei de colisão, que é aquela que irá 

determinar a precedência de um princípio sobre outro, deve-se, primeiro, aplicar a lei de 

sopesamento, que é a que determinará o peso concreto dos princípios, isto é, seu peso no caso 

em juízo. Eis os seus comentários: 
 

Faz-se necessário o seguinte esclarecimento: a lei de sopesamento é diferente 
da lei de colisão. A segunda diz respeito à forma lógica de ordenação da 
precedência entre os princípios jurídicos envolvidos. (...) Construir essa regra 
de precedência, aplicada mediante a subsunção, requer o passo anterior que 
passa pela máxima da proporcionalidade. Isso porque seria o sopesamento a 
operação lógica anterior à construção dos elementos lógicos necessários à 
criação de uma regra de precedência aplicada mediante subsunção.90 

 

Seriam duas as leis de sopesamento a serem aplicadas antes da lei de colisão que é a 

que irá solucionar o caso concreto, conforme ensina Alexy,91 ao enuncia-las: 

 

1) Quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um princípio, tanto 

maior terá que ser a importância da satisfação do outro.  

2) 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.  

 

A primeira, seria a lei material de sopesamento, visto que é aquela que se refere à 

“importância material das razões que sustentam a intervenção/satisfação de um princípio”.92 Já 

a segunda, seria a lei epistêmica de sopesamento, pois se relaciona à certeza empírica dos 

 
89 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 70-
80, 2005.  
90 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018. 282 p. 
91 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94. 
92 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 2ª. 
Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 282.   
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mesmos. Elas, conjugadas, resultariam na fórmula de peso dos princípios a serem aplicados no 

caso concreto, como esclarece Fausto Santos de Morais:  
 

Quando se pretende sopesar princípios jurídicos, em atenção à submáxima da 
proporcionalidade em sentido estrito, deveria-se levar em conta a 
determinação dessas duas leis de sopesamento permitindo a construção da 
“Fórmula de Peso”. Uma diz respeito à fundamentação da 
intervenção/satisfação entre os princípios. A segunda, àquilo que envolve a 
certeza empírica sobre esses juízos de intervenção e satisfação. (...) A 
importância da Fórmula de Peso, considerando a contribuição da “Lei de 
sopesamento epistêmica”, envolveria o fato de que o grau de incerteza na 
satisfação de um determinado princípio jurídico determinasse maior peso à 
impossibilidade de intervenção no princípio colidente. Da mesma forma, 
quanto maior a certeza da satisfação do princípio jurídico envolvido, maior 
seria a possibilidade de intervenção no princípio adversário.93 

 

Alexy discerne bem uma lei da outra. A lei de sopesamento identifica os graus de 

importância de satisfação ou não-satisfação de um princípio em relação ao outro. Enquanto a 

lei de colisão trata do peso dos princípios no caso concreto, expressando a relação explicitada 

pela lei de sopesamento: 
Segundo a lei do sopesamento, a medida permitida de não-satisfação ou de 
afetação de um princípio depende do grau de importância da satisfação do 
outro. Na própria definição do conceito de princípio, com a cláusula "dentro 
das possibilidades jurídicas", aquilo que é exigido por um princípio foi 
inserido em uma relação com aquilo que é exigido pelo princípio colidente. 
A lei de colisão expressa em quê essa relação consiste. Ela faz com que fique 
claro que o peso dos princípios não é determinado em si mesmo ou de forma 
absoluta e que só é possível falar em pesos relativos.94 

 

O sopesamento constitucional definiria qual deve ser a importância atribuída a cada 

um dos princípios em colisão.95 A determinação do peso dos princípios envolveria, ao final, a 

valoração fundamentada dos mesmos, de modo a se formular uma proposição jurídica limitada 

pela ordem jurídica constitucional. Tudo seria feito, portanto, de um modo racional, não 

arbitrário:  
No caso em que o juiz dá de frente com o limite da ordem jurídica, deve ele 
fazer valorações, estas, para Alexy, de cunho não arbitrário sempre que 
puderem ser fundamentadas numa argumentação racional. Sinteticamente: a 
decisão que se vale da ponderação somente poderia ser considerada como 
legítima se a ponderação pudesse ser fundamentada o que, por sua vez, dar-
se-ia pela sua qualidade racional. Isto é, as afirmações ou proposições 
jurídicas exigem que se apresente argumentos que demonstrem a sua 
correção.96 

 
9393 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 68. 
94 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 169 
95 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94.  
96 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018.  
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Para Alexy, portanto, a ponderação de princípios é algo marcadamente racional e 

fundamentado, não havendo que se falar em arbitrariedade. A mera análise de valores, segundo 

ele, não implicaria a perda do caráter deontológico que permeia a aplicação de princípios. Na 

verdade, seria essa a diferença entre valores e princípios: “princípios e valores diferenciam-se, 

portanto, somente em virtude de seu caráter deontológico, no primeiro caso, e axiológico, no 

segundo”.97 Os princípios tratariam, portanto, do que é devido, enquanto que os valores daquilo 

que é bom.  

Alexy contesta, assim, a objeção de que o sopesamento seria algo arbitrário e 

subjetivista, sem racionalidade, e que daria azo ao decisionismo dos juízes. Segundo ele, é 

verdadeiro dizer que se trataria de um procedimento que não necessariamente conduziria 

sempre a um “resultado único e inequívoco”, mas não dizer que seria isento de racionalidade.  

O sopesamento seria decisionista se refletisse apenas a preferência do julgador, ainda 

que condicionada às circunstâncias concretas do caso em julgamento, visto que tratar-se-ia de 

um processo psíquico alheio a uma forma de controle racional. Alexy defende a fundamentação 

como raiz do sopesamento, no lugar do mero processo psíquico da preferência. Nas suas 

palavras: “um sopesamento é racional quando o enunciado de preferência, ao qual ele conduz, 

pode ser fundamentado de forma racional”.98 

E quais argumentos seriam passíveis de serem usados?  

Todos aqueles de ordem constitucional, os cânones da interpretação, os dogmáticos, 

os precedentes jurisprudenciais, bem como argumentos práticos e empíricos em geral. Segundo 

ele, os argumentos semânticos, por sua vez, poderiam ser utilizados nos casos em que a 

interpretação literal da Constituição não fosse suficiente para resolver a colisão de princípios.99 

Alexy nos explica que o sopesamento parte da noção de preferências condicionadas 

para se chegar a uma decisão diferenciada, passando pela lei de colisão:  
 

O modelo fundamentado apresentado aqui evita uma série de dificuldades 
que estão freqüentemente associadas ao conceito de sopesamento. Ele faz 
com que fique claro que o sopesamento não é um procedimento por meio do 
qual um interesse é realizado às custas de outro "de forma precipitada". De 
acordo com esse modelo, o sopesamento é tudo, menos um procedimento 
abstrato ou generalizante. Seu resultado é um enunciado de preferências 
condicionadas, ao qual, de acordo com a lei de colisão, corresponde uma 
regra de decisão diferenciada. Do próprio conceito de princípio decorre a 
constatação de que os sopesamentos não são uma questão de tudo-ou-nada, 
mas uma tarefa de otimização. Nesse sentido, o modelo de sopesamento aqui 
 

97 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94. Op. Cit. 
98 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94. Op. Cit. 
99 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 93-94. Op. Cit. 
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defendido é equivalente ao assim chamado princípio da concordância 
prática.100 

 

Seria essa a tarefa da lei de colisão: determinar o peso dos princípios a partir da análise 

do caso concreto, passando-se pela análise dos valores em jogo.  

Pois bem! 

Após se ter delineado, superficialmente, a teoria da ponderação de Alexy, importante 

que se verifique de que maneira ela vem sendo aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Para 

isso, são úteis os apontamentos de Fausto Santos de Morais.  

Referido jurista, na sua investigação, analisou 189 julgamentos do STF em que essa 

Excelsa Corte teria aplicado a teoria em análise. Ele identificou diversas inconsistências na 

aplicação dessa teoria pelo STF. As principais seriam101: 

  

1) Ausência de uniformidade das decisões, bastando, em muitos casos, que se 

apontasse um princípio jurídico violado, para que a proporcionalidade fosse usada 

como fundamento para decidir em favor dele. 

2) Falta de construção da lei de colisão. Ausência de fundamentação quanto às 

possibilidades fáticas e jurídicas que foram consideradas, dando azo ao 

decisionismo judicial. 

3) Ausência de sopesamento com as decisões precedentes, sem considera-las como 

como parte do ônus argumentativo a ser superado. 

 

Fausto Santos de Morais é categórico ao dizer que o STF, ao pretender aplicar a teoria 

da ponderação de Alexy, o faz a partir de um juízo de proporcionalidade sem a indicação dos 

princípios jurídicos sopesados, impossibilitando que se compreenda a origem ou escolha desses 

princípios no caso concreto. Isso, ao final, conduz ao solipsismo, à decisão não fundamentada, 

alheia à historicidade do Direito, evidenciando um argumento de autoridade da Corte Excelsa, 

em direta afronta ao princípio da fundamentação das decisões previsto no art. 93, IX da CF.  

Pede-se licença para transcrever importante trecho da obra de Morais que, apesar de 

extenso, é de uma clareza solar quanto às ideias aqui discutidas: 
 

A forma sui generis do princípio da proporcionalidade desenvolvida pelo STF 
talvez seja, em comparação com o pensamento de Robert Alexy, a mais fácil 

 
100 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 173. 
101 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 127. 
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de ser criticada a partir dos aportes propostos nesta obra. É possível indicar, 
portanto: a inexistência de qualquer critério intersubjetivo que indique a 
noção de princípio jurídico sopesado ou que permita compreender a origem 
e escolha de tais princípios. Eles não estão ínsitos ao caso concreto, mas são 
atribuídos pelo intérprete sem maiores explicitações sobre como isso 
realmente acontece.  
A pergunta colocada pela Crítica Hermenêutica do Direito seria: estaria o 
intérprete livre para isso? Para escolher os princípios jurídicos a serem 
considerados sopesados? A resposta desta tese é não! O intérprete quando 
compreende a proporcionalidade – como exigência da proteção aos Direitos 
Fundamentais – vai partir da historicidade do Direito, buscando compreender 
o (argumento de) princípio inscrito nesse empreendimento intersubjetivo. 
(...) Ignorar a tradição jurídica e escolher indiscriminadamente os princípios 
– bens, valores, Direitos Fundamentais (sic) – a serem sopesados apresenta-
se como problemático, na medida que transita sobre o paradigma da filosofia 
da consciência, em que o poder do intérprete – como corolário de um ato de 
vontade – é determinante à decisão jurídica com base no princípio da 
proporcionalidade. A discricionariedade continua no solipsismo inerente à 
disposição dos entes sopesados como produto da consciência do julgador.  
(...) 
Impera no STF, diante disso, o princípio da proporcionalidade como 
enunciado performático que acaba escondendo os motivos da decisão na 
consciência do intérprete. (...) 
Ou pior, o emprego desse recurso à proporcionalidade institucionalizaria a 
violência simbólica retórica do STF, fazendo com que a legitimidade das suas 
decisões valesse muito mais pelo seu argumento de autoridade do que pela 
autoridade do argumento. Não se descuida que a deficiência na 
fundamentação prejudica, nesses casos, a compreensão dos motivos fáticos e 
jurídicos que suportam os sopesamento realizados – questão abrandada, mas 
não eliminada, na explicitação das máximas da adequação e necessidade 
diante da constrição fática referida pelos julgados – o que evidenciaria 
negativa à Constituição no seu artigo 93, inciso IX.102  

 

Um dos julgados do STF analisado por Fausto Santos de Morais foi o que sopesou o 

princípio da liberdade de expressão frente ao discurso de ódio contido em publicação 

antissemita. Trata-se do HC 82.424/RS, que negou a ordem de soltura ao paciente, Siegfried 

Ellwanger, condenado pelo crime de racismo previsto na lei 7.716/89, por ter publicado obra 

que nega que o holocausto teria acontecido.   

 Nesse caso, o STF lançou mão do princípio da proporcionalidade para condenar o 

paciente e resguardar uma sociedade pluralista, onde deveria reinar a tolerância e se preservar 

a dignidade da pessoa humana.103 O discurso de ódio seria, portanto, incompatível com esses 

valores.  

É curioso notar como esse caso é um bom exemplo das críticas da aplicação da teoria 

da ponderação dos princípios de Alexy feitas por Morais. Afinal, o resultado encontrado em 

nada se relaciona com a fundamentação apresentada.  

 
102 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 262-263. 
103 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018. 282 p. 
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Para se proteger uma sociedade plural, restringe-se o discurso negacionista do 

holocausto, rotulado como discurso de ódio antissemita. Ora, é justamente o contrário que 

deveria acontecer. Uma sociedade plural é aquela que acolhe uma gama maior de discursos, 

respeitando as diferentes opiniões e pontos de vista; e não a que seleciona os discursos que 

podem ou não circular. 

Aparentemente, o que o STF fez, foi justamente escolher um princípio como violado, 

qual seja o da dignidade da pessoa humana, usando a proporcionalidade como fundamento para 

a sua aplicação, sem que fosse feito o verdadeiro sopesamento com a construção de uma lei de 

colisão.  

É isso o que se pode observar de trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no HC 

em comento, quando ele enuncia a maneira como a colisão de direitos fundamentais deve ser 

solucionada: 
Assim, a colisão de direitos fundamentais há de ser solvida caso a caso, 
mediante a utilização do princípio da proporcionalidade. Foi o que fiz no caso 
concreto, para concluir que, na hipótese dos autos, prevalece a posição do 
Estado no sentido de defender os fundamentos da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III, CF) e do pluralismo  político (art. 1º, V, CF), o princípio 
do repúdio ao terrorismo e ao racismo, rege o Brasil nas suas relações 
internacionais (art. 4º, VIII), e a norma constitucional que estabelece ser o 
racismo um crime imprescritítvel (art. 5º, XLII).104 

 

É esse o cerne da crítica à teoria da ponderação de princípios de Alexy, bem como à 

forma como o STF à aplica. Apesar de se objetivar fazer uma ponderação entre princípios em 

colisão, o que é de fato feito ao final é a aplicação de um em detrimento do outro, sem que uma 

lei de colisão fosse de fato enunciada e sem que os precedentes fossem devidamente analisados 

em seu contexto. 

Isto é, a fundamentação racional da decisão deixaria de ser feita de maneira adequada, 

visto que o princípio aplicado ou adotado para a solução do caso concreto acabaria, em última 

análise, por evidenciar o valor hierarquicamente superior que se visaria a proteger.  

Essa conclusão é compartilhada por Josué Mastrodi, ao analisar a maneira como a 

Excelsa Corte Brasileira faz a ponderação de direitos em seus julgados, a partir da teoria de 

Alexy. Também para ele o STF não a aplicaria da maneira correta: 
O Supremo Tribunal Federal, que há muito nega a existência de direitos 
absolutos e já compunha suas decisões a partir de ponderação de direitos, tem 
adotado o postulado da proporcionalidade nos termos da teoria de Robert 
Alexy (cf., por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes na Intervenção 
Federal 2.195-5/SP). Não obstante, mesmo nos votos proferidos para decidir 
em que medida um direito fundamental prevalece sobre o outro não 

 
104BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424/RS. Relator: Ministro Moreira Alves. 2003. 
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costumam dar indicações de que o modelo alexyano foi seguido.105 
 

Mastrodi, assim como Morais, aponta para o risco de julgamentos arbitrários e 

antidemocráticos, em que as preferências do julgador ou fatos externos acabariam por 

determinar o resultado do processo. Esse seria o risco da aplicação da teoria da ponderação de 

princípios, que na verdade seria de valores, da forma como vem sendo feita pelo STF: 
 

De todo modo, para que uma decisão seja proporcional, é preciso que se 
estabeleça um critério que atue como valor de referência entre os direitos em 
colisão, para que seja possível compará-los e sopesá-los, e esse critério não é 
dado pela teoria. Para tornar a situação ainda mais problemática: se esse valor 
de referência é escolhido aleatoriamente ou com base em preferências do 
julgador, a decisão é arbitrária; se é escolhido com base em fato externo ao 
direito positivo, é antidemocrática. Isso é um problema na medida em que o 
postulado da proporcionalidade foi desenvolvido justamente para evitar ou 
mitigar a discricionariedade das decisões estatais! Como as decisões 
judiciais, por meio da proporcionalidade, tornam-se políticas (discricionárias, 
visando a conveniência e oportunidade da promoção de um direito em vez de 
outro, com base no critério estabelecido livremente pelo julgador), o princípio 
normativo prevalecente retira a eficácia das regras normativas vinculadas ao 
princípio derrotado. Numa estrutura normativa, isso substitui a segurança 
jurídica de uma tábua de valores predeterminada em lei por soluções 
individualizadas ao sabor dos valores e interesses mais apropriados segundo 
o critério escolhido pelo juiz.106 

 

Essas críticas trazem de volta à tona a questão dos valores como elementos 

informativos para definição do peso dos princípios. Apesar de Alexy não enxergar problemas 

em se levar em consideração valores para efetuar o sopesamento dos princípios, considerando 

que isso não implicaria decisionismo ou arbitrariedade judicial, há quem entenda que essa seria 

uma grande falha da sua teoria.  

Essa crítica é bem enunciada por Marcelo Campos Galuppo, que traz a lume o 

pensamento de Habermas e Lalande sobre a teoria de Alexy, no sentido de apontar para a 

confusão entre princípios e valores que se encontra no centro dessa teoria: 
 

Habermas entende que a maneira pela qual Alexy concebe as leis de colisão 
e de ponderação implica uma concepção axiologizante do direito, pois a 
ponderação, nos moldes pensados por Alexy, só é possível porque podemos 
preferir um princípio a outro, o que só faz sentido se os concebemos como 
valores. Pois é apenas porque são concebidos como valores que os seres 
podem ser objetos de mensuração por meio de preferibilidade, constitutiva 
do próprio conceito de valor, uma vez que o valor, conforme aponta Lalande, 
pode ser entendido como o “caráter das coisas consistindo em que elas são 
mais ou menos estimadas ou desejadas por um sujeito ou, mais 

 
105 MASTRODI, Josué. Ponderação de Direitos e Proporcionalidade das Decisões Judiciais. Revista Direito 
GV, v. 20, p. 577-596, 2014. 
106 MASTRODI, Josué. Ponderação de Direitos e Proporcionalidade das Decisões Judiciais. Revista Direito GV, 
v. 20, p. 587, 2014. 
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ordinariamente, por um grupo de sujeitos determinados” (Lalande, 1960: 
1183. Grifos meus). Ao assumir tal posição, Alexy confunde as normas 
jurídicas (e em especial os princípios) com valores, o que torna sua teoria 
inconsistente.107 
 

Galuppo108 prossegue sua análise dizendo que a estratégia usada por Alexy para 

solucionar o conflito entre princípios seria, de fato, própria da axiologia e não da deontologia, 

visto que o que se faz, ao final, é estabelecer uma hierarquia entre princípios a partir de um caso 

concreto. Essa aplicação gradual dos princípios inviabilizaria a sua caracterização como normas 

jurídicas, uma vez que essas trazem a noção de dever, isto é, podem ou não ser cumpridas, não 

havendo que se falar em um “código gradual”, mas sim, binário. A aplicação de um princípio 

normativo e não de outro, evidenciaria, na verdade “o registro de uma preferibilidade em um 

grupo social”, ao invés de um dever para esse mesmo grupo, recuperando mais uma vez o 

pensamento de Lalande.  

As normas, esclarece Galuppo, devem ser consideradas válidas ou inválidas, enquanto 

os valores podem ser escalonados segundo critérios de preferibilidade, ao se considerar o seu 

peso. Os valores teriam, portanto, “obrigatoriedade relativa”, variando conforme as 

circunstâncias e culturas envolvidas, já as normas, não.  

Isto é, as normas nunca poderiam ser aplicadas a partir de uma noção de peso, pois 

isso acabaria por atrair a conclusão de que também quanto a elas seria possível um juízo de 

preferibilidade. As normas são válidas ou inválidas. Seu caráter é marcadamente deontológico, 

jamais axiológico. Os princípios em conflito devem ser encarados como normas que são, não 

sendo cabível qualquer raciocínio próprio dos valores, como as noções de peso ou 

preferibilidade, para se solucionar os conflitos em que eles estiverem inseridos. 

Galuppo, ao final, adverte para o alto risco de se adotar a concepção axiológica dos 

princípios. Estaria em jogo a própria democracia, no que tange à proteção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos contra a sociedade:  
 

Os direitos, entendidos apenas como valores, não permitem qualquer tipo de 
proteção para o indivíduo contra a sociedade e o Estado. E toda a história da 
formação do constitucionalismo, sobretudo da formação do conceito de 
direitos fundamentais, mostra-nos o contrário.109 

 

 
107 GALUPPO, Marcelo Campos. Os princípios jurídicos no Estado Democrático de Direito: ensaio sobre o 
modo de sua aplicação. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 36, 1999, p. 196. 
108 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição da obra 
de Alexy. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, n. 2, p. 134-142, 1998. Op. Cit. 
109 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição da obra 
de Alexy. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, n. 2, p. 134-142, 1998. Op. Cit. 
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Trazendo a questão para o tema da presente dissertação, qual seja, a maneira como a 

liberdade de imprensa vem sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que a 

pretensão de se aplicar a teoria da ponderação seria o mesmo que arriscar adotar uma 

ponderação de valores, e, em última análise, solapar um dos fundamentos de um Estado 

Democrático de Direito, dada a estreita relação existente entre liberdade de imprensa e 

democracia. 

Antes de procedermos à análise dos julgados do STF que tiveram por objeto o princípio 

da liberdade de imprensa, necessário que analisemos uma das alternativas mais bem elaboradas 

para o tratamento da questão de conflito entre princípios. Trata-se da Teoria da Integridade 

formulada por Ronald Dworkin. 

 

3.2 A teoria da Integridade de Ronald Dworkin 

 

Dworkin apresenta uma visão diferente no que tange aos princípios e sua aplicação.  

Os princípios, no seu entendimento, enunciariam somente uma razão para um 

determinado argumento em uma certa direção. Por isso, não preveriam exceções e nem 

condições para sua aplicação. Eles conteriam, isso sim, as exigências de justiça, equidade e 

devido processo legal, trazendo uma noção de moralidade e de universalidade, que decorre de 

acordos intersubjetivos ao longo da história institucional.110 

Essas seriam as bases da sua teoria da integridade, que servirá de parâmetro teórico para 

se fazer uma releitura dos julgados do STF no que tange à apreciação do princípio da liberdade 

de imprensa. Nas palavras de Dworkin o direito como integridade pode ser assim descrito: 
 

O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, 
que o direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre 
justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os 
apliquem nos novos casos que se lhe apresentem, de tal modo que a situação 
de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas. Esse estilo 
de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a ambição 
de ser uma comunidade de princípios.111 

 

É com base nesses conceitos que Dworkin afasta a possibilidade de o juiz agir 

discricionariamente, pois considera os direitos como frutos da história e da moralidade, sendo, 

portanto, impossível que se crie um direito e o aplique a um caso concreto retroativamente. Para 

 
110 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 
70-80, 2005. 
111 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 291. 
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tanto, lança mão da imagem do juiz Hércules que, a partir da análise de toda a história 

institucional e em diálogo com todas as partes do processo, deverá interpretar, a partir do filtro 

da integridade, a constituição, as leis e os precedentes judiciais para identificar a leitura que a 

sociedade faz dos princípios jurídicos aplicáveis aos casos concretos. Assim, não se faz mais 

necessário se perquirir a vontade do legislador para se assegurar a objetividade na aplicação do 

Direito. Deve-se, por outro lado, fazer a interpretação construtiva do mesmo, interpretando-se 

as práticas sociais da melhor maneira possível.112 

Essa interpretação judicial moral e histórica quanto à constituição, leis e precedentes 

aplicáveis, acaba por assemelhar a tarefa de julgar àquela de redigir um romance. Dworkin é 

hábil ao fazer essa analogia, identificando a função judicante à da literatura, sendo o juiz 

comparável a um romancista que tem diante de si a tarefa de acrescentar um capítulo à narrativa, 

devendo levar em consideração tudo o que foi escrito antes dele. O jusfilósofo norte-americano 

vai chamar isso de “romance em cadeia”.113 

A grande questão é que, ao julgar, os juízes devem ter em mente a sua condição de 

autores desse romance em cadeia de modo a criar “o melhor romance possível”, a partir de 

juízos de adequação e estéticos, de modo a produzir uma obra íntegra, como se fosse de um 

único autor: 
Cada romancista pretende criar um só romance a partir do material que 
recebeu, daquilo que ele próprio lhe acrescentou e (até onde lhe seja possível 
controlar esse aspecto do projeto) daquilo que seus sucessores vão querer ou 
ser capazes de acrescentar. Deve tentar criar o melhor romance possível como 
se fosse obra de um único autor, e não, como na verdade é o caso, como 
produto de muitas mãos diferentes. Isso exige uma avaliação geral de sua parte, 
ou uma série de avaliações gerais à medida que ele escreve e reescreve. Deve 
adotar um ponto de vista sobre o romance que vai se formando aos poucos, 
alguma teoria que lhe permita trabalhar elementos como personagens, trama, 
gênero, tema e objetivo, para decidir o que considerar como continuidade e não 
como um novo começo.114 

 

É interessante que essa ideia de Dworkin traz consigo a preocupação de se evitar juízos 

discricionários, arbitrários. Por isso a importância que ele dá à continuidade das decisões, que 

devem ser coerentes em um arcabouço de romance em cadeia, evitando-se, com isso, que cada 

juiz, ao julgar, ao invés de acrescentar um capítulo à narrativa em desenvolvimento, faça, de 

fato, “um novo começo”.  

 
112 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 70-
80, 2005.  
113 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª. São Paulo: Martins Fontes, 2014, 513 p. 
114 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 276-277. 
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A tarefa judicante implica, portanto, necessariamente, a interpretação do passado de 

modo a levar adiante a história em desenvolvimento, afastando-se a hipótese de um novo 

começo discricionário: 
Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar-se como parceiro de um 
complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, 
estruturas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho continuar essa 
história no futuro por meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que 
aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência 
que tem em mãos e não partir em nova direção.115 

 

Hércules, esclarece Humberto Theodoro Júnior, ao final, chegará a uma decisão que 

não é somente dele, mas que guarda relação com a história da sociedade e com o diálogo com 

os participantes do processo, cuja correção poderá ser analisada pelos próximos juízes, que 

continuarão a história.116 

São nos casos difíceis, ressalte-se, que a integridade no Direito tem o seu maior teste, 

pois neles, existem várias interpretações aceitáveis. O papel do juiz, segundo Dworkin, é 

justamente o de identificar aquela que seria a mais acertada, a que melhor se identificaria com 

a comunidade na qual se insere: 
 

Os casos difíceis se apresentam, para qualquer juiz, quando sua análise 
preliminar não fizer prevalecer uma entre duas ou mais interpretações de uma 
lei ou de um julgado. Ele então deve fazer uma escolha entre as interpretações 
aceitáveis, perguntando-se qual delas apresenta em sua melhor luz, do ponto 
de vista da moral política, a estrutura das instituições e decisões da comunidade 
– suas normas públicas como um todo.117  
 

O que deve se buscar em um processo judicial é a única resposta correta ou adequada 

para ele. Aquela certa, após ter sido feito o melhor esforço hermenêutico possível. Não se cogita 

que a atuação judicial possa ser discricionária, mas sim determinada pela fundamentação 

adequada da decisão.  

Sobre isso, são esclarecedores os comentários de Humberto Theodoro Júnior: 
 

É isso que Dworkin quer dizer quando fala em única resposta correta ou na 
melhor decisão judicial. Percebe-se aqui que o espaço de discricionariedade é 
eliminado para dar lugar a um espaço hermenêutico e argumentativo. Hércules 
deve tentar convencer a sociedade que confiou aquele caso ao seu julgamento 
que fez o melhor que podia – sua decisão tem a pretensão contrafática de ser a 
única resposta adequada ao caso não apenas pelo esforço hermenêutico 
mencionado, mas também porque o juiz deverá tomar o caso dentro das 
particularidades do mesmo e não como um “standard”, um tema. Isso não tem 
 

115 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Editora Martins Fontes, 2002, p. 238. 
116 THEODORO JÚNIOR, Humberto, et al. Novo CPC - Fundamentos e sistematização. 3ª. Rio de Janeiro, RJ:  
2016. 519 p. 
117 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 3ª. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 306. 
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como ser feito sem que estejamos dispostos a fundamentar adequadamente a 
decisão.118 

 

Os princípios, para Dworkin, possuem função marcadamente normativa. Em nada se 

assemelham a valores sujeitos a sopesamento, hierarquização e preferências conforme entende 

Alexy. É esta a grande questão que separa os dois jusfilósofos.  

Os intérpretes do Direito teriam o dever de julgar inseridos em um comunidade de 

princípios, que determinariam o resultado coerente a ser atingido, a partir de um juízo de 

adequabilidade devidamente fundamentado, consistente com a história-institucional dessa 

comunidade e do próprio direito. Julgar fora desses parâmetros é abrir a possibilidade de 

julgamentos discricionários, alheios à ideia de integridade e resposta adequada ou correta.  

Essas ideias são bem sintetizadas por Fausto Santos de Morais:  
 

O Direito, como uma instituição, forneceria elementos para o reconhecimento 
de princípios. Com base em tais princípios, seria possível desenvolver um 
esforço argumentativo hábil para encontrar uma resposta consistente com a 
história-institucional do direito. Seria possível, assim, lançar-se na busca da 
resposta correta como uma atitude responsável. Essa responsabilidade poderia 
ser traduzida por um dever do intérprete em encontrar (trazer à linguagem) 
argumentos que sejam condizentes com a noção de integridade e coerência do 
sistema jurídico.  
Por isso, a discricionariedade judicial residirá sempre quando as questões 
jurídicas deixarem de reproduzir o conjunto de princípios que melhor 
justificam direito, quebrando-se, em virtude disto, o elo da corrente 
narrativa.119  

 

Ainda sobre a noção de integridade, que se contrapõe à ideia de hierarquia, úteis são 

os ensinamentos de Esser nas palavras de Galuppo: 
 

Se os princípios possuem essa função interpretativa dentro do ordenamento 
jurídico, eles não podem ser concebidos como preceitos que podem entrar em 
oposição (ou contraposição) com as demais normas, pois eles não podem 
culminar em uma ‘suprajuridicidade’ (Esser, 1961:197) no sentido de equidade 
jurídica. Ao contrário, eles são doadores de sentido jurídico para as demais 
normas, não através de uma relação hierárquica, mas através da integridade 
que proporcionam ao sistema jurídico.120 

 

Os princípios, portanto, funcionariam como “doadores de sentido jurídico” às normas, 

não havendo que se falar em oposição entre eles, visto que não seriam passíveis de serem 

 
118THEODORO JÚNIOR, Humberto, et al. Novo CPC - Fundamentos e sistematização. 3ª. Rio de Janeiro, RJ:  
2016, p. 76/77. 
119 MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e Arbitrariedade: A Inadequada Recepção de Alexy pelo STF. 
2ª. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 201. 
120 GALUPPO, Marcelo Campos. A contribuição de Esser para a reconstrução do conceito de princípios 
jurídicos. Revista de Direito Comparado, Volume 3, Editora Mandamentos, 1999, p. 242.  
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hierarquizados diante um caso concreto. Eles devem ser, sim, interpretados de forma íntegra 

dentro de um sistema, o que justificaria a noção de adequabilidade ao invés da de ponderação.  

Percebe-se, portanto, que a noção do juízo de adequabilidade parte de uma premissa 

diametralmente oposta daquela que é adotada por Alexy na sua teoria da ponderação de 

princípios. Alexy, em última análise, estabelece uma hierarquia entre princípios a partir de um 

caso concreto.  

A ponderação implicaria afirmar a preferência de um princípio a outro, devendo esses 

serem considerados, portanto, em última análise, valores. As normas, repise-se, possuem 

natureza deontológica: visam ao que é devido. Já os valores, possuem natureza axiológica, 

objetivando o que é bom para uma determinada cultura.121 

Para Alexy, a colisão entre princípios (valores) deve ser resolvida primeiro 

identificando a colisão, depois avaliando abstratamente as condições de prioridade dos 

princípios, para só depois se questionar a decisão a ser tomada na resolução do caso concreto. 

A aplicação ao caso concreto seria, portanto, a última etapa da resolução da colisão entre 

princípios. 

Daí, portanto, pertinentes os comentários de Galuppo, trazidos no capítulo anterior 

sobre o esvaziamento da função prescritiva dos princípios, bem como o risco que isso representa 

para uma sociedade que se pretenda democrática e visa a proteger os direitos fundamentais 

individuais de seus cidadãos.  

A adequação defendida por Dworkin, evidencia o tratamento do Direito a partir de 

um conceito interpretativo, no qual a norma a ser aplicada é construída no caso concreto, e não 

meramente identificada e aplicada mediante a técnica da subsunção. Busca-se, assim, a melhor 

resposta e única possível. Essa interpretação passa pela íntima relação entre direito e moral, 

conforme nos ensina Ronaldo Porto Macedo Júnior, visto que os princípios “afirmam razões 

(jurídico-morais) que justificam uma determinada decisão, atribuindo-lhes um peso 

diferenciado ante outras possíveis razões com os quais compete”.122 

Por isso que a analogia do Direito com um jogo de Xadrez, tão difundida e defendida 

pelos jusfilósofos positivistas, é descartada por Dworkin. Para ele, a comparação deveria ser 

feita com a prática social da cortesia, dado o seu caráter interpretativo que se adapta de situação 

em situação, observando a evolução histórica de uma dada sociedade, com base na 

 
121 PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários sobre as Interpretações de Alexy e Dworkin. R. CEJ, v. 30, p. 
70-80, 2005. Op. Cit. 
122 MACEDO JUNIOR, Ronaldo Port. Do xadrez à cortesia: Dworkin e a teoria do direito contemporânea. 
1ª. São Paulo, SP:  2013. 328 p. 
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comunidade de princípios que a informa. 

Essa mudança de paradigma do Direito, passando do xadrez à cortesia, é bem 

explicada na passagem abaixo por Ronaldo Porto Macedo Júnior: 
  

Na verdade, diferentemente de outras práticas, como o direito, o xadrez não 
envolve uma questão interpretativa associada a avaliações valorativas (não 
entendidas de uma perspectiva valorativa convencional). É por esse motivo 
que a sua analogia envolverá uma prática social interpretativa: a prática da 
cortesia.  
(...) 
Nesse caso, a melhor concepção de cortesia é aquela que melhor a interpreta 
enquanto uma prática social normativa real, que mantém certa adequação (ou 
ajuste – fit) com um conjunto de práticas socialmente compartilhadas que 
servem de medida ou paradigma.123 

 

É com base nesses conceitos trazidos pela teoria da integridade do Direito de Ronald 

Dworkin, que refletem o paradigma interpretativista do Direito, que se propõe uma análise das 

decisões do STF que envolvem a liberdade de imprensa. 

Trata-se do tema do capítulo final desta dissertação.  

 

4 UMA RELEITURA A PARTIR DE DWORKIN 

 
4.1 Os casos em análise 

 

A lição que se tira da visão de Dworkin para com o Direito, enquanto prática social 

interpretativa e íntegra, é que os intérpretes, notadamente os julgadores, devem se esforçar ao 

máximo, de maneira hercúlea, para formular para cada caso a única resposta correta.  

Essa obrigação dificilmente é conciliável com a teoria da ponderação de Alexy.  

Alexy, apesar de defender uma ponderação de princípios de maneira fundamentada e 

racional, acaba por esbarrar na discricionariedade, decorrente da hierarquização de princípios 

atrelados a valores a partir da análise de um caso concreto. 

O esforço defendido por Dworkin é de outra natureza. Passa pela noção de adequação 

mediante critérios de justiça, equidade e devido processo legal, tratando o Direito como algo 

íntegro e coerente. Uma prática social informada por uma comunidade de princípios que estão 

ligados à história jurídico-institucional da sociedade na qual estão inseridos.  

 
123 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010.  
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Por isso que as respostas não podem variar de juiz para juiz, mas sim de caso para caso. 

Para cada caso, uma resposta, a melhor e única possível, sendo cediço que para casos 

semelhantes, respostas semelhantes. 

A questão é que o STF tem se valido da teoria de Alexy para apreciar casos difíceis em 

que princípios sensíveis à nossa democracia, como a liberdade de expressão e de imprensa, 

estão no cerne da discussão.  

Ronaldo Porto Macedo Júnior é categórico. No seu entendimento, a doutrina jurídica 

dominante em assuntos envolvendo liberdade de expressão encararia a ponderação de 

princípios como algo inevitável e como a única e exclusiva metodologia de interpretação 

constitucional possível.124 

Ora, não apenas não é a única metodologia possível, como não deveria ser.  

Procurei demonstrar alhures que a ponderação de princípios de Alexy, aplicada 

adequadamente ou não, não seria algo consistente quando se procura solucionar casos difíceis 

em que a mera subsunção a regras não é suficiente para se chegar à solução. Isso é ainda mais 

verdadeiro quando se percebe que o STF, no seu esforço de seguir a teoria de Alexy, acaba por 

aplica-la indevidamente. 

Nesses casos difíceis a resposta se encontra nos princípios jurídicos. Para tanto, a 

proposta de Dworkin de adequação e integridade, com o objetivo de se esforçar para 

compreender toda a comunidade de princípios que permeia a sociedade na qual o caso se insere, 

bem como a história jurídico-institucional da mesma, seria o caminho hermenêutico a ser 

percorrido para se chegar à melhor e única resposta correta para a causa.  

Em se tratando de liberdade de imprensa, a comunidade de princípios a ser aplicada é a 

que foi descrita no primeiro capítulo deste trabalho.  

A liberdade de imprensa, como vimos, se relaciona com o direito de ouvir, que integra 

a liberdade de expressão e continua mesmo após a morte do emissor da informação. O que se 

objetiva é que, ao se proteger a liberdade de imprensa, se proteja, na verdade, o direito de acesso 

dos cidadãos à informação. Isto é, não são os órgãos de imprensa que são objeto de proteção, 

mas sim aqueles aos quais a informação é destinada. O centro dessa liberdade é, portanto, o 

ouvinte, destinatário da informação.  

Trata-se de uma liberdade de caráter público, conforme também demonstrado no 

capítulo primeiro, uma vez que se relaciona estreitamente ao direito de toda a coletividade 

acessar a informação. Esse direito é essencial em uma sociedade que se pretende democrática, 

 
124 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Freedom of Expression: what lessons should we learn from US 
experience? Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 274-302. 2010.  
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na qual a livre circulação de informações cumpre o papel instrumental de viabilização do seu 

próprio governo, que deve ser exercido pelo povo.  

Por isso que, acertadamente, Ruy Barbosa, na esteira de pensamento de Libero Badarò, 

comparava a publicidade que permeia a liberdade de imprensa ao meio pelo qual os povos livres 

respiram. Sem ela, asfixia-se e mata-se todas as demais liberdades e, com o perecimento delas, 

pereceria, também, a própria democracia.  

Na democracia, o segredo deve ser exceção, como bem demonstrado por Bobbio, pois 

somente com a publicidade dos atos de governo é que se torna possível a existência de uma 

opinião pública que, ao final, irá fomentar o aparecimento de críticas ao próprio governo, 

contribuindo para a governabilidade e aumentando a sensação de soberania popular. 

A liberdade de imprensa, contudo, não pode ser interpretada no sentido de que os órgãos 

de imprensa gozariam de uma liberdade de expressão mais ampla. Dworkin, como vimos, 

considera que os jornalistas não teriam qualquer direito especial de se expressar em comparação 

aos demais cidadãos. Qualquer proteção adicional concedida à imprensa se justificaria não por 

um interesse de se proteger a liberdade de expressão dos jornalistas, mas sim por se pensar que 

a sociedade como um todo irá se beneficiar dessa proteção especial. Seu pensamento, portanto, 

se coadunaria com a ideia de centralidade do ouvinte ou destinatário da informação no que 

concerne à liberdade de imprensa. 

Essas proteções especiais às quais se refere Dworkin, são, em grande medida, as 

estabelecidas no célebre precedente da Suprema Corte Norte Americana de 1964, NYT 

Company X Sullivan. A opinion desse julgamento foi no sentido de que salvo se comprovada 

a má-fé (actual malice) ou a negligência em se apurar os fatos (reckless disregard), os órgãos 

de imprensa não podem ser responsabilizados pelo conteúdo das suas publicações.  

No Brasil, a liberdade de imprensa vem prevista no art. 220, § 1º da CF, inserida dentro 

do título referente à ordem social, conforme estudado acima. Esse seu posicionamento 

constitucional é mais uma evidência quanto à sua natureza de direito coletivo público, como 

bem explicam Thales Morais da Costa e Daniel Sarmento.125 

Seu propósito, na esteira de tudo que foi dito até agora não é o de proteger os jornalistas 

ou órgãos de comunicação, mas sim garantir o direito fundamental de livre acesso às 

informações previsto no art. 5º, XIV da CF.  

Bem, o que nos cabe aqui é analisar se essa comunidade de princípios descrita no 

capítulo primeiro da presente dissertação, e aqui revisitada, vem sendo levada em consideração 

 
125 SARMENTO, Daniel. Liberdade de Expressão, Pluralismo e o Papel Promocional do Estado. Revista 
Diálogo Jurídico, v. 16, p. 1-39, 2007.  
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pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação de casos envolvendo o princípio da 

liberdade de imprensa. 

Para tanto, interessante tentar aplicar a teoria da integridade de Dworkin a julgados nos 

quais o STF aplicou a teoria da ponderação de princípios de Alexy, teorias essas que foram o 

objeto do segundo capítulo deste trabalho.  

Foi dito no segundo capítulo acima que existiria uma tendência de se aplicar a teoria da 

ponderação de princípios no STF, conforme comenta Flávio Quinaud Pedron. Essa sua 

impressão é confirmada por Ronaldo Porto Macedo Júnior e Ino Augsberg, que enxergam na 

atuação do STF a naturalização dessa teoria, como se fosse o único método hermenêutico 

passível de utilização quando se trata de casos difíceis envolvendo a conjugação de princípios 

jurídicos.  

Em vária oportunidades a liberdade de imprensa, entendida como imprensa escrita, 

mídia televisiva, radiofônica e internet, bem como a indústria literária, esteve no centro do 

mérito do caso sujeito à exame pela referida corte. Foge ao escopo deste trabalho fazer uma 

análise estatística das decisões do STF neste tema, ainda que com um recorte temporal. A 

proposta seria analisar os dois principais casos em que a liberdade de imprensa foi analisada 

em sede de controle concentrado (ADPF 130/DF e ADI 4815/DF), bem como analisar a 

Reclamação Constitucional nº 22.328/RJ, que foi julgada tendo como parâmetro a decisão da 

ADPF 130/DF.   

Em todos esses casos, repise-se, a teoria utilizada para solucionar os conflitos ou 

colisões entre o princípio da liberdade de imprensa e outros, foi a teoria da ponderação, na 

forma como vem enunciada por Alexy. O que agora se propõe fazer é uma releitura dos mesmos 

sob a ótica da teoria da integridade do direito, na forma como é concebida por Dworkin.  

Inicialmente, importante que se estabeleça que a análise a ser feita a seguir em nada 

altera o resultado dos julgamentos em comento. Todos eles, na opinião do autor, chegaram a 

resultados aceitáveis em termos jurídicos e filosóficos. Não é com o resultado que se preocupa, 

mas sim com a fundamentação das decisões. 

O que se pretende avaliar é se as decisões foram adequadamente fundamentadas, pois é 

cediço que a maneira pela qual se fundamenta uma decisão impacta na forma como essa decisão 

será interpretada e aplicada dali por diante, conforme bem explicado por Dworkin, quando 

enuncia os fundamentos da sua ideia de “romance em cadeia”: 

 
Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que 
outros juízes escreveram no passado, não apenas para descobrir o que 
disseram, ou seu estado de espírito quando o disseram, mas para chegar a uma 
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opinião sobre o que esses juízes fizeram coletivamente, da maneira como 
cada um de nossos romancistas formou uma opinião sobre o romance coletivo 
escrito até então. (itálicos no original).126 

 

Ora, se a fundamentação não é feita de uma maneira clara, resta prejudicado o 

prosseguimento do romance em cadeia jurisprudencial, posto que se torna mais difícil 

compreender o que foi feito no passado.  

Na ADPF 130/DF, julgada em 2009, apreciou-se a recepção da Lei de Imprensa nº 

5.250 de 1967, outorgada na época do regime militar no Brasil, face à Constituição Cidadã de 

1988. O seu relator, Ministro Carlos Ayres Britto, traz, como ideia principal em seu voto, que 

concluiu pela não-recepção da referida lei, a ideia de sopesamento e ponderação de valores 

como algo já resolvido na Constituição Federal, de modo a dar primazia às liberdade de 

imprensa e de expressão frente a princípios como a proteção à intimidade e à honra. Vale a 

pena trazer, novamente, trecho de seu voto:  
   

Cuida-se, tal primazia, marcadamente em matéria de imprensa, de uma 
ponderação ou sopesamento de valores que a própria Constituição 
antecipadamente faz e resolve por um modo temporalmente favorecedor do 
pensamento e da expressão; ou seja, antes de tudo, duas coisas: uma, o ato de 
pensar em público ou para além dos escaninhos simplesmente mentais da 
pessoa humana, sabido que "manifestação de pensamento" implica esse 
transpasse de uma esfera simplesmente abstrata ou interna ao indivíduo para 
outra empírica ou externa; a segunda, o ato de se expressar intelectualmente, 
artisticamente, cientificamente e comunicacionalmente, a se dar, por 
evidente, no mundo das realidades empíricas. Somente depois de qualquer 
dessas duas atuações em concreto é que se abre espaço à personalíssima 
reação dos eventuais prejudicados na sua intimidade, vida privada, honra e 
imagem. (grifou-se).127 

 

Vítor Amaral Medrado é preciso em apontar a dificuldade em se apontar a 

fundamentação do julgamento da ADPF 130/DF, ao analisar o cipoal de votos que 

compuseram aquele aresto, indicando que a solução encontrada passa pela análise do voto do 

relator, que se refere a uma primazia das liberdades de imprensa e de expressão, isto é, a partir 

de um juízo de ponderação. Extrai-se trecho da sua obra:  
 

No caso da Lei de Imprensa, a maioria dos Ministros entendeu que havia uma 
completa inadequação entre aquela lei e a ordem constitucional estabelecida 
em 1988. É que a Lei nº 5.250/67 estabelecia restrições ilegítimas à liberdade 
de expressão e à liberdade de imprensa. Em meio a tantas considerações dos 
Ministros, entretanto, não restou ainda o que evidencie a principal razão dessa 
completa inadequação. Pensamos que é possível encontrar uma pista no voto 
do Relator da ADPF, Ministro Carlos Ayres Britto.  
 

126 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 593 p. 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental N°130/DF. Relator: 
Ministro Carlos Ayres Britto. 2009. 
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Em seu voto, o Ministro argumentou que “a Constituição brasileira se 
posiciona diante de bens jurídicos de personalidade para, de imediato, cravar 
uma primazia ou precedência: a das liberdades de pensamento e expressão 
lato sensu”.128  

 

Nesse julgado, cravou-se o entendimento de que as liberdades de imprensa e de 

expressão teriam posição de preferência frente às demais liberdades, uma precedência 

propriamente dita. Extrai-se trecho do voto do relator, Ministro Carlos Ayres Britto:  

 
É hora de uma primeira conclusão deste voto e ela reside na proposição de 
que a Constituição brasileira se posiciona diante de bens jurídicos de 
personalidade para, de imediato, cravar uma primazia ou precedência: a das 
liberdades de pensamento e de expressão lato sensu (que ainda abarca todas 
as modalidades de criação e de acesso à informação, esta última em sua 
tríplice compostura, conforme reiteradamente explicitado). Liberdades que 
não podem arredar pé ou sofrer antecipado controle nem mesmo por força do 
Direito-lei, compreensivo este das próprias emendas à Constituição, frise-se. 
Mais ainda, liberdades reformadamente protegidas se exercitadas como 
atividade profissional ou habitualmente jornalística e como atuação de 
qualquer dos órgãos de comunicação social ou de Imprensa.129 

 

Situação semelhante ocorreu quando da análise da ADI 4815/DF, ação na qual se 

analisou a constitucionalidade do comando dos art. 20 e 21 do Código Civil, que previa a 

necessidade de se obter a autorização do biografado para publicação de obra com conteúdo 

biográfico. O julgamento que teve como resultado a necessidade de se interpretar o referido 

artigo em conformidade com a Constituição Federal, de modo a considerar desnecessária a 

referida autorização.  

Novamente, percebe-se a influência de Alexy no STF, visto que a relatora, Ministra 

Carmem Lúcia, faz referência expressa à teoria da ponderação de princípios, ou, nos dizeres 

dela, valores, para fundamentar seu voto: 

 
O direito admite técnicas de ponderação dos valores que demonstram que os 
arts. 20 e 21 do Código Civil, para os quais se pede interpretação conforme à 
Constituição da República, para a produção de obras biográficas literárias ou 
audiovisuais independentemente da autorização prévia, somente podem ser 
tidos como legitimamente válidos e subsistentes no sistema jurídico se 
afastada aquela exigência para o tema específico.130 

 

 
128 MEDRADO, Vítor Amaral. A Liberdade de Expressão e a Justiça Brasileira, Ed. Dialética, 2ª edição, 2019, 
p.77. 
129 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Carmen Lúcia Antunes Rocha. 2015. 
 
130 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Carmen Lúcia Antunes Rocha. 2015. 
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Essa opção da Ministra Relatora pela teoria da ponderação dos princípios também é 

reparada por Vítor Amaral Medrado, ao analisar e ADI em comento em sua obra:  

 
Após citar vários julgados em que foi aplicada a técnica da ponderação para 
resolver o conflito entre liberdade de expressão e os direitos de personalidade, 
a Ministra conclui pela necessidade da aplicação da mesma técnica para o 
caso em tela. Assim fazendo, conclui o seu voto no sentido de dar 
interpretação conforme a Constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil 
para afastar a possibilidade da censura prévia particular.131  

 

Acompanhou o entendimento da Ministra, esposado acima, o também Ministro Luís 

Roberto Barroso em seu voto, ao enunciar que a técnica da ponderação seria o meio adequado 

para solucionar a questão:  
Este caso que estamos analisando hoje, aqui, envolve uma tensão, uma 
colisão potencial entre a liberdade de expressão e o direito à informação de 
um lado; e, de outro lado, os chamados direitos da personalidade, 
notadamente no tocante ao direito de privacidade, ao direito de imagem e ao 
direito à honra.  
Nessas situações em que convivem normas constitucionais que guardam 
entre si uma tensão, e a característica das Constituições contemporâneas é 
precisamente esse caráter compromissório e dialético de abrigarem valores 
diversos, a técnica que o Direito predominantemente adota para a solução 
dessa tensão ou desse conflito é precisamente a denominada ponderação.132  

  

Vítor Medrado repara que, assim como no caso da recepção da Lei de Imprensa pela 

Constituição Federal de 1988 (ADPF 130), também no caso das biografias não autorizadas 

(ADI 4815) a ideia da preferência ou precedência das liberdades de expressão e de imprensa 

frente às demais liberdades está lá presente, notadamente no voto do Ministro Luís Roberto 

Barroso, cujo pensamento é bem sintetizado na passagem abaixo: 

 
Em outras palavras, segundo o Ministro, existem três razões para que a 
liberdade de expressão seja considerada uma liberdade preferencial: (1) a 
história autoritária do Brasil impõe a necessidade da reafirmação da liberdade 
de expressão; (2) a liberdade de expressão é um pressuposto para o exercício 
de outros direitos; e (3) a liberdade de expressão é fundamental para o 
conhecimento da história, para a conservação da memória nacional e para o 
avanço social.133 

 

Em ambos os casos, saliente-se mais uma vez, não há que se discutir o resultado 

 
131 MEDRADO, Vítor Amaral. A Liberdade de Expressão e a Justiça Brasileira, Ed. Dialética, 2ª edição, 2019, p. 
83. 
132 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Carmen Lúcia Antunes Rocha. 2015. 
 
133 MEDRADO, Vítor Amaral. A Liberdade de Expressão e a Justiça Brasileira, Ed. Dialética, 2ª edição, 2019, p. 
85. 
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alcançado pela Excelsa Corte. Considera-se acertadas as decisões, tanto a que julgou não 

recepcionada pela constituição de 1988 a lei de imprensa outorgada à época em que vigorava 

um regime de exceção; quanto a que determinou que fosse feita uma interpretação do art. 20 

do CC conforme a constituição, de modo a se resguardar a liberdade de imprensa.  

A questão é que: nesses dois julgamentos paradigmáticos, dois hard cases de grandes 

proporções, visto que são de enorme importância para a nossa democracia, os precedentes 

lançados se alicerçaram em bases instáveis e movediças, pois seus fundamentos se firmaram, 

em última análise, na ponderação de princípios nos moldes de Alexy.  

Afinal, posição preferencial e precedência são ideias que decorrem de um raciocínio 

de ponderação e sopesamento de valores, como se pode notar dos trechos acima citados. O 

que se fez, ao final, foi a hierarquização de valores para se decidir um caso concreto. 

Já vimos que a ponderação de princípios de Alexy, apesar de ser pretendida como algo 

de natureza deontológica, possui característica marcadamente ontológica, visto que 

hierarquiza princípios como se faz com valores, ainda que a partir da análise de um caso 

concreto.  

O risco seria aquele discutido no capítulo antecedente, ao se trazer o pensamento de 

Marcelo Campos Galuppo, que adverte para o alto risco de se adotar a concepção axiológica 

dos princípios. Isso implicaria deixar desprotegido o indivíduo frente à sociedade. Afinal, 

valores mudam de pessoa para pessoa e também com o tempo. E a formação do 

constitucionalismo, segundo Galuppo, aponta para proteção dos direitos fundamentais 

individuais.  

Em jogo, com a liberdade de imprensa, está o acesso à informação, consubstanciado 

no art. 5º, XIV, e, a reboque, a própria democracia. Os valores escolhidos pelo STF, desta vez, 

resultaram num julgamento, no nosso entendimento, correto. Mas e se outros julgadores com 

outros valores vierem a julgar casos semelhantes no futuro? Que garantia teríamos de que o 

resultado seria semelhante.  

Nenhuma. 

Por isso que a teoria de Alexy, apesar da sua ampla difusão, não seria o meio mais 

adequado para se decidir casos tão sensíveis para a nossa democracia. O risco que se corre é 

de termos decisões não fundamentadas adequadamente, que podem pender para lados 

diametralmente opostos a depender dos valores dos julgadores envolvidos, optando-se por um 

princípio em detrimento do outro, como aponta Fausto Santos de Morais. 

Antes de passarmos à releitura dos julgados acima a partir da teoria de integridade de 

Dworkin, importante que analisemos a Reclamação Constitucional 22.328/RJ, cujo relator foi 
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o Ministro Luís Roberto Barroso. Esse caso é importante porque tem por objeto a aplicação 

do precedente estabelecido pela ADPF 130 a um caso concreto. 

Trata-se, conforme vimos, de ocasião na qual se aplicou a técnica da ponderação de 

princípios para se afastar a responsabilidade de um veículo da imprensa em caso envolvendo 

a honra e a reputação de uma pessoa que havia sido retratada pela Revista Veja como “Um 

bicão na alta roda” o mostrava abraçando celebridades e dizia que Pierre Thomé de Souza 

vivia de “frequentar festas e apresentar pessoas famosas umas às outras” e que seu “grande 

talento” seria “tirar fotos com celebridades”. 

Dois anos após a reportagem ter sido publicada, o Autor ingressou em juízo alegando 

ofensa a seus direitos da personalidade e exigindo reparação por danos morais. O caso chegou 

ao STF na forma da referida Reclamação Constitucional.  

Vale a pena trazer, novamente, trecho do voto do Relator da RC 22.328/RJ. Nele, ao 

se analisar a tensão existente entre os princípios da liberdade de imprensa e direitos da 

personalidade, apontou-se para a necessidade da utilização da teoria da ponderação de 

princípios, e, ainda, se estipulou parâmetros para tanto: 
 

Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de 
ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve 
em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam 
incidência ao caso; (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes; (iii) e, 
por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual 
delas melhor realiza a vontade constitucional. Idealmente, a ponderação deve 
procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos 
direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo 
intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da 
proporcionalidade ou razoabilidade. 
19. No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou 
elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão 
e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato; (ii) licitude do meio 
empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada 
da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) 
existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de 
interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de 
órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não 
envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses 
parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. 
Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma. (grifou-se).134 

 

Repise-se, novamente, que o Ministro Luís Roberto Barroso, usou critérios que foram 

já elencados em artigo científico de sua autoria, há cerca de treze anos atrás. Nele, é 

apresentada a noção da posição de preferência dos direitos fundamentais da liberdade de 

informação e de expressão, devendo os mesmos serem ponderados com a aplicação dos 

 
134 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação N° 22.328/RJ. Relator: Ministro Roberto Barroso.2018. 
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direitos da personalidade, como se pode depreender do trecho abaixo citado:  
 

Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especialmente na 
coletiva, entende-se que as liberdades de informação e de expressão servem 
de fundamento para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma 
posição de preferência - preferred position - em relação aos direitos 
fundamentais individualmente considerados. (...). Dela deve resultar a 
absoluta excepcionalidade da proibição prévia de publicações, reservando-se 
essa medida aos raros casos em que não seja possível a composição posterior 
do dano que eventualmente seja causado aos direitos da personalidade. A 
opção pela composição posterior tem a inegável vantagem de não sacrificar 
totalmente nenhum dos valores envolvidos, realizando a idéia de ponderação. 
(grifou-se).135 

 

Percebe-se que a teoria da ponderação é colocada lá como método interpretativo para 

se justificar a excepcionalidade da censura prévia, bem como ulterior composição de danos 

resultantes da violação de direitos da personalidade.  

Barroso, nessa oportunidade, explica a maneira pela qual a técnica da ponderação 

deve ser aplicada, passando pelas três etapas: seleção de normas, de fatos relevantes e, ao 

final, teste das decisões possíveis. Ele reconhece, contudo, que ao final, o que se faz, de fato, 

é uma “escolha”.  

Nessa esteira, ele elenca um rol de critérios e parâmetros que serviriam para orientar 

o exercício da técnica da ponderação em casos envolvendo a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa, quais sejam: a veracidade do fato publicado, a licitude do meio da 

publicação, a personalidade pública ou privada da pessoa envolvida, existência de interesse 

público na informação, etc.  

Esses argumentos são muito importantes para a análise que se propõe fazer. O fato de 

o relator da RC 22.328/RJ dizer que, nada obstante toda a técnica de ponderação utilizada, 

passando-se pelas três fases obrigatórias, o que se faz no limite, porém, são “escolhas”, é muito 

significativo.  

Afinal, escolhas remetem a algo que tanto Alexy quanto Dworkin pretendiam evitar: 

juízos discricionários e/ou arbitrários. Quando Barroso diz que a técnica ideal para resolução 

de casos difíceis, onde se verificam a colisão de princípios, seria a da ponderação; mas que, 

no limite, o que se faz são escolhas; está, de fato, apontando para a possibilidade de 

discricionariedade judicial nesses casos. 

Esse é o risco! 

 
135 BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de 
ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. Revista de 
Direito Administrativo, v. 235, 2004, p. 20. 
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Defende-se, aqui, a visão de Dworkin, isto é, a de que para cada caso há somente uma 

resposta correta. Não haveria, portanto, a possibilidade de escolha quando se está julgando. 

Cabe ao julgador, a partir de um hercúleo esforço hermenêutico, chegar à resposta adequada 

para aquele processo.  

 
4.2 Um esforço de releitura Dworkiniano 

 
A última parte do presente trabalho é justamente a de tentar reler os julgados acima 

comentados, a partir da teoria da integridade de Ronald Dworkin.  

Como vimos acima, as interpretações dadas pelo STF, nada obstante terem, na opinião 

do autor, alcançado um resultado adequado e razoável, pecaram no que concerne à 

fundamentação empregada. O que se viu foi o uso da teoria da ponderação dos princípios de 

Robert Alexy para que, a partir do sopesamento de princípios nos casos em comento, se 

chegasse à conclusão que as liberdade de imprensa e de expressão teriam maior peso, 

ostentando uma posição preferencial e de precedência em comparação às demais liberdades.  

De que modo poderíamos solucionar os mesmos hard cases a partir do ponto de vista 

de Dworkin? É esse o objetivo do presente tópico.  

Certamente, o resultado final não mudaria, pois acredita-se que a Excelsa Corte tenha 

encontrado a única resposta correta para todos os casos: qual seja a da proteção das liberdades 

de imprensa e de expressão. Ela assim o fez ao declarar não recepcionada a Lei de Imprensa 

de 1967 na ADPF 130, ao fazer a interpretação conforme a Constituição de modo a considerar 

desnecessária a autorização do biografado para a publicação da biografia (ADI 4815); e ao 

resguardar a liberdade jornalística frente à alegação de ofensa a honra (RC 22.328/RJ).   

A fundamentação, por sua vez, provavelmente seria diferente.  

Dworkin defende ser preciso que se interprete a comunidade de princípios que informa 

a sociedade em que vivemos, bem como a história-jurídico institucional na qual estamos 

inseridos. Por isso que, dentro do conceito de integridade defendido por Dworkin, encontra-

se a necessidade de leitura moral da constituição, em oposição a uma leitura de viés 

originalista, entendida como aquela que busca exclusivamente a intenção original dos 

redatores da norma constitucional quando da sua redação e promulgação.136 

A leitura moral da constituição é aquela que analisa tanto o sentido originário da norma, 

como todo o histórico de decisões precedentes que contribuíram para formar o sentido atual 

 
136 DWORKIN, Ronald. Freedom's law: the moral reading of the American Constitution.  Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1996. 404 p. 
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dado àquela norma ou princípio a ser aplicado. Trata-se de uma interpretação constitucional, 

necessariamente, íntegra e coerente. Sobre isso, são esclarecedores os Comentários de 

Matheus Assaf: 

 
Decorre daí que os juízes, ao aplicarem esses preceitos morais abstratos, 
devem se atentar para a história construída pelos legisladores originários 
quando conceberam tais princípios e, ao mesmo tempo, considerar as 
decisões que os tribunais tomaram ao longo dos anos em casos semelhantes. 
Esse respeito pela história, todavia, é muito diferente da obstinação ordenada 
pelo originalismo e não compartilha das mesmas pretensões dessa teoria 
interpretativa.  
(...) 
Além disso, a leitura moral que propõe Dworkin exige da interpretação 
constitucional integridade e coerência e, por isso, impede os juízes de dizerem 
que a Constituição não expressa nada além de suas próprias convicções.137 

 

O que Dworkin está buscando é a autoridade do argumento, ao invés do argumento de 

autoridade. Os juízes, mais do que quaisquer outros intérpretes do Direito, devem julgar os 

casos a eles incumbidos, da maneira melhor fundamentada possível. A partir de uma leitura 

moral da Constituição, norma viva que é, de modo íntegro e coerente. 

Infelizmente, da leitura dos arestos acima, não se extrai argumentos fortes aptos a fazer 

valer a nova interpretação constitucional face à possibilidade de mudança de julgadores, que 

trariam outros valores pessoais.  

Na ADPF 130/DF, ficou evidente a interpretação de que os valores da liberdade de 

expressão e do pensamento deveriam prevalecer temporalmente ao se fazer uma “ponderação 

ou sopesamento de valores que a própria Constituição antecipadamente faz e resolve por um 

modo temporalmente favorecedor do pensamento e da expressão”.   

Na ADI 4815/DF, por sua vez, estabeleceu-se que, a partir de “técnicas de ponderação 

dos valores”, chegar-se-ia à conclusão da necessidade de se fazer uma interpretação conforme 

da Constituição Federal de modo a se afastar a exigência da autorização do biografado para a 

publicação de biografias. 

Na RC 22.328/RJ, por fim, foi dito que para a solução do caso concreto “impõe-se a 

necessidade de ponderação”, uma técnica que, confessa o relator, “no limite, porém, fazem-se 

escolhas”. 

Com esses entendimentos, ficou aberto o flanco, portanto, para que uma eventual 

mudança de valores dos julgadores possa implicar a mudança de entendimentos em casos onde 

 
137 ASSAF, Matheus. Liberdade de Expressão e discurso de ódio: Por que devemos tolerar ideias odiosas? 
1ª ed. Belo Horizonte: Dialética, 2019. p.112. Op. Cit. 
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a liberdade de imprensa conflite com outros princípios, tidos, também, como valores. É o que 

sobressai dos trechos dos julgados acima transcritos.  

Ora, isso não se coaduna com uma interpretação moral, íntegra e coerente da 

constituição, conforme defende Dworkin. A liberdade de imprensa, pulmão responsável pelo 

ar que circula em todas as demais liberdades, fazendo-se referência à metáfora de Ruy Barbosa 

há mais de um século, não pode ficar sujeita à mudanças de valores, conforme mudam-se os 

julgadores, para se sustentar enquanto princípio basilar da nossa democracia. 

É preciso, ao contrário, que se construa o significado da liberdade de imprensa no 

Brasil do século XXI. Para tanto, os filtros da justiça, equidade e devido processo legal, 

utilizados por Dworkin como parâmetros para um julgamento íntegro, serão de grande auxílio, 

além da comunidade de princípios que informa o paradigma do Estado Democrático de Direito 

que nos envolve. 

Certamente que uma leitura do princípio da liberdade de imprensa a partir da teoria da 

integridade de Dworkin envolveria enxergar, nele, a centralidade do ouvinte, destinatário da 

informação.  

Dworkin afasta a ideia de que jornalistas teriam liberdades de fala ou expressão, 

especiais em comparação aos demais cidadãos. As condições especiais que por ventura lhe 

sejam concedidas, em nada se relacionam ao fato de serem jornalistas, mas sim por servirem 

de instrumento para que os cidadãos acessem a informação.  

Esse seria o argumento de política que sustentaria a liberdade de imprensa, amplamente 

difundido nos EUA, que tem em vista o benefício social oriundo da circulação da informação: 
 

A posição especial da imprensa é justificada não porque os repórteres tenham 
direitos especiais, mas porque se acredita que a comunidade como um todo irá 
beneficiar-se de seu tratamento especial, exatamente como os produtores de 
trigo podem receber um subsídio não porque têm direito a ele, mas porque a 
comunidade irá beneficiar-se com isso.138 

 

É essa a teoria dominante entre os constitucionalistas norte-americanos, isto é, a de que 

as liberdades de imprensa e de expressão se sustentariam em argumentos de política visto que 

teriam como objetivo a proteção do público.  Proteger-se-ia os cidadãos e os jornalistas da 

censura para que se possibilitasse o acesso do público à informação, assegurando um benefício 

geral à comunidade como um todo. 

De fato, é forte o entendimento de que as garantias dos jornalistas para publicar só se 

 
138 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 560-561. 
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justificariam se se adotasse a concepção de que a liberdade de expressão teria fundamentos 

políticos, isto é, de serviço ao interesse público. Caso assim não fosse, e a liberdade de 

expressão fosse considerada apenas uma questão de princípio, os cidadãos comuns e os 

jornalistas teriam exatamente a mesma liberdade de expressão, sendo descabida qualquer 

diferenciação.  

Dworkin explica bem essa concepção na passagem abaixo: 

 
Se a liberdade de expressão é justificada por fundamentos de política, então é 
plausível que os jornalistas recebam privilégios e poderes especiais, que não 
estão à disposição dos cidadãos comuns, porque eles têm uma função especial 
e, na verdade, indispensável em proporcionar informação ao público como um 
todo. Mas se a livre expressão é justificada por princípio, seria escandaloso 
supor que os jornalistas deveriam ter uma proteção especial, pois isso afirmaria 
que eles são, como indivíduos, mais importantes ou dignos de consideração 
que os outros.139 

 

Dworkin, nega esse raciocínio e apresenta outra concepção. 

Ele defende que a interpretação da liberdade de imprensa deveria ser vista, também, 

como uma questão de princípio, visto que relacionada ao direito individual de ouvir do 

cidadão, e não apenas de política. Protege-se a liberdade de imprensa e o jornalista para se 

resguardar o direito individual do cidadão de ouvir, e não para a consecução do bem-estar 

social a partir da garantia do acesso público à informação. Direito de ouvir esse que decorre 

justamente do direito à fala, que, na opinião de Dworkin, constitui a essência da Primeira 

Emenda à Constituição norte-americana. 

Nas suas palavras: 
A livre expressão é essencial para a igualdade de participação, mas 
também é direito de cada cidadão que outros, cujo acesso à informação 
pode ser superior ao seu, não sejam impedidos de falar a ele. Isso, 
claramente não é uma questão de política: não se trata de proteger a 
vontade da maioria ou de assegurar o bem-estar geral a longo prazo. 
Assim como a maioria viola o direito do falante ao censurá-lo, mesmo em 
ocasiões em que a comunidade ficaria em melhor situação se o fizesse, ela 
viola o direito de todo ouvinte potencial que acredita que sua participação na 
política ganharia, em termos de eficácia ou de significado para ele, se ouvisse 
esse falante. 
O direito de ouvir é geralmente dependente do direito de falar, que 
constitui a essência da Primeira Emenda, e normalmente é protegido de 
maneira adequada por uma aplicação sem concessões desse direito 
essencial de falar. (grifou-se).140 

 

Com essa interpretação, Dworkin traz a questão da liberdade de imprensa, protegida 

 
139 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 576. 
140 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 589. 
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pelo direito individual de ouvir dos cidadãos, para o centro da Primeira Emenda. Ele a vê como 

uma questão de princípio, e não de política.  

Uma questão de princípio é mais facilmente protegida do que uma questão de política, 

visto que essa última depende da análise do que vem a ser o interesse social perseguido, sendo 

possível que se censure sempre que se interprete que o objeto da manifestação é contrário ao 

interesse social. Esse seria o risco, na visão de Dworkin: 

 
Existe, porém, um risco correspondente nessa descrição. Se a livre expressão 
é justificada como questão de política, sempre que se tomar uma decisão 
quanto a determinar se a livre expressão exige alguma exceção ou 
privilégio, dimensões rivais do interesse público devem ser confrontadas 
com o seu interesse pela informação. (grifou-se).141 

 

É por isso que ele efetivamente defende que a estratégia de expansão da Primeira 

Emenda para abarcar o interesse público, isto é, como atualmente é a posição dominante, seria 

ruim para a liberdade de imprensa. O ideal seria manter as duas liberdades, tanto a de imprensa 

quanto a de expressão, inseridas no cerne da primeira emenda, isto é, vistas como os direitos 

individuais a falar e a ouvir: questões de princípio. Argumentos de interesse público não 

seriam capazes de promover a censura e a regulamentação. O que estaria no cerne da proteção 

seria o direito individual do ouvinte, não o coletivo resguardado pelo interesse público. 

A passagem abaixo traduz bem o pensamento acima esposado: 

 
Agora talvez esteja claro porque acredito que a estratégia da imprensa 
para expandir o alcance da Primeira Emenda seja uma estratégia ruim. 
Sempre existe um grande risco de que os tribunais – e a profissão jurídica em 
geral – favoreçam uma teoria a respeito de um dispositivo constitucional 
específico. Se a proteção da Primeira Emenda limitar-se ao princípio de 
que não se pode censurar ninguém que deseje pronunciar-se sobre 
questões ou de maneiras que considere importantes, a única teoria da 
Primeira Emenda será uma teoria de direitos individuais. E isso significa 
que as exigências da livre expressão não podem ser sobrepujadas por algum 
argumento de que o interesse público é mais bem atendido pela censura ou 
regulamentação em alguma ocasião específica. (grifou-se).142 

 

É esse o grande point argumentativo de Dworkin.  

Mais do que o argumento político, o argumento principiológico de defesa da liberdade 

de expressão e de imprensa, isto é, do direito de falar e de ouvir, constitui a principal garantia 

frente aos arroubos em prol de um suposto interesse público para restringir ou regular a 

referidas liberdades.  

 
141 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 576.  
142 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 579.  
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Deve-se esclarecer que a livre expressão, tanto de falar quanto de ouvir, como questão 

de princípio tem por mote evitar um falso conflito sobre aspectos do interesse público, isto é, 

sobre questões políticas. É certo que o direito a ouvir, decorrente do direito a falar, não é 

ilimitado e pode sofrer restrições frente a interesses da sociedade, como alguma emergência 

ou risco grave. Dworkin não está defendendo um direito a ouvir ilimitado ou mesmo um 

“direito a saber” ou de ter acesso à informação. Ele está, somente, ressaltando que a questão é 

principiológica e de fundo individual e, por isso, mais resistente a considerações políticas que 

tenham por escopo o atendimento a um suposto interesse público.  

Essa distinção é bem feita na passagem abaixo: 

 
O problema é inteiramente diverso se consideramos que a livre expressão é 
uma questão de princípio. Isso porque, agora, qualquer conflito entre livre 
expressão e o bem-estar do público não é um falso conflito entre dois aspectos 
do interesse público que podem dissolver-se em algum julgamento de seu 
interesse geral. É um conflito genuíno entre os direitos de um falante 
específico, como indivíduo, e os interesses conflitantes da comunidade como 
um todo. A menos que o interesse rival seja muito grande – a menos que a 
publicação contenha a ameaça de alguma emergência ou de outro risco grave 
–, o direito do indivíduo deve sobrepor-se ao interesse social, porque é isso que 
significa supor que ele tem esse tipo de direito.143 

 

É esse o cerne: para se restringir o direito individual a falar ou a ouvir, necessário que 

se comprove a existência de um interesse rival muito grande. Dworkin cita, como exemplos, 

informações sobre energia atômica para potências estrangeiras e relatórios sobre controles de 

doenças.144 O que se visa a evitar é o dano, em atendimento ao the harm principle, conforme 

formulado por Mill.145 Não há, destarte, o direito a saber. Se houvesse tal direito, nenhum 

sigilo seria permitido. Ocorre que são recorrentes os casos em que a própria população tem 

interesse no sigilo de certas informações: 

 
Mas a sugestão de que o público tem o direito de saber sugere algo mais forte 
do que isso, que existe um argumento de princípio, protetor do público, a favor 
de qualquer privilégio que promova a capacidade da imprensa de colher 
notícias. 
Mas essa sugestão mais forte é, na verdade, profundamente enganosa. É errado 
supor que membros individuais da comunidade têm, em qualquer sentido forte, 
o direito de saber o que os repórteres podem desejar descobrir. 
(...) 
A análise de questões relativas à Primeira Emenda progrediria muito se o 
interesse do público por informação, que poderia muito ser sobrepujado pelo 

 
143 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. P.577.  
144 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. 589 p.  
145 MILL, John Stuart. On Liberty. 2016. Publisher: Enhanced Media. Versão kindle.  
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seu interesse pelo sigilo, não fosse erroneamente catalogado como um “direito” 
de saber.146 

 

A liberdade de imprensa enquanto questão de princípio é, portanto, uma questão de 

direito, não de política. E, por ser de direito, não pode ser limitada por questões políticas que, 

em última análise, fazem remissão a valores que atenderiam ao interesse público.  

Mais uma vez, remete-se ao pensamento de Marcelo Campos Galuppo, já mencionado 

acima, de que os direitos, se entendidos como valores, deixariam os cidadãos desprotegidos 

frente à sociedade, pois estar-se-ia na contramão do movimento constitucionalista de garantia 

de direitos fundamentais.147 

Os direitos devem ser vistos como são: direitos. Possuem natureza deontológica e não 

axiológica; resistindo, portanto, a arroubos supostamente justificados pela proteção ao 

interesse público. 

A defesa da liberdade de imprensa enquanto uma questão de princípio, como 

argumenta Dworkin, possui a particularidade de resguardar essa tão importante garantia para 

uma sociedade democrática, inserindo-a no rol dos direitos fundamentais de primeira geração, 

isto é, aqueles que o cidadão opõe contra o Estado tendo por tema a liberdade individual.  

É o direito de ouvir, portanto, que deve ser a chave de interpretação para se julgar os 

casos nos quais a liberdade de imprensa esteja em discussão. É esse o direito individual que 

pertence a todos os cidadãos e que, consequentemente, protege os órgãos de imprensa. Essa 

proteção é maior do que aquela que interpreta a liberdade de imprensa como uma questão de 

política, pois essa se sujeita à conceituação do que vem a ser o interesse público, abrindo o 

flanco para a censura e a regulamentação.  

Trazendo a questão para o contexto brasileiro, percebe-se, conforme alinhavado 

alhures, que também no Brasil esse raciocínio se mostra possível.  

Conforme vimos, a plena liberdade e imprensa, que vem garantida no § 1º do art. 220 

da CF é, na verdade, a garantia do direito de acesso à informação previsto no inciso XIV do 

art. 5º da Carta Cidadã. A liberdade de imprensa resguarda, portanto, o direito de acesso à 

informação, ou, o direito individual a ouvir.  

Se ela resguarda esse direito, percebe-se, portanto, que também no caso brasileiro é 

possível a aplicação da teoria de Dworkin quanto à liberdade de imprensa, interpretando essa 

garantia como uma questão de direito e não de política.  

 
146 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio.  São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 578-579.  
147 GALUPPO, Marcelo Campos. Princípios jurídicos e a solução de seus conflitos – A contribuição da obra 
de Alexy. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 1, n. 2, p. 134-14. 1998. 
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Nos julgados em comento, ADPF 130/DF, ADI 4815/DF, bem como a RC 22.238/RJ 

o que se vê são argumentos de política, interesse público, para justificar a posição preferencial 

ou de precedência da liberdade de imprensa frente às demais liberdades e garantias, como o 

direito à honra e vida privada. 

Na ADPF 130/DF, no voto do relator, Ministro Carlos Ayres Britto, percebe-se a 

conexão, feita de maneira estreita e apriorística, entre a crítica jornalística e o interesse público, 

acenando-se para a possibilidade de censura caso esse último não se verifique: 

 
A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse 
público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que 
legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa 
é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento 
crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro 
Teixeira). (grifou-se).148 

 

Algo semelhante se pode observar na ADI 4815/DF. Do inteiro teor do voto da relatora, 

Ministra Carmem Lúcia, se verifica que a interpretação é a de que o inciso XIV do art. 5º 

protegeria o direito à informação ou um direito de saber, cujo norte seria o interesse da 

coletividade:  

 
Para o deslinde da questão posta a exame na presente ação, não se pode deixar 
de enfatizar o direito à informação, constitucionalmente assegurada como 
fundamental, e que se refere à proteção a obter e divulgar informação sobre 
dados, qualidades, fatos, de interesse da coletividade, ainda que sejam 
assuntos particulares, porém com expressão ou de efeitos coletivos. 
No inc. XIV do art. 5º da Constituição da República se estabelece: 
“Art. 5º. (...) XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. 
Assim disposto, o direito constitucionalmente garantido contempla a liberdade 
de informar, de se informar e de ser informado. O primeiro refere-se à 
formação da opinião pública, considerado cada qual dos cidadãos que 
livremente poderá receber dados sobre assuntos de interesse da coletividade e 
sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-sociais, que possam 
interferir no direito de saber, de aprender sobre temas relacionados a 
cogitações legítimas. (grifou-se).149  

 

Nessa esteira argumentativa, está a RC 22.328/RJ. De fato, um dos critérios elencados 

pelo relator Ministro Luís Roberto Barroso, foi justamente a verificação de existência de 

interesse público na divulgação da informação para que se protegesse a liberdade de imprensa 

e de expressão frente aos direitos da personalidade: 

 
148 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental N°130/DF. Relator: 
Ministro Carlos Ayres Britto. 2009. 
149 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direita de inconstitucionalidade N°4815/DF. Relator: Ministra 
Camen Lúcia Antunes Rocha. 2015. p. 86. 
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(vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de 
interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos 
públicos.150 
 

Isso aponta de maneira clara para a forma como o STF vem enxergando a liberdade de 

imprensa: como uma questão eminentemente de política, e não de princípio. O foco não seria 

o direito de individual de ouvir, mas sim o interesse público coletivo, que, como vimos, por 

ser sujeito a argumentos atinentes à natureza do interesse público, podem acarretar a censura 

e a regulamentação indevidas. 

O interesse público é algo, portanto, passível de atribuição de diferentes pesos e 

concepções em um exercício de ponderação, à maneira de Alexy. Isso pode, no limite, resultar 

em censura e regulamentação da liberdade de imprensa e de expressão. 

Defende-se aqui, uma guinada hermenêutica. 

Devemos abandonar a ideia de que a técnica da ponderação é a única maneira para se 

solucionar eventuais colisões entre princípios de igual estatura constitucional. O que se precisa 

fazer é um exercício de adequação, de integridade, de modo a se encontrar a única resposta 

correta para a demanda em julgamento. 

Para tanto, a fundamentação precisa ser corrigida.  

Não se trata de procurar identificar e conceituar o interesse público em cada um dos 

casos, pois, frequentemente, encontrar-se-á argumentos sobre o interesse público em ambos 

os casos da controvérsia. O interesse público a favor da informação, e o interesse público a 

favor do sigilo ou da censura.  

Esse é um risco que a democracia não precisa correr.  

Dworkin é astuto ao dizer que a liberdade de imprensa não deve ter por estratégia a 

expansão do entendimento da Primeira Emenda de modo a abarcar o interesse público, visto 

se tratar de questão de política.  

Não.  

Ela deve se manter no cerne da Primeira Emenda: como direito individual, questão de 

princípio. 

O que está por trás da liberdade de imprensa é o direito individual de ouvir, decorrente 

do direito individual de falar, que só pode ser restringido caso se apresente um argumento 

muito forte e que tenha como fundamento um alto risco de dano.  

É essa a questão.  

 
150 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação N°22328/RJ. Relator: Ministro Roberto Barroso. 2018.p. 13.  
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Não sendo esse o caso, deve-se preservar a liberdade de imprensa. 

Justificando-se a liberdade de imprensa como uma questão de princípio ao invés de 

política, não se fará mais necessário aplicar a técnica de ponderação para hierarquizar valores 

e princípios em um caso concreto. 

Procurar-se-á, ao contrário, compreender o que vem a ser esse direito individual de 

ouvir. Qual seria a melhor interpretação dele no Brasil do século XXI? Qual a comunidade de 

princípios que informa o paradigma de Estado Democrático de Direito no qual se insere o 

Brasil que forneceria a chave de interpretação desse direito e princípio constitucional? 

São essas as perguntas que devem ser feitas pelos julgadores no momento de aplicação 

do princípio em questão, consubstanciado no inciso XIV do art. 5º da CF, que constitui o 

centro da liberdade de imprensa, garantida no art. 220, § 1º também da CF. 

As tentativas hercúleas de se interpretar esse direito à ouvir, integrante do direito à 

liberdade de expressão, como já demonstrado acima ao se trazer a concepção de Andrei 

Marmor151 e decorrente do direito de falar, no entendimento de Dworkin, servirão para se criar 

um interessantíssimo romance em cadeia brasileiro cujo tema será a liberdade de imprensa, 

pulmão da nossa democracia e alicerce para todas as demais liberdades.  

A releitura dos julgados acima, a partir da teoria da integridade Dworkin e da 

concepção da liberdade de imprensa como questão de princípio e não de política aponta para 

esse caminho.  

A Lei de Imprensa de 1967, objeto da ADPF 130/DF, não seria passível de recepção 

pela Carta Cidadã de 1988, não a partir de um juízo de ponderação no qual o interesse público 

seria chave de interpretação. Mas sim tendo em vista que as limitações à atuação jornalística 

lá previstas consubstanciam verdadeiros entraves à proteção do direito individual de ouvir e 

participar do debate, que assiste a cada um dos cidadãos.  

Fazendo semelhante exercício, podemos analisar a ADI 4815/DF. A interpretação 

conforme à constituição concebida para considerar desnecessária a autorização do biografado 

ou de seus familiares para que uma biografia fosse publicada, não deve se assentar em uma 

questão de política, cuja essência seria o interesse público de acesso à informação. A questão 

seria de princípio. Seria o caso de se resguardar, mais uma vez, o direito individual dos 

cidadãos de ouvir, que só deve ser limitado quando demonstrado o grave risco de dano.  

Por fim, a RC 22.328/RJ também poderia ter tido outra fundamentação que não a 

ponderação e sopesamento de princípios, com a verificação da presença do interesse público 

 
151 MARMOR, Andrei. Two Rights of Free Speech. Ratio Juris, v. 31, n. 2, p. 139-159, 2018. Op. Cit. 
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na informação veiculada. Não deveria, data venia, ter sido esse o critério para o julgamento.  

Passou-se ao largo, nessa ocasião, da questão fundamental principiológica de fundo: o 

que está em jogo quando se limita a liberdade de imprensa é maior do que o interesse público, 

passível de diversas interpretações: seja para fomentar a circulação de informações, seja para 

restringir. O está em jogo é um direito fundamental central em uma sociedade democrática: o 

direito individual de ouvir, decorrente e intimamente ligado ao direito de falar. 

Não havendo grave risco de dano, deve a imprensa ser livre para circular as 

informações por ela recolhidas, sem se preocupar com concepções de interesse público que 

poderiam, em última análise, limitá-la. Sua atuação deve sempre visar a resguardar o interesse 

do ouvinte, que se confunde com o seu direito individual a ouvir, e que só poderia ser 

restringido em casos excepcionais nos quais evidente o grave risco de dano para a comunidade. 

Claro que concomitantemente a tudo isso, a atuação da imprensa deve se pautar, pelos 

princípios da boa-fé e do zelo profissional. Não se admitiria no contexto constitucional 

Brasileiro uma imprensa que agisse de maneira espúria e de má-fé, fazendo circular 

informações que sabidamente não se sustentam (má-fé/actual malice) ou sequer se dando ao 

trabalho de checar os fatos relatados (negligência/reckless disregard).  

Esses importantes parâmetros estabelecidos no precedente da Suprema Corte Norte 

Americana de 1964, NYT x Sullivan, juntamente com a compreensão da liberdade de imprensa 

como uma garantia que resguarda o direito individual do ouvinte, uma questão de princípio e 

não de política, poderiam ser as chaves de interpretação e fundamentação a serem utilizadas 

pelo Poder Judiciário. 

São essas as ideias aqui defendidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de todo o trabalho, procurou-se demonstrar que a liberdade de imprensa está 

intimamente ligada à democracia e que é, de fato, uma liberdade que se encontra na base de 

todas as demais liberdades.  

Debruçou-se sobre a maneira pela qual essa tão importante liberdade é apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

A Excelsa Corte, conforme vimos, adota, ainda que de maneira incorreta, a técnica da 

ponderação de princípios nos termos formulados por Robert Alexy, o que implicaria, em 

última análise, o sopesamento de valores para a hierarquização dos princípios a serem 

aplicados ao caso concreto.  

Diante disso, a fundamentação das decisões judiciais restaria prejudicada, visto que o 

referido sopesamento traduzir-se-ia na aplicação de um princípio em detrimento do outro sem 

que se formulasse a justificativa adequada.  

Foram analisados, em razão da sua relevância e repercussão, a ADPF 130/DF, a ADI 

4815/DF e a RC 22.328/RJ.  

Nesses casos, o STF apreciou abstratamente a liberdade de imprensa (ADPF 130/DF) 

e ponderou os princípios da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, com outros 

princípios, como o da dignidade humana e da honra (ADI 4815/DF e RC 22.328/RJ). Em todos 

os três casos, a liberdade de imprensa foi colocada em posição preferencial e de precedência 

frente às demais liberdades, com a justificativa de que ela objetivaria resguardar o interesse 

público que permeia a atividade da imprensa, qual seja o de fornecer informações aos cidadãos. 

Apresentou-se, como opção hermenêutica, a concepção de Dworkin, qual seja a da 

aplicação da teoria da integridade, sob os parâmetros da justiça, da equidade e do devido 

processo legal.  

Essa abordagem parte do pressuposto de que para cada caso haveria uma única resposta 

correta. Para tanto, importante que se fundamente bem as decisões, de modo a facilitar que os 

juízes compreendam bem as decisões proferidas anteriormente para que seja possível 

continuar a narrativa de uma maneira coerente, performando um verdadeiro romance em 

cadeia.  

Os julgados em comento, nada obstante terem, na opinião do autor, alcançado a 

resposta correta, teriam pecado no que tange à fundamentação. A fundamentação não teria 

sido clara e nem adequada. É difícil dizer o que efetivamente se estabeleceu como precedente 

nos casos acima, dada a quantidade de argumentos utilizada. E, concomitantemente, verificou-
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se que um dos argumentos usados de maneira central, teria sido a ponderação ou 

hierarquização de princípios de modo a se concluir que a liberdade de imprensa teria uma 

posição preferencial e de precedência frente às demais liberdades, visto que se relacionaria ao 

interesse público de servir de instrumento de acesso à informação útil e relevante por parte dos 

cidadãos. 

Ao final, apresentou-se a visão de Dworkin de que para que se aplique a teoria da 

integridade de modo a se encontrar a única resposta correta para os casos em julgamento, 

imprescindível que se faça um esforço hercúleo de encontrar a melhor fundamentação para o 

princípio em análise. 

Para Dworkin, a liberdade de imprensa deve ser encarada como uma questão de 

princípio, visto se relacionar ao direito individual fundamental de ouvir que assiste a todos os 

cidadãos. É um direito que decorre do próprio direito individual de falar, cerne e núcleo da 

Primeira Emenda à Constituição norte-americana.  

A expansão do entendimento das liberdades de imprensa e de expressão como algo 

atrelado ao interesse público acabaria por reduzir suas proteções, visto que dependeria da 

compreensão do que seria esse interesse público para que se protegesse ou restringisse a 

circulação da informação. Essas liberdades deixariam, portanto, de ser uma questão de 

princípio para ser uma questão de política. 

O que aqui se defendeu foi a concepção de Dworkin de que a melhor estratégia seria a 

de manter o entendimento de que, tanto a liberdade de expressão como a de imprensa, 

deveriam ser interpretadas como direitos individuais à falar e a ouvir, respectivamente.  

Assim, a censura e a regulamentação somente seriam possíveis em casos onde 

comprovadamente existisse um grave risco de dano para a sociedade, como, por exemplo, em 

casos onde a estivessem em jogo a segurança nacional ou a saúde pública. 

Conclui-se com o pensamento de que conferir uma maior proteção à liberdade de 

imprensa, enxergando-a, portanto, adequadamente como ela é: uma questão de princípio e 

não de política, significa, concomitantemente, conferir uma maior proteção a todas as demais 

liberdades, visto ser a liberdade de imprensa o pulmão da nossa democracia, pela qual respiram 

os povos livres e se garante todas as demais liberdades, conforme bem assentado por Ruy 

Barbosa há mais de um século.  

É o que se espera! 
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