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RESUMO: 

A partir do estudo de nove julgados, o presente trabalho analisa o rigor metodológico dos 
ministros do STF na aplicação da regra da proporcionalidade em casos que envolvem o 
princípio da liberdade de expressão. Paralelamente, o estudo busca averiguar se os 
ministros desenvolvem outros roteiros argumentativos estáveis aptos a criar parâmetros 
claros para decisões futuras. Na etapa propositiva do trabalho sugerimos que a ausência 
de estabilização de procedimentos decisórios tende a gerar um desincentivo àqueles que 
procuram se engajar em atos discursivos.  

 

Palavras-chave: regra da proporcionalidade – estabilização de procedimentos decisórios 
– chilling effect. 
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: 

 

i. palavras místicas1: 

 Quando uma palavra designa um procedimento, ela, a palavra, não carrega em si 

mesma a eficácia indispensável à realização material do procedimento designado. 

Igualmente, quando um ministro evoca a palavra “proporcionalidade”, referindo-se a um 

procedimento de aplicação de princípios jurídicos a casos concretos, a sua voz não conduz 

de imediato à ação de efetiva operacionalização do procedimento referido.  

  

ii. legitimidade das reivindicações ou ganhos condicionais:  

 Um procedimento impõe um modo de agir, um comportamento. Em geral, a 

conformação às regras de um procedimento assegura ganhos e benefícios àqueles que se 

esforçam em segui-las corretamente. Sendo assim, engajar-se em um procedimento 

significa ambicionar as vantagens que resultam da consecução de suas imposições. 

Contudo, a reivindicação legítima de tais vantagens requer que o modo de agir se ajuste 

às exigências previamente estabelecidas.  

 

iii. proporcionalidade como um procedimento: 

 Segundo Robert Alexy, princípios são mandamentos de otimização.2 

Consequentemente, qualquer restrição ao âmbito de proteção de um princípio deve ser 

precedida de um procedimento argumentativo capaz de garantir que o seu conteúdo 

normativo seja realizado “na maior medida do possível”3. Os instrumentos metodológicos 

que compõem a estrutura da regra da proporcionalidade criam margens a conformar a 

fundamentação jurídica em casos que envolvem conflitos principiológicos. Os exames da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito suprimem intervenções 

negativas que possam ser evitadas “sem custo” para outros princípios. Por isso, aplicar a 

                                                                 
1  Marcel Detienne aponta para a relação intrínseca entre a enunciação da “palavra” e a “verdade” 
(Alethéia) para os filósofos pré-socráticos. Assim, “A palavra carregada de eficácia não está separada de 
sua realização; ela é, de imediato, uma realidade, uma realização, uma ação”. Detienne, Marcel; Os 
Mestres da verdade na Grécia Arcaica, Jorge Zahar Editora, 1988, p. 36. 
2 ALEXY, Robert. Principais elementos de uma teoria da dupla natureza do direito. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 253, p. 9-30, abr. 2013. p.25. 
3 ALEXY, Robert; On the Structure of Legal Principles; Ratio Juris. Vol 13 No.3. September 2000 (294-304). 
P.294 
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regra da proporcionalidade significa respeitar a conceituação de princípios como 

mandamentos de otimização.  

 

 

 

iv. ganhos associados à proporcionalidade: correção e segurança: 

 A correção (ou legitimidade) dos resultados associados à operacionalização da 

proporcionalidade decorre da própria racionalidade do procedimento e dos instrumentos 

metodológicos que definem a sua estrutura4. Resultados que garantem um grau de 

satisfação ótima no cumprimento dos princípios colidentes são resultados corretos. 

Correção significa fundamentabilidade5. Na teoria dos princípios, fundamentabilidade se 

traduz na aplicação da regra da proporcionalidade.  

 Normativamente, a proporcionalidade funciona como uma solução aos problemas 

de incertezas relacionados à aplicação de princípios jurídicos a casos concretos. A 

apresentação de pontos de referenciais auxilia o exercício do controle intersubjetivo da 

correção de decisões jurídicas, assim como a racionalização da auto-interpretação dos 

participantes dessa práxis jurídica. Contudo, só podemos reivindicar legitimamente os 

ganhos de racionalidade associados à proporcionalidade se o modo de agir do tomador de 

decisão se conformar às exigências estabelecidas pelo roteiro argumentativo imposto pelo 

próprio procedimento.   

 

v. hipótese 1: 

 Em casos de conflitos principiológicos envolvendo a liberdade de expressão, os 

ministros do STF não operacionalizam corretamente a regra da proporcionalidade.  

 

vi: cisão entre o ser e o dever ser:  

 O sucesso da proporcionalidade se sujeita ao atendimento do rigor metodológico 

intrínseco à estrutura desse procedimento. Decisões que não formulam explicitamente os 

juízos envolvidos no processo de balanceamento acabam por não satisfazer as condições 

restritivas impostas pela proporcionalidade. Contra a pretensão metodológica de Alexy, 

poder-se-ia alegar que a transposição perfeita das regras da racionalidade prática geral 

                                                                 
4  Leal, Fernando: Irracional ou hiper-racional? A ponderação de princípios entre o ceticismo e o 
otimismo ingênuo. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, ano 14, n. 58, 2014, p.192. 
5 Alexy (2013), op.cit. p.13. 
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aos discursos jurídicos é impossível. Contudo, disso não resulta que a argumentação 

jurídica não deva ser auxiliada pelas teorias procedimentais de correção prática, como, 

por exemplo, a regra da proporcionalidade. A despeito da distância entre o real e o ideal, 

entre o ser e o dever ser, a teoria do discurso racional funciona como uma ideia regulativa 

prescrevendo critérios para a verificação da correção da fundamentação jurídica e das 

decisões que lhe seguem.  

 Se por um lado nenhum homem nunca esteve e nunca estará inserido em uma 

conjuntura onde o discurso ideal seja possível, por outro lado, e caso a teoria do discurso 

racional estiver realmente correta, abdicar por completo as regras de racionalidade 

discursiva, alargando ainda mais as rupturas irreparáveis entre o racional e o irracional, 

pode resultar na frustração de compromissos caros a qualquer sistema jurídico 

democrático.  

 

vii. roteiros argumentativos estáveis: 

 O presente trabalho se preocupa com a frustração de um dos compromissos que 

reputamos como sendo importante ao direito, isto é, a segurança jurídica. Acreditamos 

que quando a proporcionalidade é operada de forma discricionária, à margem das regras 

impostas por sua própria estrutura, ela conduz à incerteza jurídica e ao subjetivismo. A 

incerteza jurídica pode gerar receios e desincentivos àqueles que pretendem se engajar 

em atos discursivos.  

 Se de fato existe um vínculo entre segurança jurídica e a estabilização de 

procedimentos decisórios, nada mais natural que exijamos dos operadores do direito o 

esforço em tornar o mais transparente possível a fronteira entre o uso e o abuso. Por isso, 

consideramos que ausência de rigor metodológico na operacionalização da 

proporcionalidade pode ser superada por meio da criação de outros roteiros 

argumentativos estáveis. Entretanto, procedimentos igualmente aptos a criar pontos de 

referências às decisões judiciais futuras também devem ser operacionalizados 

concretamente, de forma que a mera evocação de palavras mágicas não seja o suficiente 

para a satisfação de suas exigências estruturais. 

 

viii. hipótese 2:  

 A insegurança jurídica causada pela instabilidade dos procedimentos decisórios 

em decisões envolvendo a liberdade de expressão pode gerar uma espécie de autocensura 

discursiva (chilling effect).  
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viii. limites das conclusões: 

 Evidentemente, diversos limites se impõem às conclusões em que poderemos 

chegar (sobretudo no que diz respeito à segunda hipótese). O primeiro limite é de natureza 

empírica e epistêmica: não dispomos de instrumentos de pesquisa capazes de comprovar 

que de fato os indivíduos respondem às incertezas do sistema jurídico por meio de um 

constrangimento discursivo. Assim, objetivamos tão somente sugerir que a ausência de 

critérios claros nas decisões que envolvem o princípio da liberdade de expressão pode 

gerar efeitos perversos aos incentivos ligados ao engajamento discursivo.   

 O segundo limite diz respeito ao fato de termos selecionado apenas decisões que 

versam concomitantemente sobre a liberdade de expressão e sobre a regra da 

proporcionalidade. Portanto, todas as conclusões acerca de outros métodos aptos a 

estabilizar os processos decisórios carecem de um estudo mais amplo que englobe 

também aqueles julgamentos nos quais a regra da proporcionalidade não foi sequer citada. 

 

2. METODOLOGIA DE BUSCA E ANÁLISE: 

2.1. SELEÇÃO DO UNIVERSO DE JULGADOS: 
 Para verificarmos a aplicação da proporcionalidade em casos envolvendo 

liberdade de expressão no STF utilizamos a ferramenta de “Pesquisa de Jurisprudência” 

no site do Supremo.6 Nas opções de busca, presentes na parte inferior da página de 

pesquisa, foram marcados tão somente as opções “Acórdãos” e “Repercussão Geral”. 

Outros tipos de decisões, tais como “Decisões Monocráticas” ou “Decisões da 

Presidência”, foram descartados visto que procuramos restringir nossa busca a um locus 

de maior discussão e troca de ideias entre os Ministros (plenário), cenário onde a 

operacionalização da ponderação parecia-nos ser mais provável7. Nenhum corte temporal 

foi realizado. 

                                                                 
6 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp 
7  Segundo o Glossário do site do STF, “podem ser decididos monocraticamente: pedidos ou recursos 

manifestamente intempestivos, incabíveis ou improcedentes; que contrariem a jurisprudência 
predominante no Tribunal; ou nos casos em que for evidente sua incompetência. ” Logo, as situações que 
permitem um Ministro decidir monocraticamente dizem respeito a questões processuais ou 
jurisprudências que inibem a apreciação mais meticulosa do conteúdo material da discussão. Ver: 
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 Em relação às expressões de busca, procuramos conferir à liberdade de expressão 

o sentido mais amplo possível, identificando nos dispositivos constitucionais, em especial 

nos incisos IV, IX e XIV do art. 5º e nos parágrafos e caput do art.220, todos os termos 

que pudessem dizer respeito a esse direito. Assim, as palavras-chave de nossa pesquisa 

foram: expressão; manifestação; pensamento; comunicação; imprensa; informação; 

criação8. Chamemos este grupo de palavras de conjunto A.  

 As palavras que compõem o conjunto A são precedidas pelo termo “liberdade” e 

pelo o operador “adj2”. Em resumo, o operador busca palavras aproximadas; a indicação 

numérica “2” indica ao instrumento de pesquisa a distância aceitável entre a palavra que 

antecede “adj” e palavra que sucede o operador.  Assim, por exemplo, colocamos 

“liberdade adj2 manifestação” ou “liberdade adj2 imprensa”, pois em geral entre os 

substantivos “liberdade” e “manifestação” encontra-se a preposição “de”.  

 Em seguida, incluímos na expressão de busca termos que dizem respeito ao 

instrumento de solução de conflitos principiológicos, a saber: proporcionalidade, 

ponderação e razoabilidade. Inobstante ao fato de tais termos não serem necessariamente 

intercambiáveis - ao menos segundo os autores que possuem um rigor conceitual mais 

apurado9 -, optamos por alargar o leque de opções de busca, visto que muitas vezes os 

Ministros os utilizam como sinônimos. Por fim, entre os elementos do conjunto A e os 

termos que designam a metodologia de solução de conflitos, adicionamos o operador “e”, 

que tem como função, segundo a própria plataforma do Supremo, “procurar todas as 

palavras desejadas em qualquer lugar do documento”. O quadro abaixo demonstra a 

metodologia descrita. 

                                                                 
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&id
Conteudo=174733 
8  Ayres Britto, quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.451 DF, diz o seguinte: “(...) os 
conteúdos da liberdade de imprensa ou de informação jornalística são resumidamente aqueles que já se 
encontram de alguma forma no artigo 5º da Constituição: liberdade de manifestação do pensamento, 
liberdade de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional, e liberdade de acesso à 
informação, ou acesso desembaraçado à informação”. 
9 Ver: “A regra da proporcionalidade, contudo, diferencia-se da razoabilidade não só pela sua origem, mas 
também pela sua estrutura”; Afonso da Silva, Virgílio. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais 
798 (2002): 23-50; pg.29;  Ver também: Wolfgang Sarlet, Ingo, A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, Livraria do advogado, 12ªed. 
(2015) P.418.  
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Liberdade adj2

expressão
ou

manifestação
ou

pensamento
ou

imprensa
ou

informação

e 

Proporcionalidade
ou

razoabilidade
ou

ponderação

 

A partir dessa metodologia de busca, obtivemos um total de vinte e sete (27) 

decisões proferidas pelo plenário do Supremo. São elas: dez (10) ações diretas de 

inconstitucionalidade [ADI 4650 DF; ADI 4815 DF; ADI 5136 MC; ADI 4638 MC; ADI 

3510 DF; ADI 2677 MC/DF; ADI 1969 MC; ADI 869 DF; ADI 4451 MC; ADI 2566 

MC/DF;]; três (3) arguições de descumprimento de preceito fundamental [ADPF 54 DF; 

ADPF 130 DF; ADPF 187 DF]; cinco (5) recursos especiais [RE 414.426 SC; RE 511.961 

SP; RE 447.584 RJ; RE 208.685 RJ; RE 389.096 AgR/SP]; dois (2) habeas corpus [ HC 

109.676 RJ; HC 82.424 RS]; quatro (4) agravos em sede de recurso especial [ARE 

790.813 RG/SP; ARE 758.478 AgR/RJ; ARE 911.511 AgR/RJ; ARE 751.724 AgR/RJ] 

e três (3) inquéritos [Inq. 2245 MG; Inq. 1957 PR; Inq.2154 DF].  

 

2.1.1. MÉTODO DE DESCARTE DE DECISÕES:  
Analisando cuidadosamente cada decisão obtida no processo anterior, verificamos 

a indispensabilidade de separarmos o joio do trigo, isto é, distinguir os casos que possuem 

uma conexão temática com a presente discussão daqueles que nada dizem respeito – ou 

o dizem de forma muito incidental – ao ponto central do nosso trabalho.  

Em suma, as decisões descartadas contêm ao menos uma das seguintes 

características: 

(I) ao longo da discussão, o sentido conferido à liberdade de expressão extrapola 

aquilo que buscamos. Estamos preocupados apenas com formas de manifestação capazes 
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de expressar diretamente opiniões, ideias, crenças, posições políticas, etc10. Apoiar, com 

fundamento na proteção da liberdade de expressão, o suposto direito que as pessoas 

jurídicas possuem em financiar campanhas políticas, corresponde a uma concepção 

distendida dessa liberdade, que passa a não mais nos interessar11. O mesmo acontece 

quando se defende a pesquisa com células-tronco embrionárias, tendo como argumento a 

liberdade de expressão científica12: defesa baseada em um raciocínio legítimo, mas que 

alarga em demasiado o conceito, tornando-o inutilizável ao presente estudo. (Tabela 1 do 

apêndice A). 

(II) os termos por nós escolhidos ostentam, na ciência e na prática jurídica, uma 

amplitude semântica demasiadamente larga. Proporcionalidade, por exemplo, pode se 

referir tanto a um método de solução de conflitos constitucionais, quanto a um parâmetro 

para a dosimetria penal13. Enquanto aquele uso da proporcionalidade interessa-nos, a 

segunda acepção deve ser descartada. Razoabilidade, por sua vez, é comumente utilizada 

como uma mera relação entre meios e fins, ou ainda, como algo ligado à ideia de bom 

senso14. Por fim, à ponderação muitas vezes é conferido um sentido de um simples “agir 

com reflexão”. Todos os sentidos que se afastam da proporcionalidade como um método 

de solução de conflitos constitucionais ou como um parâmetro apto a conformar a atuação 

legiferante, devem ser devidamente descartados. (Tabela 2 do apêndice A). 

 (III) as decisões dos agravos em sede de Recursos Extraordinários não adentraram 

no mérito da questão. Recursos não foram recebidos devido à ausência de repercussão 

geral (elemento de admissibilidade) ou em razão da impossibilidade de reexame do 

conjunto fático-probatório pelo Supremo. (Tabela 3 do apêndice A). 

                                                                 
10 Thomas Scanlon diz que a classe “atos de expressão” inclui “any act that is intended by its agent to 
communicate to one or more persons some propositions or attitude”; ainda, Scanlon ressalta que 
“Typically, the acts of expression with which a theory of ‘free speech’ is concerned are addressed to a large 
audience, and express prepositions or attitudes though to have a certain generality of interest”. Scanlon, 
Thomas, A theory of freedom of expression, Philosophy & public affairs, Vol.1 (Winter, 1972) (204-226), 
P. 207. 
11  Em outras palavras, poderíamos dizer que estamos interessados tão somente nos direitos da 
personalidade ou nos direitos inerentes à pessoa humana. Interessante notar que o enunciado 286 da IV 
Jornada de Direito Civil, quando da discussão sobre o art.52 do Código Civil de 2002, aduz que “os direitos 
da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não 
sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos”.  
12 Trata-se de liberdade de cunho científico ou liberdade de pesquisa. Usamos o termo “liberdade de 
expressão científica” eis que ele consta da própria ementa da ADI 3510.  
13  No HC 109.676 RJ o termo “proporcionalidade” foi utilizado como um parâmetro para auxiliar na 
dosimetria da pena: “(...)Alegação de inconstitucionalidade da pena prevista no tipo, por ofensa ao 
princípio da proporcionalidade”.  
14 Ver: Virgílio (2002) op.cit. p.30. 



12 
 

 (IV) decisões que nada dizem respeito ao tema central discutido neste trabalho, 

mas que, devido a uma citação muito eventual à liberdade de expressão ou à 

proporcionalidade, embrenharam-se em nosso universo inicial. (Tabela 4 do apêndice A). 

 (V) Decisão em que o Ministro entendeu inexistir conflito real entre princípios 

constitucionais. (Tabela 5 do apêndice A). 

 Após esta triagem, das vinte e sete decisões constantes no universo de pesquisa 

inicial, restaram apenas nove. São elas: ADPF 4815 DF; RE511.961 SP; HC 82.424 RS; 

ADPF 130; ADPF 187; RE 447.584 – 7 RJ; RE 4.451 MC-REF/DF; RE 414.426 SC; 

ADI 5.136 DF. Todas elas foram lidas integralmente. Optamos, todavia, em analisar mais 

detalhadamente as decisões paradigmas15 para a discussão da liberdade de expressão, 

quais sejam: ADI 4.815 DF (biografias); RE 511.961SP (diploma para jornalismo); HC 

82.424 RS (caso Ellwanger); ADPF 130 (Lei de imprensa) e ADPF 187 (marcha da 

maconha). 

  Esses casos, devido à riqueza dos argumentos trazidos à lume pelos Ministros, 

demandam uma apresentação mais demorada e obrigam-nos a extrapolar a moldura 

analítica proposta em nosso roteiro. Sendo assim, comentários que dizem respeito apenas 

incidentalmente à regra da proporcionalidade – como, por exemplo, se a liberdade de 

expressão ocupa ou não uma posição preferencial em relação aos demais princípios – 

serão expostos de maneira crítica, de forma a nos orientar em uma discussão futura. Às 

demais decisões conferimos uma abordagem mais sucinta, condensando suas informações 

em quadros sinópticos que categorizam as exigências presentes em nosso roteiro de 

análise. (Apêndice B) 

 

2.2. PROBLEMAS RELACIONADOS À EXTENSÃO DO ESPAÇO AMOSTRAL: CONCLUSÕES 

CUM GRANOS SALIS. 
 Devido à exígua extensão do universo amostral que obtemos após a exclusão dos 

casos que não nos interessavam, devemos tecer algumas considerações que criam reservas 

quanto à real precisão das conclusões em que chegaremos. É provável que algumas 

                                                                 
15 As cinco decisões que mereceram um exame mais extenso foram cunhadas de “paradigmas” pelo fato 
de elas constantemente aparecerem como referência para a solução de outras lides. Ainda, a variedade 
de expressões associadas à liberdade de expressão é consideravelmente maior nessas decisões do que 
nas demais. Para se ter uma ideia: ADI 4.815 [liberdade de expressão, comunicação, imprensa, 
pensamento e informação]. Trata-se de decisões mais volumosas, com uma discussão mais exaustiva em 
relação à liberdade de expressão. Ressalta-se, contudo, que todas as decisões foram lidas integramente, 
sendo catalogadas em quadros sinópticos com vistas a responder às perguntas constantes do nosso 
roteiro de análise de dados.  
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decisões que se valeram da regra da proporcionalidade para o deslinde de conflitos 

envolvendo a liberdade de expressão tenham escapado do nosso processo de busca. Isto 

se deu principalmente em razão da falibilidade da própria plataforma de pesquisa do site 

do Supremo. Entretanto, inobstante não termos estudado todas as decisões a respeito 

desse assunto, acreditamos que os nove casos selecionados ilustram de forma satisfatória 

a maneira pela qual os Ministros do STF operacionalizam a regra da proporcionalidade.  

 Ao longo desse estudo, diversas críticas foram direcionadas à ausência de rigor 

metodológico por parte dos magistrados quando da utilização concreta da 

proporcionalidade. No entanto, alguém poderia indicar decisões monocráticas nas quais 

determinado Ministro valeu-se da regra da proporcionalidade de forma 

metodologicamente correta. Apesar de achar improvável que isso tenha de fato 

acontecido, os limites auto impostos pelo presente recorte metodológico abrem flancos 

para tais críticas.  

 Diversas vezes apontamos para as contradições teóricas e imprecisões conceituais 

presentes em alguns dos votos analisados. Em determinado momento classificamos os 

Ministros de acordo com as suas concepções teóricas em relação à extensão do suporte 

fático da liberdade de expressão e da natureza dos limites atribuíveis a esse direito. A 

crítica mais óbvia que poderia ser direcionada à exatidão dessas classificações, 

sublinharia o fato de que são inúmeras as decisões sobre a liberdade de expressão que em 

nenhum momento mencionam a regra da proporcionalidade (ou algum dos seus 

sinônimos). Realmente, as decisões que nada dizem respeito à proporcionalidade restam 

fora do nosso horizonte de análise. Ainda, a inabilidade de os Ministros na criação de 

critérios claros para a solução de casos futuros seguramente não se restringe à incorreção 

operacional da proporcionalidade16. Todavia, estamos preocupados sobretudo com os 

efeitos perversos à atividade discursiva associados ao mau uso do procedimento em 

análise; todas as demais conclusões a respeito da incoerência na utilização de outros 

métodos interpretativos devem ser lidas tendo em mente os limites do nosso universo 

analítico.  

 É provável que muitos dos casos envolvendo o exercício da liberdade de expressão 

nem mesmo cheguem ao STF. Uma pesquisa mais profunda sobre os efeitos perversos 

associados à falta de clareza dos critérios de fundamentação que são adotados pelos 

                                                                 
16  Os efeitos que reputamos decorrer da má operacionalização da proporcionalidade podem ser 
superados se o ministro estabelecer critérios claros a orientar o julgamento de casos futuros. A regra da 
proporcionalidade não é a única forma de se estabilizar procedimentos decisórios. 
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operadores do direito deveria abranger os Tribunais de instâncias inferiores17. Contudo, 

partimos do pressuposto de que se o STF tivesse parâmetros claros, diretrizes poderiam 

ser emanadas para a solução de problemas em outras instâncias. Com isso, a mera 

expectativa de que o caso pudesse chegar no Supremo (ou que ele pudesse fazer valer a 

autoridade das suas decisões em caso de interposição de Reclamação), orientaria um 

pouco melhor o deslinde de questões análogas em instâncias inferiores.  

 Finalmente, devemos esclarecer um último ponto: a recepção inicial da doutrina 

do chilling effect foi marcada por um profundo ceticismo18. Isso porque, segundo 

argumenta Schauer, nenhuma evidência foi claramente oferecida para fundamentar as 

previsões a respeito da responsividade dos indivíduos frente às decisões proferidas em 

um sistema normativo19. Entretanto, a despeito da ausência de ferramentas de pesquisa 

empíricas capazes de mensurar precisamente a probabilidade (ou as condições exatas) de 

a incerteza judicial gerar inanição discursiva, as premissas gerais sobre as quais a 

doutrina se constrói (i.e., a falibilidade do sistema e legal e a aversão ao risco dos 

indivíduos) são seguras o suficiente, não para a realização de uma previsão cirúrgica do 

comportamento humano, mas simplesmente como uma forma de se investigar possíveis 

resultados ligados ao exercício da liberdade de expressão20 

 

2.3. FORMA DE ANÁLISE DO MATERIAL: 
  Como se sabe, a regra da proporcionalidade ocupa um lugar de destaque na teoria 

dos princípios de Robert Alexy, servindo como um procedimento de fundamentação 

estruturado de forma a garantir que os princípios constitucionais em conflito sejam 

efetivados de maneira ótima21. Expliquemos: se princípios jurídicos são, como afirma 

Alexy, mandamentos de otimização22, qualquer restrição ao seu âmbito protetivo deve ser 

necessariamente acompanhada de uma fundamentação capaz demonstrar que ela, a 

restrição, é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.  

                                                                 
17 Ver, por exemplo, o trabalho realizado por Ivar A. Hartmann: Hartmann, Ivar, A liberdade de expressão 
nas decisões da primeira instância do TJ-RJ, (no prelo). 
18 Schauer, Frederick, Fear, Risk and The First Amendment: Unraveling The “Chilling Effect”, 58 B.U.L. 
Rev. 685 (1978). P.730. 
19 Schauer (1978). Op.cit. P.730. 
20 Schauer (1978). op.cit. p.731. 
21 “Principle theory implies the principle of proportionality and the principle of proportionality implies 
principle theory” Alexy (2000), op.cit. p.297. 
22 Alexy (2000), op.cit. 294. 
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Inobstante os êxitos que porventura possam ser atribuídos à teoria Alexyana, é 

evidente que ela não detém a exclusividade no campo de discussão teórica e muito menos 

na aplicação prática da regra da proporcionalidade em casos reais de tensões 

principiológicas. Contudo, por acreditarmos que a versão Alexyana da doutrina do 

balanceamento seja a de maior sucesso tanto na jurisprudência quanto na academia23, 

fundamentamos as exigências do nosso roteiro de análise (sobretudo naquilo que diz 

respeito à verificação da aplicação concreta da regra da proporcionalidade) no roteiro 

argumentativo proposto por Alexy24.   

A teoria constitucional de Robert Alexy faz parte de um projeto de 

institucionalização da razão e da correção25. O discurso jurídico é compreendido por esse 

autor como um caso especial do discurso prático geral26. Isto significa que um debate 

racional dentro do sistema jurídico deve ser determinado por razões acessíveis e 

verificáveis por todos os participantes do discurso27. Por isso, reivindicamos que o 

tomador de decisão estruture o seu voto de um modo claro e ordenado. Mas isto não é 

tudo. Para além da exigência de clareza estrutural, temos que a construção argumentativa 

do tomador de decisão deve ser dotada de consistência e coerência28 . Antes de 

explicarmos o significado de consistência e coerência para o presente estudo, mostra-se 

indispensável tecermos algumas considerações sobre a racionalidade prática geral e a sua 

função orientadora do discurso jurídico. É a partir da ideia regulativa imposta pelo 

discurso ideal que se concebe o exame da proporcionalidade como uma forma de 

estabilização processos decisórios.  

 

2.3.1. RACIONALIDADE DISCURSIVA: TEORIA DO DISCURSO RACIONAL COMO TEORIA DA 

JUSTIFICAÇÃO JURÍDICA . 
Como ressalta Peczenik, a justificação racional de sistemas normativos exige duas 

coisas: primeiramente, requer-se a criação de um conjunto teórico cujas premissas sejam 

                                                                 
23 Ver: Jestaedt, Matthias, The Doctrine of Balancing – its Strengths and Weakness; In: Klatt, Matthias 
(Ed.) Institutionalized Reason: The Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford University Press (2012), p. 174. 
24 O nosso roteiro é estruturado de acordo com às exigências da regra proposta por Alexy. Isso não quer 
dizer, porém, que outros usos da proporcionalidade, ou mesmo o estabelecimento de outros parâmetros 
claros a orientar decisões futuras, são incapazes de estabilizar o processo decisório em casos envolvendo 
a liberdade de expressão.  
25 Roberto Barroso, Luís; Grandes Transformações do Direito Contemporâneo e o Pensamento de Robert 
Alexy, P.19 em: < http://s.conjur.com.br/dl/palestra-barroso-alexy.pdf> 
26  Alexy, Robert; Teoria da Argumentação Jurídica: A teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica; Landy Editora, 2ªed. (2001). p.211. 
27 Peczenik, Aleksander, On Law and Reason, Springer: law and philosophy library, Volume 8 (2008). 
28  Herck, Gil Pierre de Toledo; Princípio da proporcionalidade e argumentação: estudo dos votos do 
Ministro Gilmar Mendes nos casos de liberdade de expressão; monografia apresentada à SBDP. (2014). 
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coerentes29; em seguida, a teoria racional como justificação do discurso jurídico demanda 

um procedimento argumentativo racional, ou melhor, o mais racional possível. Coerência 

traduz-se em uma propriedade que diz respeito somente às afirmações/premissas de um 

sistema normativo. A racionalidade do discurso jurídico, por sua vez, preocupa-se com 

as relações entre as premissas de um sistema, bem como com as pessoas que 

concretamente lidam com essas premissas30. Sendo assim, a racionalidade discursiva 

compreende: (a) coerência entre afirmações de um dado sistema31 e (b) outras demandas 

de racionalidade procedimental32. 

Um discurso é perfeitamente racional se, e somente se, ele obedece aos princípios 

de racionalidade prática, tais como consistência lógica do discurso33, coerência do sistema 

normativo em que o discurso se baseia34; o princípio da generalidade35 e da eficiência36 . 

Em outras palavras, quanto mais as regras de racionalidade discursiva forem violadas, 

menos racional devemos reputar o discurso37.  

Segundo Alexy, o raciocínio jurídico corresponde a uma espécie de raciocínio 

prático (pertencente à razão prática, portanto) pois busca responder questões concretas a 

respeito do que as pessoas devem ou não fazer.38 Por conseguinte, o raciocínio jurídico 

também objetiva, ou exige, uma racionalidade calcada nos princípios de fundamentação 

racional acima mencionados.  

Mas afinal, por que o raciocínio jurídico deve ser racional? Para responder a esta 

questão, Peczenik diferencia dois componentes do raciocínio jurídico. São eles: 

                                                                 
29 Peczenik (2008), op.cit., p.153. 
30 Peczenik (2008), op.cit., p.153. 
31 Adicionalmente, Peczenik introduz uma necessidade recíproca entre a ideia de coerência e a ideia de 
consenso. Segundo o autor, “A ideia de coerência não é suficiente para resolver alguns problemas 
epistemológicos. Para irmos além, precisamos da ideia de consenso. Por outro lado, a ideia de consenso 
também não é suficiente, necessitando ela própria da ideia de coerência” (Tradução livre). Peczenik 
(2008), op.cit., p.154. Em outras palavras, o discurso racional necessita de pelo menos algum grau de 
consenso pois, caso contrário, seria impossível discutir sobre a maioria dos aspectos importantes de nossa 
vida. A necessidade de algum grau consenso traduz-se, em última instância, na indispensabilidade de um 
sistema coerente em pressupor algumas de suas premissas.  
32 Peczenik (2008), op.cit., p.154. 
33 “The principle of consistency demands that statements uttered in rational debate must be logically 
consistent (free of contradiction).” Peczenik (2008), op.cit., p.157. 
34 “The principle of coherence requires that statements uttered in a rational debate must constitute a 
coherent system”. Peczenik (2008), op.cit., p.157. 
35 “The principle of generality claims that, in a rational debate, the like must be treated alike”. Peczenik 
(2008), op.cit., p.157. 
36 “The principle of goal-rationality (efficiency) in practical sphere has a special character. It comprises two 
requirements: efficiency of communication between people and efficient fulfilment of the goals, 
established in the debate” Peczenik (2008), op.cit., p.157. 
37 Peczenik (2008), op.cit., p.157. 
38 Peczenik (2008), op.cit., p.158 
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preposições teóricas (theoretical prepositions) e afirmações/declarações práticas 

(practical statements).  

Preposições teóricas devem ser logicamente racionais, isto é, tem que constituir 

um conjunto logicamente consistente, i.e., livre de contradições internas. O discurso 

jurídico então deve buscar proposições teóricas que respeitem as demandas de 

racionalidade, em especial a exigência de consistência lógica, pois, caso contrário, este 

discurso não poderia ser considerado verdadeiro39. Ademais, o discurso jurídico precisa 

observar a coerência do sistema sobre qual se baseia, porque quanto mais coerente for 

essa teoria, maior será a quantidade de informações confiáveis disponibilizadas pelo 

discurso e mais próximo ele estará verdade40.  

Declarações normativas, por outro lado, não podem ser reputadas como 

verdadeiras ou falsas. Essas declarações, ao invés, qualificam a conformação ou violação 

de ações ou eventos com o seu conteúdo normativo.41Afirmações práticas são anômalas 

quando prescrevem deveres definitivos42 (regras) contraditórios entre si – afinal, ninguém 

pode ser obrigado a fazer o impossível, i.e., cumprir concomitantemente dois comandos 

opostos43.  

 Se alguém se encontrar em uma situação regulada por uma regra, essa pessoa 

possui apenas duas opções: obedecer ao comando normativo enunciado pela regra ou, ao 

contrário, não o obedecer. Princípios, por outro lado, estabelecem deveres prima facie 

que devem ser efetivados na maior medida do possível44. Em resumo, a consecução do 

comando normativo expresso por uma regra é qualificada binariamente (sim ou não), ao 

                                                                 
39  O conceito de verdade adotado por Peczenik nesta etapa de seu raciocínio apresenta a seguinte 
estrutura: “Uma preposição teórica, P, é verdadeira se, e somente se, P descrever os fatos de maneira tal 
que correspondam aos fatos como eles realmente são. Consequentemente, uma preposição teorética é 
falsa se ela, a preposição, não corresponder aos fatos”. Tradução livre. P.162. Em outras palavras, a 
ausência de contradições internas relaciona-se com a verdade na medida em que assumimos o princípio 
lógico da identidade cujo conteúdo assevera que algo não pode “ser” e “não ser” ao mesmo tempo.  
40 Peczenik (2008), op.cit., p.161. 
41 Peczenik (2008), op.cit., p.163 
42 “A practical statement is definitive only if by uttering it one declares that one no longer is prepared to 
pay attention to reasons which justify the contrary conclusion. Our culture demands that definitive moral 
statements are all-things-considered moral statements” Peczenik (2008), op.cit., p.62 
43 “Logically incompatible actions cannot be all-things-considered good at the same time. Neither can one 
simultaneously have a definitive duty to perform logically incompatible actions. If A, e.g., ought definitively 
to pay B 100 kronor, it is logically impossible that A ought not to do it. Logic is thus applicable to all-things-
considered practical statements. In this manner, these differ from prima-facie statements.” Peczenik 
(2008), op.cit., p.62 
44 Alexy (2002), op.cit., p.300 
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passo que o cumprimento de um dever expresso por um princípio é qualificado por 

gradação (mais ou menos)4546.  

Logo, duas declarações normativas que expressam deveres prima facie 

conflitantes entre si não são reputadas como logicamente incompatíveis47. A lógica 

formal esboçada acima aplica-se tão somente às declarações valorativas do tipo all-

things-considered (deveres definitivos). O comando normativo expresso por um princípio 

só se torna definitivo após um exercício de balanceamento entre os deveres prima facie 

conflitantes48.  

Todavia, declarações valorativas também exigem justificativas49, vez que a 

ninguém é dado enunciar um juízo de valor (moral ou legal) e ao mesmo tempo se recusar 

a fundamentá-lo por meio de razões50. Por isso, a teoria do discurso racional determina 

que o resultado do balanceamento entre princípios deve ser acompanhado de razões que 

fundamentem a prevalência (ou a maior consecução) de um dever prima facie em 

detrimento do outro.  

 Nesse sentido, a regra da proporcionalidade surge como um modelo 

procedimental de fundamentação a ser “aplicado nos limites de discursos não ideais de 

justificação”51. Trata-se de uma exigência metodológica-argumentativa associada à 

própria estrutura dos direitos fundamentais que compreende os princípios como 

mandamentos de otimização. A racionalidade da ponderação se expressa, ou é garantida, 

                                                                 
45 Peczenik (2008), op.cit., p.62 
46 Alexy, Robert, The Weight formula, In: Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek, Wojciech Zaluski(ed.), Studies 
in the Philosophy of Law: frontiers of the Economic Analysis of Law, Jagiellonian University Press, P.10: 
(2007) “(…) rules are those norms that can only be either complied or not complied with. By contrast, 
principles are norms requiring that something be realized to the greatest extent possible, given the factual 
and legal possibilities. Thus, principles are optimization requirements. As such they are characterized by 
the fact they can be satisfied to varying degrees”  
47  Peczenik (2008), op.cit., p.162. 
48 Em sentido idêntico, Virgílio da Silva diz que: “Os princípios expressam deveres prima facie. Na aplicação 
concreta deles, contudo, o dever definitivo poderá diferir do dever prima facie expressado pelos 
princípios isoladamente considerados (...) pois não é o “conteúdo de dever-ser” dos princípios que estará 
sendo realizado “no todo”, mas somente o “conteúdo do dever-ser” de uma regra que terá surgido como 
produto do sopesamento entre os princípios colidentes e que, frise-se, valerá somente para aquele caso 
concreto ou para casos cujas possibilidades fáticas e jurídicas sejam idênticas. O dever que os princípios 
expressam continuará sendo um dever apenas prima facie, a ser realizado na medida ótima diante das 
possibilidades fáticas e jurídicas de cada caso concreto. ” Afonso da Silva, Virgílio, Princípios e regras: 
mitos e equívocos acerca de uma distinção, Revista Latino-Americana de estudos constitucionais, (2003): 
607-630, p.622. 
49 “According to discourse theory, a practical or normative proposition is correct (or true) if and only if it 
can be the result of a rational practical discourse”. Alexy, Robert, The Dual Nature of Law, Ratio Juris. 
Vol.23 No 2 June 2010 (167-82) P.172. 
50 Peczenik (2008), op.cit., p.165 
51 Leal (2014), op.cit.182. Ver também: Alexy (2013), op.cit. 16. 
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pela lei de sopesamento, pela fórmula do peso e pela lei de colisão.52 A solução de 

colisões entre princípios deve ser precedida pela superação de um ônus argumentativo 

imposto ao tomador de decisão; em outros termos, a racionalidade discursiva associada à 

teoria dos princípios apenas pode ser verificada por meio da consecução de um roteiro 

argumentativo, sobretudo da observância dos “termos aritméticos” que compõem a 

proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, “é desse procedimento de 

fundamentação estruturado que se extrai a racionalidade da ponderação”53 afinal, 

“seria estranho dizer que ‘X pesa mais do que Y, embora nenhuma razão possa ser dada 

esta conclusão’”54. 

 

2.3.2. CONSISTÊNCIA: 

Quando afirmamos que a construção argumentativa do tomador de decisão deve 

ser dotada de consistência e coerência não estamos nos referindo às regras gerais do 

discurso racional propostas por Peczenik. Averiguar, em cada voto separadamente, a 

consecução de todas as regras da racionalidade discursiva (regras básicas; regras de 

racionalidade; regras para a alocação de ônus argumentativo; regras formais 

argumentativas; regras de justificação e regras de transição)55, regras essas orientadas por 

diferentes princípios da discussão racional (princípio da consistência; princípio da 

coerência56; princípio da generalidade; princípio da sinceridade e princípio da eficiência) 

demandaria um esforço tal que desvirtuaria o caráter monográfico do presente trabalho. 

Muitas das exigências propostas pelo modelo de Peczenik dizem respeito ou à 

racionalidade das proposições teóricas de um sistema ou à recondução de uma conclusão 

normativa (discurso valorativo) às suas razões teóricas (i.e., quando proposições teóricas 

servem como razões prima facie para conclusões normativas). Nosso objetivo, contudo, 

não compreende uma avaliação interna – ou estrutural - da teoria dos princípios proposta 

por Alexy, mas apenas o exame do uso real/pragmático da regra da proporcionalidade 

pelos Ministros do STF.  

O argumento é simples: os benefícios de racionalidade atribuíveis a qualquer 

procedimento de fundamentação de decisões jurídicas só podem ser legitimamente 

                                                                 
52 Leal, Fernando (2014), op.cit., p.184 
53 Leal, Fernando (2014), op.cit., p.184. 
54 Peczenik (2008), op.cit., p.165.  
55 Peczenik (2008), op.cit., p.156-158. 
56 Para se ter uma ideia, só o princípio da coerência, segundo Peczenik, requer o equilíbrio entre dez 
propriedades distintas que compõem a estrutura de suporte do discurso racional.  



20 
 

reclamados se o procedimento for operacionalizado da maneira esperada. Em outras 

palavras, só podemos reclamar os ganhos associados à utilização da regra da 

proporcionalidade57  caso os Ministros do STF cumpram concretamente com as 

exigências de racionalidade presentes no roteiro argumentativo imposto por esta regra.  

Por conseguinte, quando demandamos que os votos dos Ministros sejam 

consistentes não estamos nos referindo a uma ausência de contradição lógica entre às 

proposições que estruturam internamente um sistema teórico, mas tão-somente a uma 

conformação entre o âmbito descritivo do voto do magistrado e o seu âmbito de aplicação 

prática, isto é, a forma como a proporcionalidade é de fato operacionalizada. Essa 

exigência ficará mais clara após a exposição do roteiro de análise da consistência dos 

votos por nós elaborado.  

 

2.3.3. ROTEIRO DE ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VOTOS: 

 Como analisar a consistência dos votos dos Ministros? Para que um Ministro seja 

consistente em seu voto é imprescindível que ele reproduza satisfatoriamente na prática 

o método de solução de conflitos por ele previamente descrito. Sendo assim, após a 

análise individualizada do voto de cada Ministro, contido em cada um dos acórdãos 

selecionados, procuramos coligir o modo pelo qual o magistrado compreende a regra da 

proporcionalidade e, adicionalmente, como – e se – ele a aplica de maneira fundamentada.  

 Para tanto, mostrou-se necessária a formulação de um roteiro de análise, cujo 

conteúdo se expressa por meio de três perguntas. As duas primeiras perguntas destinam-

se a analisar aquilo que chamamos de âmbito descritivo da regra da proporcionalidade; a 

terceira pergunta, por sua vez, pretende aferir o grau de realização do método de solução 

de conflitos descrito previamente pelo Ministro.  

 Desse modo, os requisitos seguem-se da seguinte maneira: (I) conceituação da 

proporcionalidade, ou seja, se o ministro ofereceu uma descrição para a regra da 

proporcionalidade; (II) modus operandi, isto é, descrição de sua correta 

operacionalização, preferencialmente por meio da definição de sua estrutura racional 

                                                                 
57 Fernando Leal atribuí à utilização da regra da proporcionalidade os seguintes ganhos: “(I) a explicitação 
dos espaços relevantes de argumentação implicitamente reconhecidos no âmbito da própria práxis que se 
reconstrói, (II) a identificação dos titulares dos deveres de argumentação e de prova e das soluções para 
os casos em que os respectivos ônus não são superados; (III) a organização das expectativas normativas 
dos participantes de processos decisórios em torno do roteiro por meio de ganhos de qualidade discursiva 
e (IV) aprendizado institucional por meio de ganhos de qualidade discursiva”. Leal, Fernando (2014) p.203. 
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e (III) aplicação stricto sensu. De outro modo, para que o Ministro satisfaça as exigências 

propostas pelo nosso roteiro de análise, é indispensável que ele nos ofereça, 

simultaneamente, uma breve exposição do conteúdo da regra da proporcionalidade (I); 

uma descrição de como ela deve ser operacionalizada (II) e, por fim, o seu emprego 

efetivo no caso concreto que está sendo julgado (III).  

 Em relação a esse último elemento, cabe a seguinte pergunta: mas afinal, o que 

significa uma aplicação satisfatória da regra da proporcionalidade? A aceitação da teoria 

dos princípios de Robert Alexy implica a aceitação da regra da proporcionalidade, sendo 

o contrário também verdadeiro58. Ainda, o fato de a teoria dos princípios pressupor a regra 

da proporcionalidade, significa que as três sub-regras que compõem a proporcionalidade 

(adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), são deduzíveis desta 

mesma relação59. Consequentemente, aquele que aceita a teoria dos princípios submete-

se também à regra da proporcionalidade e igualmente ao modelo trifásico de sua 

aplicação.  

 Em vista disso, a operacionalização correta da ponderação demanda que o 

tomador de decisão, tendo por base as possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto, 

verifique: (I) se as medidas interventivas adotadas mostram-se aptas a fomentar os 

objetivos pretendidos [adequação]; (II) se nenhum meio menos gravoso para o indivíduo 

revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos [necessidade]; e 

(III) um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental e a 

importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a 

adoção da medida restritiva.  

 

2.3.4. ANÁLISE DOS VOTOS E APLICAÇÃO DO ROTEIRO. 

 O exame de cada voto possuí a seguinte estrutura: 

(i) Síntese da controvérsia: exposição resumida das questões jurídicas do caso concreto.  

(ii) Análise da consistência do voto:  

 

a. conceito de proporcionalidade: O que o magistrado considera ser a regra da 

proporcionalidade? Como ele descreve essa regra? No caso Ellwanger, por exemplo, 

Gilmar Mendes satisfaz essa exigência ao descrever a proporcionalidade como um 

                                                                 
58 Alexy (2000) op.cit, p. 297 
59 Alexy (2000), op.cit, p.297. 
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método geral para a solução de conflitos entre princípios, bens ou valores 

constitucionais60.  

 

  b. descrição da operacionalização da proporcionalidade: o Ministro salienta, através 

da estrutura racional da regra da proporcionalidade, o modo pelo qual essa regra deve ser 

operacionalizada? Ele descreve as subcategorias envolvidas nesse método de solução de 

conflitos? Ele aponta para a relação entre as subcategorias da proporcionalidade? No caso 

Ellwanger, Marco Aurélio descreve satisfatoriamente o método trifásico da 

proporcionalidade, não verificando, todavia, uma relação de subsidiariedade entre as sub-

regras da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito61.  

 

c. Aplicação stricto sensu: O Ministro logra êxito em reproduzir na prática aquilo que 

fora descrito em teoria? Em outras palavras, o tomador de decisão operacionaliza 

satisfatoriamente o método de solução de conflitos por ele previamente descrito62? No 

Recurso Extraordinário 511.961 SP, onde se discutia a exigência de diploma de curso 

superior para o exercício da profissão de jornalista, o Ministro Gilmar Mendes 

compreendeu que a medida restritiva que estipulava essa exigência (art.4º, inciso V do 

Decreto Lei nº 972) como desproporcional (inadequação da medida), porque não atingia 

os objetivos por ela pretendidos, i.e., aumentar a idoneidade das notícias publicadas63.  

 

2.2.5. ANÁLISE DA COERÊNCIA: 

 Repitamos algo que dissemos algumas linhas atrás: a aceitação da teoria dos 

princípios de Robert Alexy implica a aceitação da regra da proporcionalidade, sendo o 

contrário também verdadeiro64. Para sermos mais precisos, quando afirmamos que a regra 

da proporcionalidade exsurge de uma exigência da própria teoria dos princípios estamos 

querendo dizer o seguinte: (a) segundo Alexy, um direito fundamental possui um amplo 

                                                                 
60 HC 82.424 RS 
61 HC 82.424 RS 
62 Como dito acima, entendemos que a regra da proporcionalidade é satisfatoriamente operacionalizada 
quando o Ministro confronta o conteúdo de cada uma das sub-regras que compõem o modelo trifásico 
da ponderação com a conjuntura fática e jurídica do caso em exame.  
63 STF: RE 511.961 SP, P.756-757 
64 Alexy (2007), op.cit, p.10. “The significance of the distinction between rules and principles stems from 
the fact that the most important standard of substantive constitutional law, the principle of 
proportionality, is implied by the very nature of principles, and vice versa. The principle of proportionality 
with its sub-principles of suitability, necessity, and proportionality in the narrow sense, follows logically 
from the definition of principle, just as the latter follows from the former”. 
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suporte fático - ilimitado em um primeiro estágio; (b) a amplitude do suporte fático de 

um direito fundamental associa-se com a compreensão de que princípios são 

mandamentos de otimização, i.e., deveres ou obrigações que devem ser realizados na 

maior medida do possível65; (c) se isto é verdade, se princípios jurídicos são de fato 

mandamentos de otimização, qualquer restrição ao seu âmbito protetivo deve ser 

necessariamente acompanhada de uma fundamentação capaz demonstrar que ela, a 

restrição, é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito; i.e., realizada da 

maneira menos invasiva possível.  

 Disto concluímos que todos os Ministros que citam a proporcionalidade devem se 

valer dessa regra para o deslinde de conflitos principiológicos, a menos que eles possam 

oferecer razões que justifiquem a recusa de sua aplicação66. Nesse sentido, o Ministro que 

geralmente utiliza a proporcionalidade para o deslinde de tensões principiológicas pode 

argumentar, tendo em vista o caso em exame, que não existe conflituosidade entre normas 

constitucionais67. Caso contrário, se o tomador de decisão constatar a existência de 

princípios colidentes, ele estará vinculado ao procedimento fundamentação que ele 

próprio empregou em outros casos.  

 Torna-se evidente, portanto, que o conceito de coerência68 aqui empregado não é 

idêntico (e nem poderia sê-lo, repita-se), àquele proposto por Peczenik e Alexy em suas 

teorias da argumentação jurídica. Na teoria do discurso racional, quanto mais as 

                                                                 
65 Alexy (2002), op.cit., p.300 
66 Trata-se de afirmação análoga à regra da racionalidade da teoria da argumentação jurídica proposta 
por Alexy: “Todo o orador precisa apresentar razões para o que afirma quando lhe pedirem para fazer 
isso, a menos que possa citar razões que justifiquem uma recusa em providenciar uma justificação”.  Alexy 
(2001), op.cit. p.294. 
67 Temos que diferenciar dois tipos de “ausência de conflituosidade”. No Caso Ellwanger (HC 82.424), 
Celso de Mello argumenta que não se verifica situação de conflituosidade entre direitos opostos. Contudo, 
não é correto dizer que ele fornece razões que justifiquem a recusa da aplicação da proporcionalidade; 
isto porque, como veremos mais à frente, Celso de Mello acredita que os limites dos direitos fundamentais 
são imanentes, i.e., internos. Assim, a não aplicação da ponderação não precisa ser justificada por meio 
de “razões de excepcionalidade”, dado que a sua posição teórica acerca da natureza dos limites dos 
direitos fundamentais impossibilita, ab initio, a operacionalização deste procedimento. Diferentemente, 
na ADI 5.136 DF, Roberto Barroso acredita que não há conflitos entre princípios, vez que a norma em 
questão (§1, art.23 L.12.668/2012) tem o sentido oposto ao de restrição à liberdade de expressão.  
68 Poder-se-ia dizer que à coerência estamos conferindo um sentido análogo àquele que Ronald Dworkin 
atribui à integridade. Contudo, enquanto o autor americano diz que a legitimidade da atuação estatal está 
condicionada a um processo de interpretação das preposições jurídicas que ofereça “a melhor 
interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade”; afirmamos que a atuação restritiva do 
suporte fático de princípios jurídico se encontra condicionada a um procedimento que respeite a definição 
de princípios como mandamentos de otimização. O tomador de decisão deve narrar uma história cujo os 
capítulos sejam consistentes não com a narrativa principiológica esboçada nas etapas construtivas 
precedentes, mas sim com a sua própria concepção teórica acerca da estrutura dos direitos 
fundamentais que ele próprio deu ênfase em capítulos anteriores. Ver: Dworkin, Ronald, O império do 
direito, Martins Fontes, 3ªed. 2014.  
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afirmações (ou premissas) que fazem parte de um dado conjunto teórico se aproximarem 

de um suporte estrutural ideal (i.e., quando as premissas se organizarem de acordo com 

as exigências de coerência), mais coerente será a teoria. Diversamente, não estamos 

preocupados com a estruturação interna das premissas da teoria dos princípios (partimos 

do princípio de que ela é consistente e coerente), mas tão-só com persistência 

argumentativa do Ministro ao longo de diferentes votos. 

 Se um dos benefícios prometidos pela utilização da proporcionalidade na solução 

de conflitos constitucionais tem a ver com a organização das expectativas normativas 

dos participantes de processos decisórios em torno de um roteiro que garante ganhos de 

qualidade discursiva69, devemos esperar que essas expectativas não sejam frustradas por 

meio da recusa infundamentada na operacionalidade da técnica da ponderação entre 

princípios.  

 Ressalta-se, contudo, que não estamos preocupados propriamente com o resultado 

da decisão de cada ministro – i.e., se ele restringe ou dilata a liberdade de expressão em 

uma decisão em especial -, mas sim com o procedimento de fundamentação das 

decisões70. A proporcionalidade, por definição, demanda uma justificativa racional à 

fixação de uma relação de preferência condicionada de um princípio em relação ao seu 

contendor. Portanto, sempre deve-se ter em conta às particularidades fáticas e jurídicas 

do caso concreto em exame. Todavia, é indispensável que a estrutura de fundamentação 

adotada pelo tomador de decisão permaneça constante ao longo do tempo. 

 Tendo isso em mente, procuraremos averiguar se os Ministros que se propuseram 

a aplicar a regra da proporcionalidade como método de solução de disputas entre 

princípios assim o fizeram de maneira uniforme ao longo do tempo. Essa investigação 

será realizada de maneira qualitativa, tendo por base aqueles votos que satisfizeram 

minimamente todas as exigências inscritas em nosso roteiro de análise.  

 

3. ANÁLISE DOS VOTOS (EM ORDEM CRONOLÓGICA): 

3.1. HABEAS CORPUS 82.424 – 2 RIO GRANDE DO SUL (CASO ELLWANGER) 71 
Acórdão: HC 82.424 RS 
Relatora: Moreira Alves 
                                                                 
69 Leal (2010) op.cit. p.84 
70 Leal (2010), op.cit. p.84 
71  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. HC 82.424-2 RS. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052 
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Data de Julgamento: 17/09/2003 
 

a) Síntese da controvérsia:  

 Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Siegfried Ellwanger contra decisão do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o condenou pelo delito constante no art.20 

da Lei 7.716/89, com redação dada pela Lei 8.081/90: 

“Art.20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou 
publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por 
religião, etnia ou procedência nacional”. 
 

 Ellwanger, na posição de sócio da “Editora Revisão”, publicou diversos materiais 

de cunho antissemita, publicações essas de autoria própria, além de reproduções de 

escritos de autores estrangeiros. Entre as principais ideias sustentadas por Ellwanger 

encontramos: a tentativa de resgatar a concepção racial defendida pelo regime nazista, 

i.e., visões baseadas na pretensa inferioridade do povo judeu; além da negação da 

ocorrência de fatos históricos incontroversos, tal como o holocausto.  

 O TJ/RS averbou à condenação a imprescritibilidade do crime praticado por 

Ellwanger, visto que o Tribunal entendeu se tratar de prática de racismo, prevista como 

crime inafiançável e imprescritível pelo artigo 5º, inciso XLII, da Constituição de 1988. 

A defesa do réu, contra tal decisão, alegou que o crime imputado à Ellwanger não poderia 

ser enquadrado como racismo, e, portanto, como inafiançável, eis que os judeus não são 

considerados uma raça.  

 Ainda segundo o argumento de defesa, a norma constitucional teria restringido a 

imprescritibilidade aos crimes de racismo; outras práticas discriminatórias, a exemplo dos 

materiais publicados por Ellwanger, restariam fora desta tipificação. Em termos práticos, 

a tese sustentada pela defesa tinha o condão de inocentar o acusado por meio do instituto 

da extinção de punibilidade que decorre da prescrição da pretensão punitiva (lapso 

temporal maior do que cinco anos entre o oferecimento da denúncia e a condenação). 

 Para a determinação da imprescritibilidade – ou não – do crime praticado por 

Ellwanger, o STF viu-se obrigado a se debruçar sobre assuntos que não diziam respeito 

ao objeto do presente estudo. A definição do conceito de raça e, consequentemente, a 

delimitação do âmbito de incidência do crime de racismo, mostrou-se indispensável para 

a tomada de decisão dos Ministros. Apesar dessa discussão preencher considerável parte 

do acórdão em análise, nos concentramos na discussão sobre a liberdade de expressão, 

assim como na suposta operacionalização da regra da proporcionalidade.  
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 Por fim, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas-corpus, mantendo a 

condenação proferida pelo TJ/RS. Vencidos os Ministros Moreira Alves e Marco Aurélio, 

que concediam a ordem para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do delito, e o 

Ministro Carlos Britto, que votou no sentido de absolver o paciente por falta de tipicidade 

da conduta.  

 Onze Ministros estavam presentes no julgamento do Caso Ellwanger; entretanto, 

em apenas cinco votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As decisões 

proferidas por Maurício Corrêa, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ayres Britto e Marco 

Aurélio serão analisadas a seguir. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, 

assim como o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em relação às 

perguntas por nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice C.  

b) Análise dos votos: 

3.1.1. Ministro Maurício Corrêa:  

 O Ministro defende a tese de que nenhum direito fundamental é incondicional ou 

absoluto; ao contrário, eles devem conviver de maneira harmônica através da observação 

dos limites impostos pela própria Constituição às suas esferas de incidência72. 

Maurício Corrêa aduz que a Constituição Federal exclui do âmbito protetivo da liberdade 

de expressão qualquer espécie de ato discriminatório, em especial aqueles que se 

configuram como racismo. Nesta linha de raciocínio, da interpretação do texto 

constitucional – fonte do temperamento entre os princípios - exsurge a solução dos 

conflitos aparentes entre os direitos fundamentais em análise73. 

 No parágrafo que segue a esta análise, o Ministro afirma que: 

                                                                 
72 No presente estágio deste trabalho, mostra-se de suma importância a realização de uma distinção entre 
duas teorias incompatíveis entre si, que versam de maneira distinta sobre os limites impostos aos direitos 
fundamentais, são elas: teoria interna e teoria externa. Em suma, ambas as teorias partem de um 
pressuposto comum, i.e., de que os direitos fundamentais não são absolutos. A diferença entre essas duas 
posições reside no seguinte ponto – a teoria dos limites internos crê que o conteúdo dos direitos 
fundamentais já nasce limitado; desta feita, não há uma diferença entre o conteúdo dos direitos 
fundamentais e os seus limites imanentes. A teria externa, por sua vez, realiza uma distinção entre o 
conteúdo dos direitos fundamentais e os seus limites – em primeiro lugar há o direito fundamental, 
abstratamente ilimitado, e, em segundo lugar, a possibilidade de sua limitação quando do conflito 
concreto com um outro direito constitucionalmente protegido. 
73 Quando Maurício Corrêa diz que a “Constituição Federal exclui do âmbito protetivo da liberdade de 
expressão qualquer espécie de ato discriminatório” ele está evidentemente apoiando-se sob a teoria da 
limitação interna dos direitos fundamentais. Isto porque, como ensina Mark Tushnet, os limites internos 
de um direito fundamental circunscrevem de antemão, e de maneira relativamente precisa, os casos que 
se encontram dentro do âmbito de proteção do direito fundamental, tratando todos os discursos que se 
encontram fora da fronteira protetiva como não passíveis de proteção. Tushnet, Mark, Advanced 
Introduction to Comparative Constitutional Law, Edward Elgar Publishing (2014) p.84. 
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“E nesses casos há necessidade de proceder-se a uma ponderação jurídico-
constitucional afim de que se tutele o direito prevalente. Cabe ao intérprete 
harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma de garantir o verdadeiro 
significado da norma e a conformação simétrica da Constituição, para que se 
possa operar a chamada “concordância prática”, a que se refere a doutrina”74. 
(Grifos meus). 

  

 Maurício Corrêa confere à ponderação a função de harmonizar bens jurídicos em 

oposição e a de tutelar o direito prevalente. Contudo, o voto proferido por Corrêa consiste 

no tipo ideal daquilo que Virgílio da Silva chamou de sincretismo metodológico, i.e., a 

adoção de teorias incompatíveis, como se compatíveis fossem75. Isso porque é impossível 

compatibilizar teoricamente a noção de que os limites dos direitos fundamentais são 

impostos pela própria Constituição com a ideia da ponderação entre princípios no caso 

concreto. Em suma, se os limites dos direitos fundamentais são imanentes, não há que se 

falar em conflituosidade entre princípios e, consequentemente, torna-se desnecessária a 

operacionalização da proporcionalidade.  

 

3.1.2. Ministro Celso de Mello: 

 Celso de Mello advoga a favor do caráter não absoluto dos direitos fundamentais. 

Em sincronia com Maurício Corrêa, o Ministro acredita que os materiais ideológicos 

publicados por Ellwanger extrapolam o âmbito protetivo da liberdade de expressão, 

constituindo-se em mero insulto e estímulo à intolerância contra o povo judeu76. Em 

suma, o argumento gira em torna da crença de que a proteção constitucional conferida à 

liberdade de expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, “manifestações 

revestidas de ilicitude penal” ou aquelas que “transgridam, de modo inaceitável, valores 

tutelados pela própria ordem constitucional”.  

 Depois de chegar à conclusão de que o horizonte de proteção que a Constituição 

confere à liberdade de expressão não alcança manifestações de cunho discriminatório, 

Celso de Melo afirma ser: 

 “(...) inquestionável que o exercício concreto da liberdade de expressão 
pode fazer instaurar situações de tensão dialética entre valores essenciais, 
igualmente protegidos pelo ordenamento constitucional, dando causa ao 
surgimento de verdadeiro estado de colisão de direitos, caracterizado pelo 
confronto de liberdades revestidas de idêntica estatura jurídica, a reclamar 
solução que, tal seja o contexto em que se delineie, torne possível conferir 

                                                                 
74 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
75 Afonso da Silva, Virgílio, Interpretação constitucional e sincretismo metodológico, In: Virgílio Afonso 
da Silva (org.), Interpretação constitucional, São Paulo; Malheiros; 2005: 115-143.  
76 Ver notas 72 e 73.  
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primazia a uma das prerrogativas básicas, em relação de antagonismo com 
determinado interesse fundado em cláusula na própria Constituição”77. (Grifos no 
original). 
 

 No parágrafo seguinte o Ministro acrescenta que: 

 “O caso ora exposto pela parte impetrante, no entanto, não traduz, a meu 
juízo, a ocorrência, na espécie, de situação de conflituosidade entre direitos 
básicos titularizados por sujeitos diversos (...) há, na espécie, norma 
constitucional que objetiva fazer preservar, no processo de livre expressão do 
pensamento, a incolumidade dos direitos da personalidade, como a essencial 
dignidade da pessoa humana, buscando inibir, desse modo, comportamentos 
abusivos que possam, impulsionados por motivações racistas, disseminar, 
criminosamente, o ódio contra outras pessoas”78. (Grifos no original). 
 

 Em outras palavras, Celso de Mello adere àquilo que fora previamente sustentado 

por Maurício Corrêa, ou seja, de que a Constituição já contém a solução para o caso em 

análise, não havendo, portanto, conflito real entre liberdade de expressão e os direitos de 

personalidade da comunidade judaica. Resta ao intérprete somente a função de declarar a 

prevalência dos direitos da personalidade em detrimento da liberdade de expressão – é o 

que, segundo o Ministro, requer a norma constitucional.  

 Celso de Mello prossegue dizendo entender: 

“(...) que a superação dos antagonismos existentes entre princípios 
constitucionais há de resultar da utilização, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
critérios que permitam ponderar e avaliar “hic et nunc” em função de 
determinado contexto(...) qual deva ser o direito a preponderar no caso, 
considerada a situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização 
do método da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamento do 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais (...) 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(...)79” 

  

 O trecho acima transcrito é problemático no seguinte sentido: Celso de Mello parte 

do princípio de que o método da ponderação de bens pode implicar o esvaziamento do 

conteúdo essencial de um dos direitos fundamentais em conflito. Pois bem, mas o que 

isso significa? Ao que tudo indica, o tomador de decisão possui duas obrigações, quais 

sejam: (I) valer-se da regra da proporcionalidade com vistas a definir qual direito deve 

preponderar no caso concreto e (II) garantir que, a despeito da derrota, o princípio 

restringido não sofra um esvaziamento total de seu conteúdo essencial. Disto surgem duas 

perguntas: (a) e se o tomador de decisão estiver em uma situação de “otimização como 

                                                                 
77 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
78 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
79 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
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seleção” 80? Ou seja, e se a prevalência de um princípio significar, inescapavelmente, a 

total liquidação do núcleo essencial do princípio oposto? (b) se a ponderação não for 

capaz de garantir a intangibilidade do núcleo essencial do direito derrotado, o que o 

tomador de decisão deverá fazer? Deve ele escapar pela tangente, engajando-se à teoria 

interna dos limites dos direitos fundamentais com o propósito de afirmar que o conflito 

era somente aparente?81  Esses problemas surgem de uma visão ingênua (e 

conceitualmente problemática) que pode ser expressa ilustrativamente da seguinte forma: 

quanto mais conceitos jurídicos de proteção aos direitos fundamentais o tomador de 

decisão aparentar estar salvaguardando, maior garantia será concedida às possíveis 

restrições a esses mesmos direitos fundamentais. Entretanto, a redundância argumentativa 

não conduz necessariamente a uma maior proteção; ao invés, ela normalmente torna 

latente as contradições teóricas daquele que opta pela prolixidade.  

Em conclusão, Celso de Mello, quando versa sobre o exame da proporcionalidade, 

atribui-lhe uma função de determinar o direito preponderante no caso concreto, como se 

depreende do último trecho citado. Em relação à contradição teórica constante em seu 

voto, devemos ressaltar o seguinte: em tese, nada impede que o Ministro acredite não 

haver conflito real entre os princípios constitucionais, ou ainda, que um princípio 

constitucional já carrega em sua própria natureza, i.e., imanentemente, as fronteiras que 

delimitam o seu âmbito protetivo. Nesses casos, dispensar-se-ia a utilização da 

proporcionalidade, visto que o conflito já se encontraria antecipadamente solucionado, ou 

melhor, nunca teria existido. Contudo, difícil sustentar simultaneamente, como o faz o 

Ministro, que frente à mesma situação a resposta situa-se de antemão no texto 

constitucional e que o STF deve “ponderar e avaliar hic et nunc”. Celso de Mello, em 

minha opinião, deveria antes de tudo decidir se há ou não conflito no caso em questão e, 

a partir disto, avaliar a necessidade de se valer da regra da proporcionalidade.   

 

3.1.3. Ministro Gilmar Mendes: 

 Segundo o Ministro, a proporcionalidade (também referida como princípio do 

devido processo legal em sentido substantivo ou princípio da proibição do excesso), tem 

como objetivo estabelecer limites aos atos restritivos de direitos fundamentais.  

                                                                 
80  “(...)optar justificadamente por uma entre duas alternativas reciprocamente excludentes” “Leal, 
Fernando; O que significa otimizar princípios? Uma pergunta, três respostas, três problemas, Joaçaba, 
V.17, n.2, p.411-424, maio/ago. 2016, p.416.  
81 Ver: Afonso da Silva, Virgílio, O conteúdo essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas 
constitucionais, Revista de Direito do Estado 4 (2006): 23-51; P.45. 



30 
 

 
“ Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade determina o limite 
último da possibilidade de restrição legítima de determinado direito 
fundamental”82. 

 

 Para além da função acima citada, Gilmar Mendes aponta para a 

proporcionalidade como um método geral para a solução de conflitos entre princípios, 

bens ou valores constitucionais.  

“ (...) as exigências do princípio da proporcionalidade representam um método 
geral para a solução de conflitos entre princípio, isto é, um conflito de normas 
que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela revogação ou 
redução teleológica de uma das normas conflitantes nem pela explicitação de 
distinto campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão-somente pela 
ponderação do peso relativo de cada uma das normas em tese aplicáveis e 
aptas a fundamentar decisões em sentidos opostos”83. (Grifos são meus).  

 
 Em verdade, as duas funções que Gilmar Mendes atribui à proporcionalidade são 

indissociáveis. Segundo a teria dos direitos fundamentais de Robert Alexy, sempre que 

houver conflitos entre princípios o tomador de decisão deve utilizar a regra da 

proporcionalidade. Não se trata somente de um método geral para a solução de conflitos, 

mas também, e sobretudo, de um procedimento que, ao impor limites aos atos restritivos 

aos direitos fundamentais, atenta para a significação dos princípios como mandamentos 

de otimização. A proporcionalidade como um “limite dos limites” traduz-se justamente 

na adoção de um método de solução de conflitos estruturado de forma tal que possibilite 

que os princípios sejam alcançados na maior medida do possível.   

 Ainda no âmbito descritivo, Gilmar Mendes assevera que 

“  (...) a aplicação da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a 
determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios 
constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos 
direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio 
da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da 
proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em 
sentido estrito (...) há de perquirir-se, na aplicação do princípio da 
proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais 
contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir 
o resultado desejado) necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos 
gravoso e igualmente eficaz) e proporcionalidade em sentido estrito (ou seja, 
se estabelece uma relação ponderada entre o grau de restrição de um 
princípio e o grau de realização do princípio contraposto)”84.  (Grifos são 
meus). 

 

                                                                 
82 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
83 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71).  
84 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
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 Gilmar Mendes disponibiliza definições bastante operacionalizáveis às sub-regras 

que compõem a proporcionalidade. Todavia, não poderíamos deixar de sublinhar alguns 

pontos que nos parecem importantes. São eles: (I) em relação às exigências da primeira 

sub-regra, Gilmar Mendes descreve o ato adequado como aquele apto a produzir o 

resultado desejado; o Ministro eleva o grau de exigibilidade para adequação da restrição, 

pois, originalmente (isto é, na dogmática constitucional alemã), exige-se tão somente que 

o ato seja apto a fomentar o fim pretendido85; (II) no que diz respeito à proporcionalidade 

em sentido estrito, Gilmar Mendes oferece-nos uma definição circular. Isto porque o 

Ministro não especifica de maneira aprofundada o que exatamente significa uma “relação 

ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio 

contraposto”86. Em outros termos, descrever um conceito valendo-se tão somente desse 

mesmo conceito – ou de um sinônimo – consiste em mera tautologia ou em uma falácia 

do tipo petitio principii87; (III) explicitamente, nenhuma relação entre as sub-regras é 

estabelecida.  

 No que diz respeito à aplicação concreta da regra da proporcionalidade, cabe 

transcrever integralmente os testes realizados pelo Ministro.  

“É evidente a adequação da condenação do paciente para se alcançar o fim 
almejado, qual seja, a salvaguarda de uma sociedade pluralista, onde reine a 
tolerância. Assegura-se a posição do Estado, no sentido de defender os 
fundamentos da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, CF), do pluralismo 
político (art.1º, V, CF), o princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, que 
rege o Brasil nas suas relações internacionais (art.4º, VIII), e a norma 
constitucional que estabelece ser o racismo um crime imprescritível (art.5º, 
XLII).  
 
Também não há dúvidas de que a decisão condenatória, tal como proferida, seja 
necessária, sob o pressuposto de ausência de outro meio gravoso e igualmente 
eficaz. Com efeito, em casos como esse, dificilmente vai se encontrar um meio 
menos gravoso a partir da própria definição constitucional. Foi o próprio 
constituinte que determinou a criminalização e a imprescritibilidade da prática 
do racismo. Não há exorbitância no acórdão.  
(...) 
A decisão atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito. 
Nesse plano, é necessário aferir a existência de proporção entre o objetivo 
perseguido, qual seja a preservação dos valores inerentes a uma sociedade 
pluralista, da dignidade humana, e o ônus imposto à liberdade de expressão do 

                                                                 
85 Virgílio (2002); op.cit. p.36-37. 
86 Para uma definição não circular à sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito ver: Alexy (2007), 
op.cit. p.10. 
87 “Petitio Principii (petição de princípio): “Ao tentar estabelecer a verdade de uma preposição, uma pessoa 
põe-se, muitas vezes, à procura de premissas aceitáveis donde a proposição em questão possa ser 
deduzida como conclusão. Se for adotada como premissa para o seu argumento, a própria conclusão que 
a pessoa tenciona provar, a falácia cometida é a de petitio principii, ou petição de princípio”. Copi, Irving 
Marmer; Introdução à lógica; tradução de Álvaro Cabral – 2ªed. São Paulo; Editora Mestre Jou, 1978. 
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paciente. Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo constituinte à 
liberdade de expressão. Não se pode negar, outrossim, o seu significado 
inexcedível para o sistema democrático. Todavia, é inegável que essa liberdade 
não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, tal como afirmado no 
acórdão condenatório. Há inúmeros outros bens jurídicos de base constitucional 
que estariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude absoluta, 
intangível, à liberdade de expressão na espécie 
Assim, a análise da bem fundamentada decisão condenatória evidencia que não 
restou violada a proporcionalidade”88. 

  

 Algumas observações mostram-se cogentes:  

 (I) Segundo o Ministro, o fim almejado pela decisão é a “salvaguarda de uma 

sociedade pluralista, onde reine a tolerância”. Gilmar Mendes parece acreditar que a 

condenação de Ellwanger pode de fato produzir uma sociedade mais tolerante. 

Argumentos em defesa desta conclusão não são fornecidos. Ainda que a consecução do 

objetivo pretendido pela sentença seja “evidente”, tal como alega Gilmar, o ônus 

argumentativo imposto pela proporcionalidade não é satisfeito pela simples enunciação 

de princípios constitucionais teoricamente afetados pela publicação do material em 

análise. Ainda, não resta claro se o objetivo pretendido pelo ato restritivo (punitivo, aliás) 

é unívoco – i.e. salvaguardar a pluralidade da sociedade – ou multifacetado, dizendo 

respeito também a todos os outros princípios citados pelo Ministro: dignidade da pessoa 

humana, repudio ao terrorismo, dentre outros.   

 (II) na minha opinião, o estabelecimento do objetivo pretendido pela sentença fora 

realizado de maneira muito abstrata, inviabilizando a própria operacionalização da 

dimensão factual da proporcionalidade. Seria mais simples se o Ministro tivesse 

assinalado que o fim almejado pela decisão do Tribunal a quo era a proteção da 

comunidade judaica, ou mesmo a concretização do artigo 5º, inciso XLII CRFB. O 

Ministro em nenhum momento verificou a existência de alternativas menos gravosas 

à liberdade de expressão. Para ele, desde o começo do teste, tudo já se mostrava como 

evidente e insofismável. No mais, da premissa de que foi “o próprio constituinte que 

determinou a criminalização e a imprescritibilidade da prática do racismo” não se segue 

a conclusão de que “dificilmente vai se encontrar um meio menos gravoso”. A 

criminalização de uma conduta se dá no plano normativo constitucional (ou penal), ao 

passo que a investigação de meios menos gravosos tem lugar no plano empírico dos fatos.  

                                                                 
88 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
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 (III) por fim, a verificação da proporcionalidade em sentido estrito mostrou-

se completamente desvinculada de qualquer aspecto racional89. Gilmar Mendes 

apenas repete a sua tautologia descritiva, eis que a proposição de sua frase, ou o conteúdo 

de sua asserção [“aferir a existência de proporção”], nada acresce ao sujeito a ser definido 

[proporcionalidade em sentido estrito].  

 

3.1.4. Ministro Carlos Ayres Britto: 

 No que diz respeito ao objeto central do nosso estudo, Ayres Britto tece 

pouquíssimas considerações. Para Britto, princípios constitucionais ostentam uma 

característica de inter-referência, podendo haver uma complementação entre dois 

princípios distintos ou, ao contrário, uma verdadeira oposição entre eles. No segundo 

caso, o tomador de decisão deve procurar uma compatibilização deôntica entre os 

princípios colidentes e, caso este ajustamento não se mostrar possível, deve-se escolher 

um dos dois concorrentes, excluindo a incidência do princípio perdedor.  

 A regra da proporcionalidade ou, nas palavras do Ministro, a ponderação 

jurisdicional dos interesses em jogo, traduz-se em uma estratégia apta à resolução desses 

conflitos principiológicos, constituindo-se em uma fórmula compensatória a recobrar o 

estado harmônico do sistema jurídico.  

 Ayres Britto talvez seja o mais enérgico defensor da liberdade de expressão no 

STF90. Em linha idêntica ao voto que o Ministro viria a proferir na ocasião da ADPF 130, 

a natureza preferencial atribuída à livre manifestação mostra-se evidente – essa liberdade 

nunca deve ser coibida de maneira preventiva, (prioridade temporal ou liberdade absoluta 

e incontrolabilidade apriorística da manifestação). Tendo isto em mente, parece-me que 

a postura adotada por Britto (i.e., caráter absoluto da liberdade de expressão) é 

incompatível com qualquer tentativa de operacionalização da regra da proporcionalidade. 

 

3.1.5. Marco Aurélio:  

 Marco Aurélio, ao contrário da maioria de seus pares, alargou o âmbito de análise 

do caso em questão, incluindo, para além da discussão sobre o significado do conceito de 

                                                                 
89  “[É do] procedimento de fundamentação estruturado que se extrai a racionalidade da ponderação”. 
(Grifos meus). Leal (2014), op.cit., p.184. É evidente que não esperamos que o Ministro aplique a 
proporcionalidade aritmeticamente. Entretanto, como ressalta Leal, entre o hiper-racional e o irracional 
existe um meio termo que deve ser minimamente satisfeito por meio de uma ponderação entre o grau 
de realização de um princípio e o grau de restrição de seu colidente.  
90 Em todos os votos que analisamos, Ayres Britto apontou para a natureza absoluta da liberdade de 
expressão em relação aos demais valores que constam na Constituição de 1988. 
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racismo – e consequentemente do alcance do mandamento de imprescritibilidade 

associada a este conceito -, o problema da tensão principiológica expresso na lide. Nas 

palavras do Ministro: 

“Há de definir-se se a melhor ponderação dos valores em jogo conduz à limitação 
da liberdade de expressão pela alegada prática de um discurso preconceituoso 
atentatório à dignidade de uma comunidade de pessoas ou se, ao contrário, deve 
prevalecer tal liberdade. Essa é a verdadeira questão constitucional que o caso 
revela”91. 
 

 Em seguida, Marco Aurélio exalta que a colisão entre princípios constitucionais 

deriva do fato de os mesmos não possuírem um caráter absoluto, mas, ao invés, 

encontrarem-se reciprocamente limitados. Sendo assim, observa que: 

“(...)todas as colisões somente podem ser superadas se algum tipo de restrição ou 
de sacrifício forem impostos a um ou aos dois lados. Enquanto o conflito de regras 
resolve-se na dimensão da validade, com esteio em critérios como ‘especialidade’ 
(...) ‘hierarquia’ (...) ou ‘anterioridade’ (...) o choque de princípios encontra 
solução na dimensão do valor, a partir do critério da ponderação, que 
possibilita um meio-termo entre a vinculação e a flexibilidade dos 
direitos”92.(Grifos são meus).  
 

  Em suma, Marco Aurélio descreve a proporcionalidade como um “mecanismo 
eficaz a realizar a ponderação exigida no caso concreto, devido à semelhança da 
hierarquia dos valores em jogo” 

 
 Marco Aurélio desenreda a estrutura da proporcionalidade da seguinte forma: 

 “O conteúdo central do princípio da proporcionalidade é formado por 
subprincípios que abarcam parcialmente certa amplitude semântica da 
proporcionalidade. São eles: 
 Adequação dos meios: examina se a medida adotada é apropriada para 
concretizar o objetivo visado, com vistas ao interesse público (...) 
 Necessidade: segundo o qual a medida escolhida não deve exceder ou 
extrapolar os limites indispensáveis à conservação do objetivo que pretende 
alcançar (...) 
 Proporcionalidade em sentido estrito: o intérprete deve questionar se 
o resultado obtido é proporcional ao meio empregado e à carga coativo-
interventiva dessa medida. É realizado um juízo de ponderação no qual se engloba 
a análise de adequação entre meio e fim, levando-se em conta os valores do 
ordenamento jurídico vigente. Robert Alexy, relativamente a esse subprincípio, 
aduz: “quanto mais grave é a intervenção em um direito fundamental, tanto mais 
graves devem ser as razões que a justifiquem”93. (Grifos são meus).  
 

 Desta forma, os dois elementos descritivos de nossa análise mostram-se 

satisfeitos. Ressalta-se, porém, que nenhuma relação entre as sub-regras é explicitamente 

                                                                 
91 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
92 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
93 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
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concebida. Marco Aurélio não verifica a subsidiariedade entre as sub-regras, realizando 

desnecessariamente o exame da segunda e da terceira sub-regras da proporcionalidade94. 

 Satisfeitos os elementos descritivos de nosso roteiro analítico, devemos verificar 

o aspecto operacional de sua decisão. A aplicação prática de cada sub-regras se dá da 

seguinte forma: 

“ [ adequação] (...) cabe indagar se condenar o paciente e proibi-lo de publicar os 
pensamentos, apreender e destruir as obras editadas são meios adequados para 
acabar com a discriminação contra o povo judeu ou com o risco de se incitar a 
discriminação. Penso que não, uma vez que o fato de o paciente querer transmitir 
a terceiros a sua versão da história não significa que os leitores irão concordar, e, 
ainda que concordem, não significa que vão passar a discriminar os judeus, 
mesmo porque, ante a passagem inexorável do tempo, hoje os envolvidos são 
outros”95. 
 

 Inobstante a extrema exigibilidade imposta pelo Ministro ao critério da adequação 

– expressa pela utilização do verbo “concretizar” ao invés do mais apropriado 

“fomentar”96 -, percebemos que Marco Aurélio foi coerente com a descrição que ele 

próprio ofereceu à primeira sub-regra da proporcionalidade. Isto porque a medida em 

questão – proibir, apreender e destruir as obras publicadas – de fato mostra-se incapaz de 

pôr fim à discriminação contra o povo judeu, discriminação esta, como sublinhado pelo 

Ministro, desprovida de adeptos na conjuntura histórico-cultural brasileira.  

 “ [Necessidade]: Com esse subprincípio, o intérprete reflete, no caso, se 
não existem outros meios não considerados pelo Tribunal de Justiça que 
poderiam igualmente atingir o fim almejado, a um custo ou dano menor aos 
interesses dos cidadãos em geral (...). Na hipótese, a observância desse 
subprincípio deixa ao Tribunal apenas uma solução cabível, ante a 
impossibilidade de aplicar outro meio menos gravoso ao paciente: conceder a 
ordem, garantindo o direito à liberdade de manifestação do pensamento, 
preservados os livros, já que a restrição a tal direito não garantirá sequer a 
conservação da dignidade do povo judeu”97. 
 

 Além da prescindibilidade em se verificar a necessidade de um ato inadequado, 

acredito haver outra confusão na aplicação concreta da segunda sub-regra da 

proporcionalidade. Em primeiro lugar, lembremos que, nas palavras do Ministro, a 

análise da necessidade garante que a medida escolhida não exceda os limites 

indispensáveis à conservação do objetivo pretendido. Em outros termos, uma medida 

necessária deve alcançar os objetivos almejados da forma menos gravosa possível ao 

princípio restringido. Em seguida, Marco Aurélio diz que, em observância ao critério da 

                                                                 
94 Virgilio (2002), op.cit.,p.34. 
95 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
96 Virgílio (2002); op.cit. p.36-37 
97 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71) 
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necessidade, não há meio menos gravoso a ser aplicável ao paciente. Em conclusão, deve-

se garantir a liberdade de expressão.  

 Ora, a sub-regra da necessidade impõe ao tomador de decisão a obrigação de 

encontrar medidas menos gravosas (e que sejam igualmente adequadas, sublinha-se). 

Caso se verifique a inexistência de qualquer medida menos gravosa, deve-se concluir que 

o ato em questão é necessário, e não o contrário98. Esta confusão, ao que me parece, deriva 

do próprio erro em se analisar a necessidade de uma medida já reputada como inadequada. 

O conteúdo determinante da sub-regra da necessidade (i.e., alternativa, igualmente 

adequada, mas que restringe com menor intensidade o princípio afetado), é suprimido 

previamente pelo entendimento no sentido da inadequação do ato (o exame da 

necessidade torna-se inócuo, vez que não é concebível a busca de uma alternativa 

“igualmente adequada” à uma medida inadequada).  

“ [Proporcionalidade em sentido estrito]: Assim, cumpre perquirir se é 
razoável, dentro de uma sociedade plural como a brasileira, restringir-se 
determinada manifestação de opinião por meio de um livro, ainda que 
preconceituosa e despropositada, sob o argumento de que tal ideia incitará a 
prática de violência, considerando-se, todavia, o fato de inexistirem mínimos 
indícios de que o livro causará tal revolução na sociedade brasileira. E mais, se é 
razoável punir o paciente pela edição de livros alheios, responsabilizá-lo por 
ideias que nem sequer lhe pertencem, tendo em vista que há outras maneiras mais 
fáceis, rápidas e econômicas de a população ter acesso a tais pensamentos, como 
a internet (...) A par desse aspecto, avocar ao Judiciário o papel de censor não 
somente das obras dos próprios autores, responsabilizando-os, como sobretudo 
daquelas simplesmente editadas enseja um precedente perigosíssimo”99. 
 

 Marco Aurélio não oferece argumentos suficientes para reputar a medida restritiva 

como desproporcional em sentido estrito. Para tanto, o Ministro deveria cotejar a 

gravidade da intervenção proporcionada à liberdade de expressão com as razões que 

justificam as restrições. Por outro lado, poder-se-ia dizer que devido à inexistência de 

indícios capazes de comprovar que a circulação dos livros em questão tem o poder de 

acarretar consequências negativas à comunidade judaica, a restrição à expressão mostrar-

se-ia desproporcional. Todavia, ainda que concordemos com esse raciocínio, poderíamos 

levantar a seguinte questão: por se tratar de uma análise fática do caso concreto, parece-

                                                                 
98 “The principle of necessity says that a measure M1 is prohibited in respect of P1 and P2 if there is an 
alternative measure M2 that promotes P2 approximately as well as M1, but encroaches less intensively 
on P1” (Grifos meus). Alexy (2000), op.cit. p.300. 
99 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
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nos que este argumento seria melhor enquadrado na discussão a respeito das duas 

primeiras sub-regras, sobretudo na análise da adequação da medida100. 

 Em conclusão, Marco Aurélio aduz que: 

 “Assim, aplicando o princípio da proporcionalidade na hipótese de 
colisão da liberdade de manifestação do paciente e dignidade do povo judeu, 
acredito que a condenação efetuada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul não foi o meio mais adequado, necessário e razoável”101. 
 

 Arrisco-me a dizer que Marco Aurélio não demonstrou uma consistência interna 

em seu voto, ou, em outras palavras, não logrou colocar plenamente em prática a estrutura 

do procedimento por ele previamente descrito. De certo, a sua investida seria muito mais 

exitosa se ele tivesse interrompido a sua análise logo ao fim da análise da primeira sub-

regra.  

 

3.2. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130 DF (ADPF 

130)102: 
Acórdão: ADPF 130 
Relator: Ayres Britto 
Data de Julgamento: 30/04/2009 
 

a) síntese da controvérsia: 

 Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) com o objetivo de ver declarado pelo STF, “com 

eficácia geral e efeito vinculante, (...) que determinados dispositivos da Lei de imprensa 

(a) não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e (b) outros carecem de 

interpretação conforme com ela compatível (...)103”. 

 Segundo a linha de argumentação do Partido arguente, certas prescrições 

normativas previstas pela Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (lei, portanto, 

eivada pelo espírito ditatorial vigente na época em que fora promulgada) encontravam-se 

dissonantes com os atuais preceitos da Constituição Federal, em especial com os incisos 

IV, V, IX, XIII e XIV do art.5º, e os artigos. 220 e 223 CRFB. Sendo assim, discutia-se 

                                                                 
100 “A relativization in the Direction of the actual possibilities leads to the principles of appropriateness and 
necessity (…) The principles of appropriateness and necessity stem from the obligation of a realization as 
great as possible relative to the actual possibilities. They express the idea of Pareto-optimality”. Alexy 
(2000), op.cit., p. 
101 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),  
102  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. ADPF 130. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411 
103 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 102), p.13.  
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a recepção da Lei de Imprensa pela Constituição de 1988. Incidentalmente, os Ministros 

verificaram a possibilidade abstrata de o legislador criar um diploma normativo visando 

a regulação das atividades de imprensa.  

   Onze Ministros estavam presentes no julgamento da ADPF 130; 

entretanto, em apenas três votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As 

decisões proferidas por Menezes Direito, Celso de Mello e Gilmar Mendes serão 

analisadas a seguir. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, assim como 

o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em relação às perguntas 

por nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice D.  

 

b) Análise dos votos: 

3.2.1. Ministro Menezes Direito: 

 Menezes Direito, ao contrário do que propõe Ayres Britto, acredita na existência 

de um equilíbrio entre liberdade de comunicação e os demais direitos da personalidade. 

As colisões entre esses valores constitucionais provocam uma imperiosa necessidade de 

o tomador de decisão valer-se de uma análise científica capaz de dirimi-las. Esta análise 

científica consiste naquilo que o Ministro denomina de processo da ponderação.  

 Transcrevendo as lições de Gilmar Mendes, Menezes Direito aduz que: 

“No processo de ponderação desenvolvido para solucionar o conflito de direitos 
individuais não se deve atribuir primazia absoluta a um ou outro princípio 
de direito. Ao revés, esforça-se o Tribunal para assegurar a aplicação das normas 
conflitantes, ainda que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação (...) (Revista 
de Informação Legislativa nº122/227) “. (Grifos meus) 
 

 Apesar de compartilhar com a crença de que a Constituição de 1988 criou uma 

ampla esfera protetiva à liberdade de expressão104, Menezes Direito demonstra uma visão 

menos escalonada em relação aos princípios jurídicos, incumbindo ao intérprete 

constitucional o dever de sanar os conflitos entre direitos fundamentais.  

 

3.2.2. Ministro Celso de Mello: 

 Celso de Mello adota uma linha de raciocínio análoga àquela utilizada quando do 

julgamento do caso Ellwanger. Primeiro, o Ministro realça o fato de os direitos 

fundamentais não serem absolutos: 

 “É certo que o direito de crítica não assume caráter absoluto, eis que 
inexistem, em nosso sistema constitucional, como reiteradamente proclamado por 

                                                                 
104 Ver notas 72 e 73 



39 
 

esta Suprema Corte (...), direitos e garantias revestidos de natureza absoluta”105. 
(Grifei) 
 

 Entretanto, ele reconhece a posição preferencial da liberdade de expressão, 

posição essa confirmada pela Constituição pátria.  

 “O regime constitucional vigente no Brasil privilegia, de modo 
particularmente expressivo, o quadro em que se desenvolvem as liberdades de 
pensamento. Essa é uma realidade normativa, político e jurídica que não pode ser 
desconsiderada pelo Supremo Tribunal Federal. A liberdade de expressão 
representa, dentro desse contexto, uma projeção significativa do direito, que a 
todos assiste, de manifestar, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal 
“a priori” , o seu pensamento e as suas convicções, expondo as suas ideias e 
fazendo veicular as suas mensagens doutrinárias”106. (Grifei). 
 

 Em casos extremos, porém, não se pode afirmar que um determinado ato 

discursivo esteja salvaguardado pelo âmbito protetivo da liberdade de expressão107: 

  “É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer 
pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláusula constitucional 
que assegura a liberdade de expressão (...) publicações que extravasam, 
abusiva e criminosamente, o exercício ordinário da liberdade de expressão e de 
comunicação, degradando-se ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, 
do estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignidade da 
proteção constitucional(...)”108. (Grifei). 
 

 Após essas considerações, o Ministro, com base no caso concreto, passa a 

conceituar a regra da proporcionalidade: 

 “Torna-se importante salientar, neste ponto, presente o contexto em 
exame, que a superação dos antagonismos existentes entre princípios 
constitucionais – como aqueles concernentes à liberdade de informação, de um 
lado, e à preservação da honra, de outro – há de resultar da utilização, pelo 
Poder Judiciário, de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, “hic et 
nunc”, em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axiológica 
concreta, qual deva ser o direito a preponderar em cada caso, considerada a 
situação de conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização do método da 
ponderação de bens e interesses não importe esvaziamento do conteúdo essencial 
dos direitos fundamentais (...)”109. (Grifei). 
 

 Portanto, na avaliação do Ministro, o método da ponderação tem como função a 

superação dos antagonismos existentes entre princípios constitucionais, devendo o 

tomador de decisão indicar qual o direito preponderante em cada caso.  

 Ainda que o Ministro tenha atribuído à regra da proporcionalidade a função de 

equacionar ou harmonizar direitos fundamentais em conflito, os dois demais elementos 

                                                                 
105 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.151. 
106  STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.154. 
107 Notas 72 e 73 
108 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.159. 
109 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.173. 
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do nosso roteiro analítico não foram verificados. Celso de Mello julgou no sentido da 

incompatibilidade entre a Lei de imprensa e a vigente Constituição, sem ter ao menos 

colocado em prática o método que ele próprio reputou como apto a solucionar 

antagonismos principiológicos.   

 

3.2.3. Ministro Gilmar Mendes: 

Gilmar Mendes, ao longo de seu extenso voto, refuta severamente a posição 

tomada por Ayres Britto, cuja lógica pode ser sumarizada da seguinte forma: a 

Constituição de 1988 (artigo 220 CRFB) concedeu à liberdade de expressão uma natureza 

de sobredireito, ou melhor, a colocou em um patamar de direito absoluto. Sendo assim, a 

matéria em questão [liberdade de impressa] é insuscetível de sofrer regulamentação. Em 

outras palavras, qualquer lei que vise regular as atividades nucleares de imprensa 

encontra-se eivada de inconstitucionalidade.  

Primeiramente, Gilmar Mendes aceita a premissa de que, historicamente, os textos 

constitucionais proclamam a liberdade de expressão como um direito quase absoluto. No 

entanto, o caráter “semi-transcendental” garantido à liberdade de expressão não impede 

que a jurisprudência constitucional defina os seus limites constitucionais tendo por base 

os demais valores caros à democracia.  

Gilmar Mendes retoma o argumento levantado inicialmente por Joaquim Barbosa, 

enfatizando que a existência de uma regulação à imprensa não necessariamente representa 

uma restrição à informação110. Uma lei de imprensa pode, concomitantemente, garantir 

de maneira positiva a proteção ao livre discurso e conciliar tal direito com os demais 

valores constitucionalmente protegidos.  

“A lei de imprensa constitui, nesse sentido, uma exigência constitucional 
em razão da face objetiva ou institucional da liberdade de imprensa. É dever do 
legislador equacionar, nos termos exigidos pela Constituição, as dimensões da 
liberdade de imprensa e os demais valores carentes de proteção”111.   

 

Ainda nesta linha de raciocínio, Gilmar Mendes reforça a sua visão de que a 

liberdade de expressão não representa um direito absoluto. Ao contrário, a melhor 

exegese do parágrafo 1º do artigo 220 CRFB acentua o fato de o legislador constituinte 

ter atentando para os direitos que normalmente são afetados pelo abuso jornalístico, tal 

como o direito à imagem, à honra e à vida.  

                                                                 
110 Ver nota 273. 
111 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.225. 



41 
 

  “É fácil ver, assim, que o texto constitucional não exclui a 
possibilidade de que se introduzam limitações à liberdade de expressão e de 
comunicação, estabelecendo, expressamente, que o exercício dessas liberdades 
há de se fazer com observância do disposto na Constituição. Não poderia ser outra 
a orientação do constituinte, pois, do contrário, outros valores, igualmente 
relevantes, quedariam esvaziados diante de um direito avassalador, absoluto e 
insuscetível de restrição”112. 
 

 Em seguida, Gilmar Mendes passa a citar casos paradigmáticos da jurisprudência 

constitucional alemã que possuem afinidade temática com a matéria em exame. Em 

ambas as decisões mencionadas por Gilmar [caso Klaus Mann e caso Lebach], a liberdade 

de expressão sucumbe frente aos direitos da personalidade, restando evidente, portanto, 

que à manifestação é possível estabelecer limites. Ainda, e o que é mais relevante para o 

presente trabalho, Gilmar Mendes não se furta em ressaltar a utilização da 

proporcionalidade como o método utilizado pelo Tribunal Constitucional alemão para o 

deslinde de tensões principiológicas.  

 Assim, Gilmar esclarece que: 

 “No processo de ponderação desenvolvido para solucionar o conflito de 
direitos individuais não se deve atribuir primazia absoluta a um ou outro princípio 
ou direito. Ao revés, esforça-se o tribunal para assegurar a aplicação das normas 
conflitantes ainda que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação (...) na 
jurisprudência da Corte constitucional alemã, não há hierarquização entre direitos 
fundamentais. Essa é a premissa básica, de modo que a ponderação se faz a partir 
do caso concreto”113. 

 

Ao longo de seu voto, as referências que Gilmar Mendes faz à proporcionalidade 

estão associadas à análise das decisões do Tribunal Constitucional alemão. O Ministro 

compreende o processo de ponderação como um método de resolução de conflitos entre 

direitos individuais não absolutos, no qual o tomador de decisão deve se esforçar para 

aplicar as normas em tensão, “ainda que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação”. 

 Gilmar Mendes conclui o seu voto da seguinte forma: 

“Conclui-se, dessa forma, com fundamento nas considerações acima 
apresentadas, que deve ser mantida a atual Lei de imprensa na parte em 
que regulamenta o exercício do direito de resposta, especificamente o 
Capítulo IV, arts. 29 a 36.  
Assim, o voto é pela declaração de não recepção parcial da Lei nº 5. 250, 
de 1697, mantidos os artigos 29 a 36”114. 

 

                                                                 
112 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.227. 
113 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.234. 
114 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.268. 
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Como fundamentação à decisão, o Ministro não utiliza concretamente a regra da 

proporcionalidade, nem mesmo menciona as sub-regras da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

3.3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 511.961 SÃO PAULO115 
Acórdão: RE 511.961 SP 
Relator: Gilmar Mendes 
Data de Julgamento: 17/06/2009 

a) Síntese da controvérsia: 

 Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e 

pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo (SERTESP) 

contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com o condão de 

ver declarada a não-recepção (pela Constituição de 1988) do art.4º, inciso V, do Decreto-

Lei nº 972 que exige o diploma de curso superior de comunicação social como condição 

para o exercício da profissão de jornalista.  

  
 Segundo o entendimento da maioria dos Ministros, o art. 5 XVIII CFRB 

estabelece como regra o livre exercício da profissão e, como exceção, na parte final do 

dispositivo, a possibilidade de regulação por organizações profissionais. Contudo, a 

reserva legal para o estabelecimento de qualificações profissionais para o exercício de 

uma dada profissão corresponde a uma reserva legal qualificada. Ou seja, o legislador 

infraconstitucional apenas pode restringir o exercício profissional – que é, via de regra, 

ausente de amarras – quando a atividade em questão exigir, por sua própria natureza, 

conhecimentos técnicos específicos que quando faltosos possam oferecer perigo a 

terceiros.  

 Sendo assim, decidiu-se que interpretação do art.5ºXIII CRFB, na hipótese da 

profissão de jornalista, deveria ser efetuada de acordo com os preceitos constitucionais 

que salvaguardam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa (art. 5º, IV, IX, 

XIV e art.220, ambos da CRFB). Isto porque, nas palavras do Ministro relator, “o 

jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma 

contínua, profissional e remunerada”116.   

                                                                 
115  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. RE 511.961 SP. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605643 
116 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.758. 



43 
 

 Oito Ministros estavam presentes no julgamento do RE 511.961 SP. Em apenas 

dois votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As decisões proferidas por 

Gilmar Mendes e Ellen Gracie serão analisadas a seguir. Comentários a respeito dos votos 

dos demais Ministros, assim como o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos 

magistrados em relação às perguntas por nós elaboradas, poderão ser encontrados no 

apêndice E. 

b) Análise dos votos: 

3.3.1. Ministro Gilmar Mendes (relator):  

 Na visão de Gilmar Mendes, a extensão do âmbito protetivo de um direito 

fundamental encontra-se em estreita relação com a análise da legitimidade dos atos do 

restritivos do Estado117. Em outras palavras: 

“Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito fundamental, tanto 
mais se afigura possível qualificar qualquer ato do Estado como restrição. Ao 
revés, quanto mais restrito for o âmbito de proteção, menor possibilidade existe 
para a configuração de um conflito entre o Estado e o indivíduo”. 118 

  

 A definição do âmbito de proteção de um direito fundamental, expõe Gilmar, 

requer uma interpretação sistemática, levando sempre em consideração os demais 

dispositivos constitucionais. Por isso, a demarcação do núcleo de um dado direito 

acontece justamente em casos concretos, quando o tomador de decisão se encontra diante 

de uma tensão entre objetivos constitucionais distintos119.  

 Importante notar que Gilmar Mendes, agora baseando-se nas lições de Canotilho, 

acrescenta que a análise da área de proteção de uma norma constitucional garantidora de 

direitos demanda uma atenção especial para certas exigências complementares, como: 

“a) a identificação dos bens jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção 
(âmbito de proteção da norma)120 

                                                                 
117 Aqui me parece haver uma confusão: tendo em mente a convergência entre a teoria externa dos 
limites dos direitos fundamentais e a teoria dos princípios, poderíamos dizer que os atos restritivos do 
somente são legítimos se forem proporcionais. Isto porque o amplo suporte fático de um direito 
fundamental sempre será afetado por um ato restritivo; contudo, isso não impede que o ato seja 
proporcional e, portanto, legítimo; basta que o roteiro argumentativo proposto pela ponderação seja 
observado. Em sentido análogo: Virgílio (2006), op.cit., p.44. 
118 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.738. 
119 Na verdade, a ponderação não “demarca o núcleo de um direito fundamental”, mas, ao invés, define 
uma prioridade condicional entre dois princípios de amplo suporte fático.  
120 Aqui caberia a seguinte pergunta: mas afinal, a amplitude da proteção é constatada juntamente com 
a identificação dos bens jurídicos protegidos ou, como disse o Ministro anteriormente, no momento da 
ponderação entre os princípios? 
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b) a verificação das possíveis restrições contempladas, expressamente, na 
Constituição (expressa restrição constitucional) e a identificação das reservas 
legais de índole restritiva. ”121122 
 

 Em síntese, Gilmar Mendes, com a citação acima transcrita, pretende sublinhar 

que todos os direitos fundamentais exibem um cerne instransponível – ou, em outras 

palavras, um domínio insuscetível de restrição -, ao mesmo tempo em que normas 

Constitucionais, sempre de maneira proporcional, podem restringir alguns aspectos do 

direito fundamental em questão, sem, contudo, afetar o núcleo basilar deste direito123. 

 “O princípio da proteção do núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento 
do conteúdo do núcleo fundamental decorrente de restrições descabidas, 
desmesuradas ou desproporcionais”124. (Grifos são meus).  
 

 Do intento de se proteger os elementos precípuos de um direito fundamental, a 

proporcionalidade surge como um “limite dos limites”. A regra da proporcionalidade, na 

perspectiva teórica adotada pelo Ministro ao longo de sua decisão, objetiva garantir que 

atos restritivos não atuem de forma a esvaziar o núcleo essencial de um direito 

fundamental125. Nas palavras do Ministro: 

“A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de 
imposições de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas 
sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva 
legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com 
o princípio da proporcionalidade”126. (Grifos meus). 

 

 Uma vez estabelecido o objetivo da regra proporcionalidade, o Ministro passa à 

explicação conceitual de sua estrutura, i.e., a discriminação de suas sub-regras. Em 

relação às duas primeiras sub-regras – adequação e necessidade – Gilmar Mendes escreve 

o que se segue:  

                                                                 
121 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.739. 
122 Ver notas 72 e 73 
123 Virgílio da Silva é cirúrgico ao anotar que: “É possível que, em casos concretos específicos, após a 
aplicação da proporcionalidade e de sua terceira sub-regra, a proporcionalidade em sentido estrito 
(sopesamento / ponderação), nada reste de um determinado direito”. (Grifos meus). Virgílio (2006), 
op.cit., p.44. Portanto, a noção de que o direito fundamental contém um núcleo intransponível representa 
um empecilho à aplicação da regra da proporcionalidade.  
124 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.743. 
125 Mais uma vez, vemo-nos na obrigação de sublinhar a confusão teórica presente no voto de Gilmar 
Mendes. Fernando Leal, versando sobre a proporcionalidade em sentido estrito, diz que: “Não há, com 
outras palavras, a possibilidade de realizar um pouco, ou em diferentes graus, cada um dos princípios 
envolvidos. Otimizar, nesse caso, significa apenas optar justificadamente por uma entre duas alternativas 
reciprocamente excludentes (...)”. Leal (2016), op.cit, p.411-424, maio/ago. 2016, p.416. Em outros 
termos, otimizar princípios pode significar “otimização como seleção”, isto é, seleção justificada de um 
dos princípios em detrimento do “núcleo essencial” do princípio excluído.  
126 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.743 
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 “ O subprincípio da adequação exige que as medidas interventivas 
adotadas mostrem-se aptas a atingir  os objetivos pretendidos. O subprincípio da 
necessidade significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-
se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos”127. (Grifos 
Meus). 
 

 Já no que diz respeito à sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito, ou 

acerca do sopesamento propriamente dito, o Ministro aduz se tratar de: 

“ um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há também de resultar 
da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio entre o significado da intervenção 
para o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador”128. 

  

 Tendo vencido a etapa descritiva do nosso roteiro analítico, resta ao Ministro 

verificar se a exigência imposta pelo Decreto-Lei nº 972 atende aos reclames de 

proporcionalidade, ou, ao contrário, restringe desmesuradamente a liberdade de expressão 

jornalística.  Segundo Gilmar, “No exame da proporcionalidade, o art.4º, inciso V, do 

Decreto-Lei nº 972/1969 não passa sequer no teste de adequação”129 

 Antes de respondermos à questão relativa à consistência, ou não, da aplicação da 

proporcionalidade realizada por Gilmar Mendes, importante apontar para o seguinte 

detalhe: quando o Ministro alega que o artigo em questão “não passa sequer no teste de 

adequação”, ele, ao que me parece, demonstra entender que as sub-regras que compõem 

a estrutura da regra da proporcionalidade possuem uma ordem específica e que são 

aplicadas subsidiariamente.  

 Gilmar Mendes, apesar de não o fazer de maneira explícita, realiza o exame da 

adequação de modo consistente com a descrição que ele próprio oferece para esta sub-

regra. Isto porque, na visão no Ministro, a exigência de diploma para o exercício da 

profissão jornalística não corresponde a meio apto para atingir os objetivos pretendidos 

pelo ato restritivo, qual seja: evitar eventuais riscos, ou danos à terceiros, associados aos 

erros e excessos jornalísticos.  

 De forma mais detalhada, Gilmar Mendes declara que os perigos ligados ao mal 

exercício da profissão jornalística são frutos de características pessoais e antiéticas de 

alguns comunicadores sociais - nada dizendo respeito a uma possível falta de 

conhecimento técnico acerca dos meandros da profissão (ou seja., a ausência de diploma 

é a causa necessária ou eficiente para a conduta antiética dos jornalistas). Justamente por 

                                                                 
127 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.744. 
128 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.744. 
129 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.756. 
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isso, repita-se, a exigência do diploma de curso superior não seria meio adequado para 

atingir 130 o objetivo pretendido, isto é, incutir maiores graus de confiabilidade ao 

exercício da profissão em análise.  

“As violações à honra, à intimidade, à imagem ou a outros direitos da 
personalidade não constituem riscos inerentes ao exercício do jornalismo; são 
antes, o resultado do exercício abusivo e antiético dessa profissão (...)O 
jornalismo despreparado diferencia-se substancialmente do jornalismo abusivo. 
Este último, como é sabido, não se restringe aos profissionais despreparados ou 
que não frequentaram um curso superior. As notícias falaciosas e inverídicas, a 
calúnia, a injúria e a difamação constituem grave desvio de conduta e devem ser 
objeto de responsabilidade civil e penal. Representam, portanto, um problema 
ético, moral, penal e civil que não encontra solução na formação técnica do 
jornalista. Dizem respeito, antes, à formação cultural e ética do profissional, que 
pode ser reforçada, mas nunca completamente formada, nos bancos de uma 
faculdade”131. (Grifo meus).  
 

 A descrição oferecida por Gilmar Mendes para a sub-regra da adequação fracassa 

em reproduzir fielmente a definição original proposta por Alexy para essa mesma sub-

regra132. Se Gilmar Mendes tivesse atentado para essa diferença conceitual, decerto ele 

teria compreendido a exigência de diploma para o exercício profissional como adequada 

aos fins pretendidos pela medida. Isto porque, como o próprio Ministro salienta, “a 

formação cultural e ética do profissional (...) pode ser reforçada nos bancos de uma 

faculdade”. Ora, se a exigência de formação em ensino superior é apta a reforçar a 

formação ética do profissional e, simultaneamente, os abusos derivam de um desvio ético 

do jornalista – premissas apresentadas pelo próprio ministro -, a conclusão inevitável é a 

de que a condição imposta pelo Decreto-Lei é sim adequada ao fim proposto, eis que 

fomenta um maior controle ético aos profissionais da palavra. Logo, a 

desproporcionalidade da restrição deveria ser comprovada em pelo menos uma das duas 

sub-regras subsidiárias, isto é, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

 Posteriormente, em aparente contradição com o restante de seu voto, Gilmar 

Mendes aduz que: 

“Por isso, não obstante o acerto de todas essas considerações, que explicitam 
uma análise de proporcionalidade, o certo é que, mais do que isso, a questão aqui 
verificada é de patente inconstitucionalidade, por violação direta ao art.5º, inciso 
XIII, da Constituição. Não se trata apenas de verificar a adequação de uma 
condição restritiva para o exercício da profissão, mas de constatar que, num âmbito 
de livre expressão, o estabelecimento de qualificações profissionais é 
terminantemente proibido pela ordem constitucional, e a lei que assim proceder 
afronta diretamente o art.5 º, inciso XIII, da Constituição” 133. (Grifos meus). 

                                                                 
130 Ver nota 85 
131 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.756 – 757. 
132 Ver:  Virgílio (2002); op.cit. p.36-37. 
133 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.758. 
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Não é possível compreender exatamente o que o Ministro pretendeu com a conclusão 

acima transcrita. Ora, se a questão verificada se mostrava ab initio como sendo de patente 

inconstitucionalidade, ou, segundo o vocabulário das teorias resgatadas pelo Ministro, 

como afrontando diretamente o núcleo essencial do direito fundamental da liberdade 

profissional, por que ele ainda sim valeu-se da proporcionalidade, método apto 

justamente a limitar as restrições externas impostas a um direito fundamental? De forma 

mais clara, se em casos envolvendo a liberdade de expressão, o “estabelecimento de 

qualificações profissionais é terminantemente proibido pela ordem constitucional”, e 

esta percepção já era límpida desde o início, qual fora então a função da regra da 

proporcionalidade, senão a de servir como mais um instrumento retórico, ou como um 

verdadeiro flatus vocis, a fundamentar a decisão proferida pelo Ministro? 

 

3.3.2. Ministra Ellen Gracie: 

 A Ministra, em linha de raciocínio análoga àquela utilizada por Gilmar Mendes, 

imputa à proporcionalidade a função de impedir que restrições aos direitos fundamentais 

acabem por esvaziá-los por completo134. Novamente, tem-se a proteção do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais e a proporcionalidade como um “limite dos limites”.  

 “Daí a utilidade do juízo de proporcionalidade ou de razoabilidade no 
exame da norma restritiva de direito fundamental, que deve passar pelo crivo dos 
critérios da adequação, necessidade e da proporcionalidade em sentido 
estrito”135 (Grifos meus).  
 

 A exemplo de Gilmar Mendes, Ellen Gracie parece apontar para o fato de que a 

exigência imposta pelo Decreto-Lei não é adequada para os fins visados pela medida, 

porquanto os eventuais danos causados pelo mal exercício do jornalismo relacionam-se 

essencialmente “com o comprometimento do profissional com o bom-senso e a 

seriedade”136, e não com qualidades técnicas passíveis de serem adquiridas em um curso 

de comunicação.  

 Como num passe de mágica, a Ministra sugere que: 

 “ No presente caso, a exigência de curso superior de jornalismo para o exercício 
da profissão de jornalista é, sem dúvida alguma, restrição estatal inadequada, 
desnecessária e desmedida” 137. (Grifos meus). 

  

                                                                 
134 Ver notas 80 e 125. 
135 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.818. 
136 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.820. 
137 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.819. 
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 Em conclusão, Ellen Gracie conceitua a regra da proporcionalidade como um 

instrumento necessário ao equilíbrio entre os direitos fundamentais (limitação dos atos 

restritivos e a sua conformação aos âmbitos de proteção dos direitos fundamentais). A 

Ministra tão somente cita as sub-regras da proporcionalidade, sem, contudo, descrevê-

las; nota-se, ainda, que ao se referir a um ato como concomitantemente inadequado, 

desnecessário e desmedido, ela ignora por completo a natureza subsidiária das sub-regras. 

Se um ato é inadequado, ele não pode nem mesmo chegar a ser desnecessário ou 

desproporcional em sentido estrito. Isto se dá pelo simples fato de que o exame da 

necessidade é condicionado à adequação da medida, da mesma forma em que o exame da 

proporcionalidade em sentido estrito é condicionado à interpretação positiva acerca de 

sua necessidade138. Não houve aplicação concreta da regra da proporcionalidade. 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 187 (MARCHA DA 

MACONHA)139: 
Acórdão: ADPF 187 
Relator: Celso de Mello 
Data de Julgamento: 15/06/2011 
a) Síntese da controvérsia: 
 Conforme se depreende do relatório elaborado por Celso de Mello,  

 “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, ajuizada pela eminente Senhora Procuradora-geral da República, 
em exercício (...), na qual postula seja dado, ao art.287 do Código Penal, 
interpretação conforme à Constituição, ‘de forma a excluir qualquer exegese que 
possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou qualquer 
substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos 
públicos”140. 

O artigo 287 do Código Penal proíbe a prática de apologia ao ato criminoso, nos 

seguintes termos: 

 “Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de 
crime: 

   Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa”. 
 Trata-se de tipo penal que objetiva a proteção da chamada paz pública, por meio 

da criminalização de condutas que incentivem a prática de ato criminoso. Frente às 

                                                                 
138 “ (...) com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o 
caso já não tiver sido resolvido com a análise da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido 
estrito só é imprescindível, se o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e da 
necessidade. ” Virgílio (2002) op.cit., p34 
139  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. ADPF 187. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5956195 
140 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.5. 
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diversas decisões judiciais que, com base no artigo acima citado, apontaram para a 

ilegalidade de manifestações públicas que buscavam a defesa da descriminalização da 

maconha e de outros entorpecentes, a ADPF 187 foi proposta com o fulcro de defender a 

liberdade de reunião e a liberdade de expressão.  

 Oito Ministros estavam presentes no julgamento da ADPF 187. Entretanto, em 

apenas um voto algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. Apenas a decisão de 

Luiz Fux será analisada. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, assim 

como o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em relação às 

perguntas por nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice F. 

3.4.1. Ministro Luiz Fux:  

 Luiz Fux compartilha com Celso de Mello a crença de que nenhum direito 

fundamental é dotado de natureza absoluta. Os limites de um direito fundamental, na 

visão de Fux, surgem justamente da colisão entre as normas constitucionais, 

momento em que o tomador de decisão deverá valer-se da técnica da ponderação 

para o deslinde da tensão.  

 Ainda, Fux adere a teoria de que à liberdade de expressão é conferida uma posição 

preferencial em relação aos demais princípios constitucionais.  

 “ É certo que a liberdade de expressão, como direito fundamental, merece 
proteção qualificada, de modo que, quando da ponderação com outros 
princípios constitucionais, possua uma dimensão de peso, prima facie, 
maior”141. (Grifei). 
  

 Ao contrário do que normalmente prega Ayres Britto, para quem a posição 

preferencial da liberdade de expressão traduz-se em uma absoluta primazia, Fux admite 

que, em decorrência das especificidades do caso concreto, o princípio da livre 

manifestação é passível de sofrer restrições.  

 “(...) os direitos fundamentais gozam de posição preferencial ou 
privilegiada no balanceamento de normas constitucionais em conflito, de modo 
que as restrições legais devem ser submetidas a avaliação mais severa, que, se 
não inverta, ao menos mitiga a presunção de constitucionalidade das leis. (...) 
diante de outros interesses constitucionais que se traduzam em finalidades 
públicas de alta carga valorativa, seja reequilibrada a ponderação, 
afastando-se a preferência do direito fundamental”142.  
 

                                                                 
141 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.148. 
142 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.149. 
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 No que diz respeito ao caso em questão, Fux acredita que a própria Constituição 

delineia os limites da liberdade de reunião143, ao prever que ela, a reunião, deva ser 

realizada de maneira pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, sendo exigido tão 

somente aviso prévio à autoridade competente144. 

 Para além da descrição da proporcionalidade como técnica de solução de conflitos 

constitucionais, Luiz Fux não atentou para o método trifásico, nem aplicou a ponderação 

no caso em exame.  

3.5. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.815 DISTRITO FEDERAL145 (ADI 

DAS BIOGRAFIAS).  
Acórdão: ADI 4.815 DF 
Relatora: Cármen Lúcia 
Data de Julgamento: 10/06/2015 

 

a) Síntese da controvérsia:  

A ADI 4.815 DF, ajuizada em 05.07.2012 pela Associação Nacional dos Editores 

de Livros – ANEL, objetivou a “declaração da inconstitucionalidade parcial, sem 

redução de texto, dos arts. 20 e 21146147” da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). Nas 

palavras do Ministro Barroso: 

 “A presente ação direta discute, portanto, a validade constitucional da 
interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil que confere àqueles que são 
retratados em biografias (ou a seus familiares, no caso de pessoas falecidas) a 
prerrogativa de autorizarem a publicação dessas obras e, na ausência de 
autorização, de obterem judicialmente a proibição da sua divulgação, sempre que 
lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou que se destinarem a 
fins comerciais (ou seja, sempre que assim desejarem)”148. 

                                                                 
143 Notas 72 e 73. 
144Pode-se dizer, como o faz Irgo Sarlet, que a ideia de que existem limites no interior dos direitos 
fundamentais é absorvida pela ideia das limitações diretamente constitucionais, eis que “as cláusulas 
restritivas constitucionais expressas, na prática, convertem uma posição jurídica prima facie em não 
direito definitivo”. (Grifos meus). Sarlet (2015), op.cit. p.410. 
145  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. ADI Nº 4.815 DF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI+4815%29&base=base
Acordaos&url=http://tinyurl.com/zgk8twg 
146 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.5. 
147 Art. 20. “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem 
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização 
da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais”; 
PÚ: “ Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes”.  
Art. 21. “A vida privada da pessoa é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.  
148 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.153. 
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Segundo a requerente, devido à interpretação dos citados dispositivos pelo Poder 

Judiciário: 

“a publicação e a veiculação de obras biográficas, literárias ou 
audiovisuais, tem sido proibida em razão da ausência de prévia autorização dos 
biógrafos ou pessoas retratadas como coadjuvantes) ”.149 

Em suma, trata-se de caso de conflito entre dois direitos fundamentais, ambos 

previstos em nossa Constituição: de um lado encontra-se a liberdade de expressão (art. 5º 

IV, IX, XIV; art.220º §1º e 2º, todos da CRFB), tencionando garantir a mais ampla 

circulação às obras biográficas; de outra parte, acha-se o direito à inviolabilidade da 

intimidade, vida pessoal, honra e imagem das pessoas (art. 5º X, CRFB), que no caso em 

questão se traduz na prerrogativa que os biografados e/ou seus herdeiros possuem em 

condicionar à uma prévia autorização a produção desse gênero literário.  

Oito Ministros estavam presentes no julgamento da ADI 4.815 DF; entretanto, em 

apenas dois votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As decisões 

proferidas por Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Gilmar Mendes serão analisadas a 

seguir. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, assim como o quadro 

sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em relação às perguntas por nós 

elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice G. 

b) Análise dos votos: 

3.5.1. Ministra Cármen Lúcia (relatora): 

Em sua extensa análise acerca dos elementos jurídicos e factuais do caso concreto, 

Cármen Lúcia pouquíssimas vezes faz alusão ao método da proporcionalidade. Em 

capítulo aparentemente destinado a esse fim, a Ministra coloca em evidência os casos 

gerais de aplicação da proporcionalidade, assim como as propriedades do caso em análise 

que demandam a utilização desta regra.  

Em relação aos casos gerais de aplicação, a Ministra chama atenção para as 

decisões paradigmáticas da jurisprudência constitucional alemã (em especial, o famoso 

caso Lüth150), aduzindo que, a partir de tais casos, o critério da ponderação passou ganhar 

mais destaque “(...) como método de resolução dos casos difíceis, nos quais normas 

constitucionais tencionam e apresentam conflito aparente, que precisa ser 

solucionado”151. 

                                                                 
149 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.6. 
150 BVerfGE 7, 198; 1 BvR 400/51 de 15 de janeiro de 1958. 
151 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.127. 
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Trazendo a discussão para o contexto do caso concreto, a Ministra confere à 

proporcionalidade a capacidade de servir como um método de decisão a solucionar o 

conflito em questão. Cármen Lúcia diz que: 

“Para perfeito deslinde do caso em exame, há de se acolher o 
balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a 
inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa 
biografada e daqueles que pretendem elaborar biografias”152. 

Apesar de a Ministra ter satisfeito a primeira exigência do nosso roteiro de análise 

dos votos, ela não apresentou uma descrição do modelo trifásico que estrutura a 

proporcionalidade. Além disso, Cármen Lúcia não aplica concretamente o método de 

solução definido por ela mesma como necessário para o perfeito deslinde do caso.  

 

3.5.2. Ministro Luís Roberto Barroso: 

Primeiramente, Barroso indica os casos em que a regra da proporcionalidade deve 

ser utilizada: 

“[nas]situações em que convivem normas constitucionais que guardam entre si 
uma tensão (...)a técnica que o Direito predominantemente adota para a solução 
dessa tensão ou desse conflito é precisamente a denominada ponderação”153.  

Complementarmente, o Ministro ressalta as circunstâncias concretas que 

permitem a utilização de tal regra: 

“(...)[há] uma tensão, uma colisão potencial entre liberdade de expressão e o 
direito à informação de um lado; e, de outro, os chamados direitos da 
personalidade, notadamente no tocante ao direito de privacidade, ao direito à 
honra”154.  

 Após conceituação da proporcionalidade, Barroso aponta para o seu modus 

operandi, ou, em suas palavras, indica a forma racional sob o qual estrutura-se o 

raciocínio da proporcionalidade. 

“Ponderação é uma forma de estruturação do raciocínio que se desenrola em 
três etapas. Na primeira delas, verificam-se quais são as normas que postulam 
incidência sobre aquela hipótese. (...) A segunda etapa da ponderação exige que 
se verifiquem quais são os fatos relevantes. E, na terceira e última etapa, testam-
se as soluções possíveis”. (Grifos são meus)”155.  

 

Nota-se que, no que diz respeito à operacionalização da proporcionalidade, o 

Ministro não faz qualquer menção às sub-regras da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito, evocando tão-só o dever de (I) localizar os 

princípios que se encontram em tensão; (II) verificar os fatos relevantes – elemento da 

                                                                 
152 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.136. 
153 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.142. 
154 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.142. 
155 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.142. 
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estrutura de raciocínio que o Ministro não examina de modo mais demorado; e (III) testar 

soluções possíveis. Os dois primeiros elementos da estrutura de raciocínio proposta por 

Barroso limitam-se a assinalar as possibilidades fáticas e jurídicas do conflito em exame. 

Em relação ao último elemento, i.e., o cotejo de possíveis soluções, o Ministro propõe 

uma versão análoga ao teste da necessidade, no sentido de uma busca de soluções 

alternativas, deixando de lado, contudo, o rigor inerente a esta sub-regra, cujo conteúdo 

requer que as soluções alternativas sejam tão eficazes quanto aquela que se encontra sob 

análise156.  

Entendemos que as etapas deste raciocínio não se coadunam com a teoria dos 

princípios proposta por Alexy (no mínimo, elas não as esgotam). De todo modo, 

importante avaliar se o voto de Barroso possui consistência interna, ou seja, se o resultado 

final de sua decisão decorre logicamente da aplicação ordenada das etapas do raciocínio 

por ele proposto.  

Ao que me parece, em nenhum momento de sua decisão Barroso aplica de maneira 

ordenada as etapas do raciocínio supracitado. O Ministro, apesar de descrever 

minimamente as circunstâncias do caso em exame que permitiriam a aplicação da 

proporcionalidade, não se engaja na investigação de soluções alternativas à redução mais 

drástica ao suposto direito de os biografados no controle do material produzido a respeito 

de suas próprias personalidades.  

Segundo Barroso, a análise da ADI 4815 possui o condão “de determinar se a lei 

pode consagrar a absoluta precedência dos direitos da personalidade, em detrimento da 

liberdade de expressão(...)”157. Em resposta, Barroso opta pela negativa – isto porque, 

segundo o Ministro, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Sendo assim, 

não pode o legislador, mesmo que sob a pretensão da proteção de um dado direito 

fundamental, regular abstratamente a colisão entre princípios, conferindo absoluta 

precedência de um em relação a outro. Em outras palavras, não existe hierarquia rígida 

ou abstrata entre direitos fundamentais, sendo cogente a análise das circunstâncias do 

caso concreto para o deslinde da tensão constitucional.  

Justamente por esta razão, que teria como sustentáculo o princípio da unidade da 

Constituição, a interpretação comumente conferida aos artigos 20 e 21 do Código Civil 

                                                                 
156 Ingo Sarlet salienta que a sub-regra da necessidade evolve duas etapas: “o exame da igualdade da 
adequação dos meios (a fim de verificar se os meios alternativos promovem igualmente o fim) e, em 
segundo lugar, o exame do meio menos restritivo (com vista a verificar se os meios alternativos restringem 
em menor medida os direitos fundamentais afetados) ”. Sarlet (2015), op.cit, p.416.  
157 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.144. 
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de 2002 deve ser reputada como inconstitucional, porquanto cria uma verdadeira 

precedência aos direitos da honra e da intimidade em detrimento da liberdade de 

expressão.  

O que é mais intrigante no voto de Barroso, porém, é a forma como ele sinaliza 

para a pertinência do uso da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que se afasta de 

qualquer tentativa concreta em aplica-la. Uma possível defesa à atitude do Ministro 

poderia advir de sua postura teórica no que diz respeito ao peso que deve ser atribuído à 

liberdade de expressão em casos de conflitos entre direitos fundamentais (o que contradiz, 

contudo, o sentido que ele confere ao conceito de unidade da Constituição, i.e., ausência 

de hierarquia material entre as normas constitucionais).  

Inobstante a sua crença acerca da inexistência de hierarquias entre princípios 

constitucionais, Barroso argumenta que a liberdade de expressão possui uma posição 

preferencial em relação aos demais princípios do ordenamento jurídico. Tal preferência 

decorre de razões históricas, sistêmicas e didáticas - ela é resultado dos próprios 

fundamentos filosóficos da proteção dessa liberdade, cabendo destacar a sua importância 

instrumental para a democracia, a dignidade humana, a busca da verdade, a preservação 

da cultura e história, dentre outros direitos fundamentais.  

Teoricamente, o uso da proporcionalidade como um método apto a solucionar 

tensões envolvendo direitos fundamentais é compatível com a atribuição prévia de um 

peso maior a um dos princípios colidentes. Fazer isto equivale a adotar uma espécie de 

presunção em favor à liberdade de expressão, alocando o ônus argumentativo àquele que 

pretende restringir esse direito fundamental158. A incongruência entre esse tipo de postura 

e a regra da proporcionalidade manifesta-se, porém, quando na prática o tomador de 

decisão abdica completamente da ponderação entre princípios tomados como desiguais 

em peso, pelo simples fato de eles serem desiguais em peso.  

Como consequência dessa preferência prima facie da liberdade de expressão, 

Barroso acredita que ela somente pode ser derrogada em casos excepcionalíssimos – 

quando, por exemplo, verifica-se graves ilicitudes na obtenção das informações 

                                                                 
158 Segundo essa lógica, os tribunais, sempre que confrontados com uma tensão envolvendo a liberdade 
de expressão, deveriam alocar o ônus de argumentação àquele que pretende restringir esta liberdade 
(criando assim uma presunção de constitucionalidade a todos os atos discursivos); exercendo, portanto, 
um escrutínio rigoroso a qualquer tipo de cerceamento ao discurso e, finalmente, proibindo qualquer 
tentativa de censura prévia. “A presumption is typically rebuttable only on the basis of a showing of a 
certain kind and weight.” Edna Ullmann-Margalit, On Presumptions, 80 J. Phil. 143 (1983). 
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publicadas, ou quando a discurso é deliberadamente mentiroso159160. Esta tese, ao que me 

parece, faz mais do que simplesmente conferir uma posição preferencial à liberdade de 

expressão, eis que cria uma verdadeira regra dotada de limitadas exceções.  

3.5.3. Ministro Gilmar Mendes: 

 Gilmar Mendes argumenta que o art.220 CRFB não veda o legislador 

infraconstitucional em se ocupar da matéria em questão. Ao contrário, há um verdadeiro 

dever positivo imputado ao Poder Legislativo de atuar no sentido de proteger esses 

valores. Nas palavras do citado Ministro, 

“Entre nós, não se pode afirmar que o constituinte de 1988 tenha concebido a 
liberdade de expressão como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo 
judiciário, seja pelo legislativo. (...) o texto constitucional não excluiu a possibilidade de 
que se introduzam limitações à liberdade de expressão e de comunicação, estabelecendo, 
expressamente, que o exercício dessas liberdades há de se fazer com observância do 
disposto na Constituição”161. 

Tendo como parâmetro a jurisprudência constitucional alemã, Gilmar Mendes 

ressalta que no processo de ponderação, instrumento hábil para a solução de conflitos 

entre direitos fundamentais, não se pode atribuir qualquer tipo de primazia absoluta a 

algum um dos princípios em tensão. Cabe ao tomador de decisão, tendo em vista a 

configuração do caso concreto, determinar qual dos direitos em disputa irá prevalecer. 

Logo, na perspectiva de Gilmar Mendes há de haver uma ponderação entre os princípios 

em colisão, sem que o tribunal confira ex ante um peso maior a um determinado princípio.  

  “Considerou [o Tribunal Constitucional Alemão no caso Lebach], 
inicialmente, que os valores constitucionais em conflito (liberdade de comunicação e os 
direitos da personalidade) configuram elementos essenciais da ordem democrático-social, 
estabelecida pela Lei Fundamental, de modo que nenhum deles deve ser considerado, 
em princípio, superior ao outro”162. (Marquei).  

Importante dizer que a regra da proporcionalidade, no que diz respeito à sua 

operacionalização concreta, não foi colocada em prática.  

                                                                 
159 Nesse caso não se trata, como argumenta Barroso, de uma presunção, mas sim de uma regra com 
exceções. A diferença entre uma presunção e uma regra com exceções reside no conhecimento prévio – 
ou não – que o agente tomador de decisão possui em relação às possibilidades para um desvio legítimo 
do mandamento de primeira ordem: ver: Sunstein, Cass R and Edna Ullmann-Margalit: “Second Order 
Decisions”, University of Chicago Law School (1998) p.7.;  
160 Robert Alexy afirma que uma das possibilidades de se resolver conflitos entre regras consiste na 
introdução de exceções à aplicação de uma das normas. Consequentemente, regras com exceções nunca 
demandariam a aplicação da proporcionalidade. Alexy (2000), op.cit., p.296. 
161 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.247. 
162 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.251 
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3.6. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE DADOS 163: 
 A despeito da crença de alguns juristas de que a proporcionalidade ocupa um lugar 

de destaque na solução de tensões principiológicas164, sustentamos que a exigibilidade da 

aplicação dessa regra ainda passa despercebida nos casos envolvendo a liberdade de 

expressão no STF165. Em apenas 19 votos (24% dos 78 votos totais) algum dos critérios 

estabelecidos pelo nosso roteiro (a conceituação da proporcionalidade, ao menos) foi 

satisfeito. Em somente 5 ocasiões (6,41%) os Ministros preocuparam-se em descrever o 

modelo trifásico da proporcionalidade. Finalmente, em 3 casos (3,85%) verificamos uma 

tentativa real na aplicação da regra da proporcionalidade. Ainda, se tivermos em mente 

que esses números ilustram um conjunto selecionado com base nos termos elencados na 

parte metodológica desse trabalho (i.e., critérios de busca voltados justamente para colher 

litígios nos quais os termos “liberdade de expressão” e “proporcionalidade” aparecem 

conjuntamente), a conclusão de que a regra da proporcionalidade não possui um papel de 

destaque na solução de conflitos constitucionais ainda é mais latente. O gráfico abaixo 

ilustra o que está sendo dito: 

 

                                                                 
163 Conclusões individuais da consistência e coerência de cada ministro encontram-se no Apêndice H. 
164  Ver: Mendes, Gilmar; O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: Novas Leituras; Repertório IOB de Jurisprudência – 2ª quinzena de julho de 2000 – Nº14/2000. 
Junior, Ronaldo Porto Macedo; Liberdade de expressão: que lições devemos aprender da experiência 
americana?, Revista Direito GV, São Paulo, V.13 N.1 (274-302). Sarmento, Daniel; A liberdade de 
expressão e o problema do “hate speech”, em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-
publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-
problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf> 
165 No mesmo sentido: Virgílio (2006) 
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 Cinquenta e nove votos (75,6%) não satisfizeram nenhuma das exigências 

estabelecidas pelo nosso roteiro. Quatorze votos (17%) tão somente conceituaram a regra 

da proporcionalidade (1ª exigência). Em apenas duas ocasiões a proporcionalidade foi 

descrita juntamente com o seu modelo trifásico, sem que a aplicação concreta tenha sido 

efetivada (1ª e 2ª exigências). Em três votos, para além do domínio descritivo, houve uma 

tentativa concreta na aplicação do procedimento decisório (1ª, 2ª e 3ª exigências).    

 Mas enfim, quais são as conclusões a que podemos chegar? (1) a regra da 

proporcionalidade é inconciliável com o entendimento de alguns Ministros acerca da 

natureza normativa da liberdade de expressão (liberdade de expressão como um direito 

absoluto, representando um dever definitivo); (2) analogamente, podemos concluir que 

utilização da regra da proporcionalidade é restringida em razão da concepção de alguns 

Ministros em relação à natureza dos limites impostos aos direitos fundamentais (teoria 

dos limites imanentes). O que é mais intrigante, porém, é que mesmo os magistrados que 

afirmam que os limites da liberdade de expressão encontram-se de antemão no próprio 

texto constitucional, ressaltam a importância da ponderação para o deslinde da 

conflituosidade entre normas constitucionais; (3) ainda, nas ocasiões em que o Ministro 

descreve a regra da proporcionalidade, sem, contudo, demonstrar qualquer esforço para 

aplica-la ao caso concreto, não poderíamos chegar a outra conclusão senão a de que a 

ponderação é utilizada de maneira meramente retórica; (4) os Ministros que de alguma 

forma buscam observar as exigências impostas pelas sub-regras da adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, não o fazem de maneira 

irrepreensível, i.e., sem contradições internas ou equívocos conceituais; (5) outros 

métodos que também poderiam estabilizar o processo decisório são operados com 

inconsistências teóricas e imprecisões conceituais, o que frustra a fixação de parâmetros 

claros para o controle intersubjetivo dos seus resultados e a criação de pontos referência 

a orientar decisões futuras (ver seções 4.2 e 4.3).    
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4. SEGURANÇA JURÍDICA E CLAREZA ARGUMENTATIVA: 

 Os critérios de conhecimento e verdade utilizados no sistema jurídico são 

diferentes daqueles que orientam o sistema científico166. Na teoria dos princípios de 

Robert Alexy “certeza” e “objetividade” ganham sentidos mais débeis em relação aos 

seus significados no domínio da “ciência pura”167. A proporcionalidade, como um modelo 

de fundamentação da aplicação de princípios jurídicos a casos concretos, não ambiciona 

garantir plena previsibilidade ou completa ausência de indeterminação dos resultados 

associados ao seu emprego. Isto posto, nos referimos ao discurso jurídico como um caso 

especial do discurso prático geral168 e à proporcionalidade como um procedimento a ser 

operacionalizado nos limites de discursos não ideais de justificação169. 

 A certeza e a objetividade da decisão jurídica orientada pela regra da 

proporcionalidade associam-se à possibilidade de fundamentação racional dos 

enunciados de preferências condicionais entre princípios e valores170. As regras da 

racionalidade prática geral guiam o discurso jurídico, como uma ideia regulativa171, à uma 

estabilização das expectativas normativas dos participantes do discurso, oportunizando 

ganhos de qualidade discursiva172. O incremento de previsibilidade ligado à utilização da 

proporcionalidade relaciona-se com a aptidão desse procedimento em apresentar pontos 

de referência (como a fixação de um ônus argumentativo, por exemplo) para o exercício 

do controle intersubjetivo da correção decisional173.  

 Inobstante acreditarmos que as exigências discursivas impostas pela regra da 

proporcionalidade de fato geram uma maior clareza aos juízos de preferências 

condicionais expressos em situações de conflito entre princípios jurídicos, devemos levar 

em consideração a possibilidade de o STF fixar outros critérios para solução dos litígios 

envolvendo a liberdade de expressão; critérios esses que auxiliam o enfretamento de casos 

futuros. Caso exista uma íntima relação entre o princípio da segurança jurídica e a 

                                                                 
166  Schuartz, Luis Fernando; Norma, Contingência e Racionalidade: Estudos Preparatórios para uma 

Teoria da Decisão Jurídica; Rio de Janeiro, Renovar (2005) p.224. Ver também: SCHUARTZ, Luís Fernando. 

Interdisciplinaridade e Adjudicação: Caminhos e Descaminhos da Ciência no Direito. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2174/TpD%20008%20%20Schuartz%20

%20Interdisciplinaridade%20e%20adjudica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
167 Leal (2014), op. cit., p. 182. 
168 Alexy (2001), op.cit, p. 211. 
169 Leal (2014), op. cit., p.182. 
170 Leal (2014), op. cit., p.183. 
171 Alexy (2013), op.cit, p. 16. 
172 Leal (2014), op.cit, p. 203. 
173 Schuartz (2005), op.cit, p.185. 
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transparência argumentativa na imposição de limites aos direitos fundamentais174, alguns 

dos ganhos decorrentes da aplicação da regra da proporcionalidade (sobretudo aqueles 

ligados à previsibilidade) podem ser alcançados por meio de uma formulação explícita 

do tipo de raciocínio perfilhado pelo operador do direito175.   

 Infelizmente, contudo, não é possível dizer que, em casos envolvendo a liberdade 

de expressão, os Ministros do STF demonstram uma preocupação com a clareza e com 

coerência de suas fundamentações jurídicas176. Ao contrário, contradições teóricas e 

imprecisões conceituais foram encontradas na maioria dos votos analisados. Dito isto, o 

presente capítulo busca expor as diferentes visões dos nossos magistrados em relação à 

extensão do âmbito protetivo da liberdade de expressão e, além de tudo, as incoerências 

e inconsistências das justificativas que compõem seus votos.   

 

4.1. EXTENSÃO DO ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO: TRÊS 

POSIÇÕES: IMPOSSIBILIDADES, CONTRADIÇÕES E IMPRECISÕES.  
 Estudar os direitos fundamentais significa principalmente estudar suas 

limitações.177 Salvo raras exceções178, pode-se dizer que há um consenso entre os juristas 

pátrios naquilo que diz respeito à natureza não absoluta desses direitos. Dizer que os 

direitos fundamentais não são absolutos significa, por sua vez, afirmar que eles são 

passíveis de limitações.  

 Disto exsurgem três categorias dogmáticas complementares, são elas: (I) âmbito 

de proteção do direito fundamental; (II) limites atribuíveis a esses direitos e (III) limites 

dos limites179. Veja bem, a afirmação da inexistência de uma natureza absoluta dos 

direitos fundamentais expressa claramente as duas primeiras categorias acima citadas, 

i.e., que ela possui um suporte fático, ou um conjunto de situações as quais o seu âmbito 

protetivo deve necessariamente incidir e, simultaneamente, que o seu horizonte de 

                                                                 
174 Nesse sentido: Sarlet (2015). Op.cit. p.404. 
175 Um exemplo pode ser a utilização de um aparato conceitual (ou de um vocabulário analítico) que torne 
claro os parâmetros que orientam a construção da decisão de cada Ministro. Ronaldo Porto Macedo 
Junior diz que a o aparato conceitual desenvolvido pela doutrina e pela jurisprudência americana em 
relação à extensão protetiva da 1ªemenda pode nos orientar a tornar as decisões proferidas na jurisdição 
pátria menos fluídas.  Ver: Junior, Ronaldo Porto Macedo (2017) op.cit. p.299. L.F. Schuartz, por sua vez, 
propõe uma releitura dos processos de aplicação de princípios jurídicos a casos concretos por meio da 
adoção de rotinas, estratégias e padrões de comportamento estáveis. Schuartz (2005), op.cit. p.200. 
176 No mesmo sentido: Ronaldo Porto Macedo Junior (2017), op.cit. p.281, e Virgílio (2006) op.cit. p.32. 
177 D. Dimoulis e L. Martins, Teoria geral dos direitos fundamentais, Ed. Saraiva, 5ª edição, P.132-33.  
178  Ministro Ayres Britto e, de maneira menos explícita, Roberto Barroso em relação à liberdade de 
expressão. 
179 Sarlet (2015). Op.cit., p.404. 
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atuação protetiva é, de alguma forma, circunscrito ou delimitado. Em relação à 

última noção (III), que apregoa que os limites que recaem sobre os direitos fundamentais 

devem resultar de um procedimento de fundamentação estruturado a partir do 

entendimento de princípios como mandamentos de otimização180, será analisada mais 

adiante, vez que esta categoria dogmática se encontra associada a uma posição teórica 

específica acerca da natureza dos limites a serem atribuídos ao direito fundamental. 

 Em síntese, a partir da longa análise dos votos dos Ministros do STF em casos 

envolvendo a liberdade de expressão, visualizamos três posições teóricas distintas 

acerca da forma de delimitação do âmbito de incidência dos direitos fundamentais. A 

primeira posição outorga à liberdade de expressão uma precedência absoluta em 

relação aos demais direitos constitucionais. Esta postura teórica, retomando a segunda 

frase do primeiro parágrafo desta seção, é a verdadeira responsável pela necessidade de 

se incluir, à visão majoritária da doutrina e jurisprudência, o adendo “salvo raras 

exceções”. Tendo em mente as categorias dogmáticas apresentadas no parágrafo anterior, 

a liberdade de expressão seria um direito fundamental “transcendental” que possui um 

amplo âmbito de proteção (I), âmbito este insusceptível de sofrer qualquer limitação (II), 

tornando irrazoável, portanto, falar-se de “limite aos limites” (III).  

 A segunda postura admite que o horizonte de incidência da liberdade de expressão 

sofra restrições ou limitações. Melhor dizendo, o verbo “sofrer” talvez não seja o mais 

apropriado para descrever tal posição – assim como qualquer outro verbo que sugira uma 

atuação restritiva exterior, i.e., uma ação positiva de impor, atribuir ou imputar limites. 

Isto porque estamos nos referindo à teoria dos limites internos dos direitos 

fundamentais, teoria esta que, como veremos a seguir, não distingue o âmbito de 

proteção dos direitos fundamentais de seus respectivos limites181. Logo, a teoria dos 

limites internos ou imanentes pressupõe que: (I) existe um âmbito de atuação legítima do 

direito fundamental; (II) este âmbito não é ilimitado, encontrando limites em sua própria 

estrutura, ou seja, em sua própria composição como direito fundamental e (III) devido à 

natureza dos limites atribuíveis aos direitos fundamentais não há que se falar em “limites 

dos limites”.  

                                                                 
180“Princípios são mandamentos de otimização. Eles exigem que algo seja realizado na maior medida 
possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. Sua forma de aplicação é a ponderação” Alexy 
(2013). Op.cit. p.25. 
181 “Assim, segundo a assim designada ‘teoria interna’, um direito fundamental existe desde sempre com 
o seu conteúdo determinado, afirmando-se mesmo que direito já ‘nasce’ com os seus ‘limites’”. Sarlet 
(2015), op.cit. p.406. 
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 Por fim, a terceira e última posição teórica que expomos nessa seção corresponde 

justamente em uma concepção acerca da natureza dos limites dos direitos fundamentais 

que possibilita, ou melhor, que exige, a operacionalização da proporcionalidade em casos 

envolvendo conflitos na aplicação de princípios jurídicos a casos concretos. Trata-se da 

teoria dos limites externos dos direitos fundamentais, que pressupõe que há, “em 

primeiro lugar, o direito em si, e, destacado dele, as suas restrições”182. Existe, portanto, 

uma esfera de atuação do direito fundamental que, em um primeiro momento, ou prima 

facie, possui todos os seus feixes de atuação intocados (I); em seguida, admite-se a 

imposição/imputação/atribuição (agora sim os verbos aplicam-se), de limites externos 

capazes de compatibilizar o direito em questão com os demais bens jurídicos 

constitucionais que também incidem no caso concreto (II); finalmente, com vistas a 

controlar a restrição do âmbito de incidência dos direitos fundamentais, exige-se do 

tomador de decisão que se encontre numa situação de inevitável restrição a um direito 

constitucional, a superação de um ônus argumentativo capaz de fazer com que a decisão 

cumpra com a exigência de fundamentabilidade, indispensável para a pretensão de 

correção do direito183 (III). A regra da proporcionalidade, surge neste contexto como um 

limite dos limites, ou como um procedimento discursivo que orienta a aproximação entre 

discursos reais e discursos ideais (pretensão de correção por meio de uma ideia 

regulativa)184.  

 Antes de passarmos para a descrição mais pormenorizada de cada uma das 

posturas acima expostas, cabe a seguinte observação - se é verdade que o estudo dos 

direitos fundamentais corresponde ao estudo de suas limitações, isto se dá pelo fato de 

que: 

“(...) o conteúdo e alcance dos direitos humanos e fundamentais apenas é passível 
de aferição mediante a inclusão das possíveis limitações às quais os mesmos estão 
sujeitos, quanto mais preciso for o tratamento jurídico (normativo e 
dogmático) do problema das limitações e dos seus próprios limites (...) mais 
se estará rendendo a necessária homenagem às exigências de segurança 
jurídica, portanto, do próprio Estado Democrático de Direito”185 (os grifos 
são meus).  

 Se de fato existe um vínculo entre segurança jurídica e clareza na delimitação da 

eficácia dos direitos fundamentais, nada mais natural que exijamos dos operadores do 

direito o esforço em tornar o mais transparente possível a fronteira entre o uso e o abuso. 

                                                                 
182 Virgílio (2006), op.cit., p.38.   
183 “Correção implica fundamentabilidade”. Alexy (2013), op.cit., p.11. 
184 Alexy (2013), op.cit., p.16. 
185 Sarlet (2015) op.cit p. 404. 
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Inobstante a postura teórica adotada pelo Ministro – i.e., se ele acredita que os limites 

devem ser estabelecidos abstratamente ou, ao contrário, que as restrições emergem das 

tensões concretas entre princípios -, a observância da segurança jurídica somente é 

possível por meio de tomadas de decisões internamente consistentes, que assegurem aos 

jurisdicionados o acesso prévio à racionalidade decisional adotada em casos de conflitos 

(ou conflitos aparentes, para a teoria interna) entre princípios constitucionais. Caso 

contrário, atos discursivos protegidos pela Constituição (ou, na perspectiva da teoria 

externa, atos condicionalmente preferenciais), sofreriam um efeito esfriador (chilling 

effect) pelo simples fato de os seus possíveis emissores serem altamente responsivos aos 

incentivos negativos que derivam da incerteza decisional186. Se parâmetros claros não 

forem estabelecidos, se previsões relativamente seguras a respeito da permissibilidade de 

um ato discursivo forem impraticáveis, é possível que, até certo ponto, determinados tipos 

de manifestações sejam desencorajadas.  

 

4.2.   LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO UM DIREITO ABSOLUTO: “QUEM QUER QUE 

SEJA POSSUI A LIBERDADE PARA DIZER O QUE QUER QUE SEJA”. 
 Se estamos preocupados com os efeitos perversos que advêm da má sinalização 

dos limites da liberdade de manifestação, a posição teórica que advoga pela absoluta 

precedência desta liberdade frente aos demais valores constitucionais não deveria 

inquietar-nos187. Afinal, nada pode ser mais previsível do que o estabelecimento de um 

comando inequívoco, tal como: “quem quer que seja possui a liberdade para dizer o que 

quer que seja! ”188. 

 Ayres Britto e Luís Roberto Barroso figuram, ao meu ver, como os defensores 

dessa posição no STF189. Enquanto o primeiro o faz de maneira explícita, sem pudor 

                                                                 
186 “A chilling effect occurs when individuals seeking to engage in activity protected by the first amendment 
are deterred from so doing by governmental regulation not specifically directed at that protected activity”. 
Schauer, (1978). Op.cit. p. 
187 Evidentemente, a perspectiva que defende a natureza absoluta da liberdade de expressão caracteriza-
se por uma espécie de parcialidade; isto porque inobstante a conjuntura fática e jurídica, a manifestação 
deve sempre prevalecer. Sendo assim, lembremos que: “A rigor(...) parcialidade e imprevisibilidade 
podem estar associadas a fatores distintos e independentes. Uma decisão imprevisível não é 
necessariamente parcial, e uma decisão parcial não é necessariamente imprevisível – ao contrário, por 
vezes a parcialidade é o caso limite da previsibilidade”. (Meus grifos). ARGUELHES, Diego Werneck; 
FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, Incerteza e Estado de Direito. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 79-112, jan. 2006. P.88. 
188 Trecho do voto de Ayres Britto na decisão do Caso Ellwanger (HC 82.424 RS). 
189  Ayres Britto diz que a liberdade de expressão é “tão absoluta quanto outros direitos de índole 
constitucional” (RE 511.961 SP); “Quem quer que seja possui a liberdade de dizer o que quer que seja” ou 
“não é pela possibilidade de abuso que se vai coibir o uso” (HC 82.424 RS); “(...) as relações de imprensa e 
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algum em classificar a liberdade de expressão como um direito absoluto, e sem receio das 

inúmeras vênias pedidas pelos demais membros da Corte; o segundo o faz timidamente, 

mesclando à sua perspectiva uma série de outros argumentos incompatíveis com a visão 

que em última instância compartilha com Britto.  

 Quando um Ministro adota uma posição extrema como essa, o exame da 

consistência interna190 de seu voto mostra-se quase que desnecessário. Isto se dá por 

dois motivos: (I) ao exigirmos do Ministro uma conformação entre o âmbito descritivo e 

pragmático de seu voto, reivindicamos uma congruência entre a maneira como o 

magistrado concebe a regra da proporcionalidade e a forma como ele de fato a aplica ao 

caso concreto. Frente à inexorabilidade de um direito fundamental não há espaço para o 

teste da proporcionalidade e, por conseguinte, para a verificação da consistência nos 

moldes que prevíamos inicialmente; (II) se a consistência de um voto traduz-se numa 

espécie de concordância lógica entre as “premissas descritivas” e a “conclusão 

operacional”, a forma como se constrói o argumento daqueles que defendem a natureza 

absoluta da liberdade de expressão torna qualquer falácia, ou qualquer ruído entre as 

premissas e a conclusão, extremamente latente e de fácil visualização. Em outras palavras, 

da premissa adotada por esta posição, i.e., de que a liberdade de expressão é um direito 

imperturbável, deve-se seguir, inescapavelmente, uma conclusão que aponte para 

preferência desta liberdade no caso concreto. Nota-se que premissas e conclusões 

encontram-se tão intrinsecamente ligados que é mesmo difícil afirmar que correspondem 

a categorias lógicas distintas.  

 Nos votos de Ayres Britto isto mostra-se de maneira evidente – ao vestir a 

liberdade de expressão com uma indumentária de invencibilidade, o Ministro não apenas 

enuncia as premissas sobre as quais planeja fundamentar a sua decisão, mas já indica, ao 

mesmo tempo, a conclusão por ele alcançada (a conclusão está contida na premissa). 

Sendo assim, impossível avançar na análise da consistência interna de fundamentações 

jurídicas cujas conclusões se limitam a ser meras reproduções das premissas que a 

compõem191.  

                                                                 
as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as 
primeiras se antecipam, no tempo, às segundas” (ADPF 130 DF).  
190 Ressalta-se novamente que à consistência interna estamos conferindo um sentido específico, qual 
seja, a concordância entre o domínio descritivo e o domínio operacional do voto do Ministro.  
191 “Although the petitio principii purports to be an argument -a premise or set of premises from which the 
conclusion follows- it does no more than restate the conclusion as a premise. It provides no new 
information concerning the relationship between the conclusion and any other proposition.”  Kevin W. 
Saunders, Informal Fallacies in Legal Argumentation, 44 S.C. L. Rev. 343 (1992-1993) p. 357. 
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 Uma possível solução para o problema acima descrito consistiria em compreender 

a natureza absoluta dos direitos fundamentais como uma conclusão, e não propriamente 

como uma premissa. Conclusão esta que deve emergir de proposições sólidas e 

independentes, calcadas, por exemplo, naquilo que foi chamado de “fundamentos 

filosóficos” da liberdade de expressão. Todavia, ainda que reputemos às bases teóricas da 

liberdade da manifestação uma natureza axiomática – o que é no mínimo discutível192 -, 

a conclusão que se segue não necessariamente indica a intocabilidade deste direito. Ao 

contrário, a jurisprudência norte-americana, tendo como alicerce a doutrina que fora 

produzida em favor de uma liberdade de expressão distendida193, inclina-se para uma 

compreensão na qual a posição preferencial concedida ao discurso não sugere uma 

invencibilidade absoluta deste direito194.  

 Alternativamente, poder-se-ia dizer que a natureza absoluta da liberdade de 

expressão decorre do texto constitucional, em especial da interpretação do artigo 220 

CRFB195. Se a própria Constituição estabelece a proteção da liberdade de expressão como 

                                                                 
192 De maneira resumida, ao menos dois problemas podem ser apontados no que diz respeito à tentativa 
de utilização dos fundamentos filosóficos da liberdade de expressão como justificativa para a atribuição 
de uma natureza absoluta ao discurso, são eles: (I) os principais argumentos que compõem a base teórica 
da liberdade de expressão [e.g. autogoverno ou democracia; controle do poder estatal; busca pela 
verdade, autonomia e auto-realização individual] não são, quando tomados individualmente, imunes à 
críticas e contradições. Por exemplo, da afirmação de que a liberdade de expressão corrobora para o 
desenvolvimento da autonomia e da auto-realização de indivíduos dentro de uma sociedade não se segue 
necessariamente que outros valores constitucionais, tais como a igualdade e o direito à honra, sejam 
menos importantes para a realização desse fim. Se admitirmos que, para além da liberdade de os 
indivíduos manifestarem-se publicamente, a existência de leis que combatem a discriminação é 
indispensável para a promoção do sentimento de auto-realização individual, à liberdade de expressão não 
pode ser dada total primazia; (II) os argumentos estruturantes da base teórica da liberdade de expressão 
são, em diversos aspectos, incompatíveis entre si – a defesa de um livre mercado de ideias para a 
promoção da verdade (surgida da teoria utilitarista de Stuart Mill) supõe que a liberdade de expressão é 
favorável – à sociedade como um todo – independentemente da possível supressão da autonomia 
individual de alguns membros dessa sociedade No limite, argumentos consequencialistas e não-
consequencialistas podem ser inconciliáveis em alguns casos, de forma que a sua utilização conjunta 
(como o faz Barroso na ADI 4.815) pode ser teoricamente problemática.  
193 Sarmento aduz que no curso do século XX houve uma “progressiva extensão da proteção conferida à 
liberdade de expressão, que é hoje, sem dúvida, o mais valorizado direito fundamental no âmbito da 
jurisprudência constitucional norte-americana”. Sarmento, Daniel, A liberdade de expressão e o 
problema do “hate speech”, p.5, disponível em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-
publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-
problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf> 
194 Daniel Sarmento afirma que “(...) poucos na história norte-americana defenderam o caráter absoluto 
da 1ª Ementa. Nunca se questionou, por exemplo, que a liberdade de expressão não protege aqueles que 
gritam falsamente ‘fogo’ num cinema lotado, como registrou Oliver Wendell Holmes”. Sarmento, Daniel, 
A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”, p.6. No mesmo sentido ver: Junior, Ronaldo 
Porto Macedo (2017), op.cit., p.295. 
195 Interessante notar que a redação da 1ªEmenda da Constituição norte-americana aponta (de maneira 
ainda mais incisiva do que o faz a redação do art.220 CRFB) para uma natureza quase absoluta da 
liberdade de expressão: “O congresso não pode editar nenhuma lei...limitando a liberdade de expressão 
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um dever definitivo, classificando-a como uma norma do tipo regra, a aceitabilidade dos 

resultados atrelados ao processo de subsunção196 resultaria da compatibilidade interna 

entre premissas (i.e., conjunção entre a premissa maior [norma jurídica aplicável] e a 

premissa menor [fatos que compõem o caso]) e a conclusão (i.e., a declaração da 

prevalência da liberdade de expressão no caso em exame)197. Contudo, não estamos 

interessados no acerto dos resultados derivados da operacionalização do silogismo 

jurídico. Em vez disso, o nosso exame de consistência interna (nos termos em que foi 

proposto na seção metodológica desse estudo) só tem razão de ser se o tomador de decisão 

partir de um entendimento acerca dos direitos fundamentais como princípios (e, assim, 

como mandamentos de otimização), que torne possível avaliar a correção da 

operacionalização do esquema de orientação decisional imposto pela regra da 

proporcionalidade.   

 A análise da consistência interna dos votos proferidos por Barroso padece do 

mesmo problema retratado acima, i.e., a tautologia em se afirmar que um direito deve 

prevalecer pelo simples fato de ele ser absoluto (afinal, a liberdade de expressão é 

absoluta porque ela deve sempre prevalecer ou ela deve sempre prevalecer porque ela é 

absoluta?198). Infelizmente, o teste da coerência entre os votos do Ministro também se 

mostra impossível – lembremos que a entrada de Barroso no STF é relativamente recente 

(26.06.2013), de forma que apenas dois votos sobre a matéria poderiam ser cotejados 

(ADI 4.815 DF e ADI 5.136 DF). Mesmo que ignorássemos os vieses que normalmente 

                                                                 
ou imprensa”. Contudo, como se depreende da leitura da nota acima, pouquíssimas vezes a 1ªEmenda 
foi de fato interpretada de maneira literal. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, a exceção mais 
significativa foi o Justice Hugo Black, que interpretava a 1ªEmenda literalmente, conferindo à liberdade 
de expressão natureza absoluta (Constitucional Faith, New York: Knopf, 1969, p.45). 
196 “Regras são, ao contrário, normas que obrigam, proíbem ou permitem algo definitivamente. Nesse 
sentido, elas são mandamentos definitivos. Sua forma de aplicação é a subsunção. ” (Grifei) Alexy (2013), 
op.cit., p.25.  
197Fernando Leal, transcrevendo as respostas de Alexy à crítica epistêmica levantada por Schauer de que 
existe uma proximidade esquemática entre subsunção e ponderação, assinala que “A relação entre a 
aceitabilidade dos resultados é diferente nos casos de aplicação da ponderação e da subsunção (...). No 
caso da subsunção, que a força das conclusões é retirada da sua compatibilidade interna com as 
premissas das quais o raciocínio parte [raciocínio lógico]. No caso da ponderação, que a aceitabilidade 
dos seus resultados decorre da força atrelada aos juízos de valor subjacentes a cada uma das variáveis da 
fórmula do peso, o mecanismo mais sofisticado fornecido pela teoria para orientar o processo de 
justificação no nível da proporcionalidade em sentido estrito [raciocínio aritmético] (...). ” Leal (2014), 
op.cit. 189.  
198 “This is one of the reasons why we have chosen another definition of support, according to which p1 
might support p2 even if p2 does not follow from p1 alone. Thus, p1 supports p2 if, and only if, p1 belongs 
to a set of premises, S, from which p2 follow logically”. (Grifos meus). Peczenik (2008), op.cit., p. 136. A 
relação de suporte recíproco entre as premissas “a liberdade de expressão é absoluta” e “a liberdade de 
expressão deve sempre prevalecer” só é possível se uma das premissas pertencer a um conjunto de 
premissas da qual a outra preposição se segue logicamente.  
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decorrem da análise de um espaço amostral ínfimo, o teste de coerência ainda assim seria 

irrealizável, eis que na ADI 5.136 DF Barroso entendeu não haver qualquer conflito entre 

o §1º do art.28 da Lei n. 12.663/2012 e o princípio da liberdade de expressão.  

 Inegavelmente a posição defendida por Ayres Britto e Roberto Barroso garante 

àqueles que pretendem se engajar em atos discursivos uma maior previsibilidade em 

relação aos limites de legitimidade do poder restritivo estatal. Para sermos mais exatos, 

esta previsibilidade não decorre propriamente da clareza na delimitação do âmbito 

protetivo da liberdade de expressão, mas sim do entendimento de que qualquer atividade 

restritiva do discurso é ilegítima. Contudo, ao que me parece, essa postura ainda deixa 

em aberto algumas questões pertinentes, tais como: da aceitação das bases filosóficas da 

liberdade de expressão segue-se necessariamente a natureza absoluta conferida ao 

discurso? Se o objetivo dessa posição tem a ver com a garantia da livre circulação de 

ideias e pensamentos, os seus defensores também não deveriam se preocupar com os 

efeitos perversos associados à visão libertária da liberdade de expressão? Em outras 

palavras, o discurso de ódio contra um grupo minoritário é capaz de constranger os 

membros deste grupo a tal ponto de eles se sentirem emocionalmente incapazes de se 

defenderem através do discurso199? Afinal, uma boa ação pode ser uma má ação? Quem 

salva o lobo mata as ovelhas? 

 

4.3. TEORIA DOS LIMITES INTERNOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SINCRETISMO 

METODOLÓGICO:  
 A teoria dos limites internos dos direitos fundamentais e a teoria dos limites 

externos são inconciliáveis entre si – as duas concepções não podem ser utilizadas de 

maneira complementar. A principal diferença entre elas reside na extensão conferida ao 

suporte fático de cada direito fundamental200, extensão esta que determina se os conflitos 

                                                                 
199 Em sentido análogo, Daniel Sarmento diz que “(...) predomina no pensamento jurídico norte-americano 
uma concepção muito formal deste valor [liberdade de expressão], que tende a abstrair-se da opressão 
real exercida no mundo da vida sobre os sujeitos de carne e osso. Esta visão, ao negligenciar os 
constrangimentos fáticos para o exercício da autonomia individual presentes nas próprias estruturas 
sociais, acaba empobrecendo a liberdade, ao equipará-la à mera ausência de coação estatal sobre os 
indivíduos. Em matéria de liberdade de expressão, ela ignora a força silenciadora que o discurso 
opressivo dos intolerantes pode exercer sobre os seus alvos”.  (Grifei). Sarmento, Daniel, A liberdade de 
expressão e o problema do “hate speech”, p.12. Ver também: Owen Fiss, A ironia da Liberdade de 
expressão, Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.  
200 Segundo Virgílio da Silva “A característica principal das teorias que pressupõem um suporte fático 

restrito para as normas de direito fundamental é a não-garantia a algumas ações, estados ou posições 

jurídicas que poderiam ser, em abstrato, subsumidas no âmbito de proteção dessas normas” Virgílio 

(2006), op.cit. p32. 
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entre valores constitucionais são reais ou apenas aparentes. Segundo a teoria estruturante 

de Friedrich Müller, por exemplo:  

“(...) a racionalidade e a possibilidade de controle intersubjetivo na interpretação 
e na aplicação do direito só são possíveis por intermédio de uma concretização 
da norma jurídica após árdua análise e delimitação do âmbito de cada norma. 
Depois dessa árdua tarefa, não há espaço para colisões, porque a norma 
simplesmente se revela como não-aplicável ao caso concreto e não se vê 
envolvida, portanto, em nenhuma colisão jurídica relevante. Logo, sem 
colisão, não há razão para sopesamento. A concretização da norma, seguindo 
os procedimentos da teoria estruturante, restringe o conteúdo de dever ser de cada 
direito fundamental, porque delimita de antemão o seu âmbito normativo”201. 
(Grifos são meus). 

 A delimitação prévia do âmbito normativo dos direitos fundamentais conduz à 

ideia da composição harmônica entre as normas constitucionais, tornado dispensável 

qualquer técnica de sopesamento de princípios. Frente à publicação de materiais de cunho 

antissemita, os adeptos da teoria interna avaliam, através da escolha de uma forma de 

justificação específica202, se o discurso de ódio proferido contra a comunidade judaica 

encontra-se protegido pelo âmbito de incidência da liberdade de expressão. 

Diferentemente, aqueles que classificam como externos os limites impostos aos direitos 

fundamentais indicam a existência de um conflito real entre dois direitos de amplo suporte 

fático -  i.e., liberdade de expressão e direito à honra -, exigindo a aplicação de um método 

capaz de solucionar a tensão concreta, como, por exemplo, a regra da proporcionalidade.  

 Sincrético é o adjetivo conferido ao produto da fusão de diferentes doutrinas. 

Quando os elementos da operação são inconciliáveis entre si, como o são as teorias dos 

limites internos e externos dos direitos fundamentais, o sincretismo pode ser concebido 

como prejudicial às expectativas de racionalidade do discurso jurídico203. O sincretismo 

metodológico, por conseguinte, traduz-se na crítica direcionada à utilização concomitante 

de duas teorias ontologicamente incompatíveis.  

 Nos limites auto impostos pela presente escolha temática, não nos é possível 

adentrar na discussão teórica sobre a melhor interpretação dos limites dos direitos 

fundamentais, eis que ela, a discussão, demandaria uma monografia própria. Por outro 

                                                                 
201 Virgílio (2005), op.cit. p. 137. 
202  Por exemplo, “ (1) interpretação; (2) argumentação dogmática, (3) uso de precedentes; (4) 
argumentação geral prática; (5) argumentação empírica; (6) as assim chamadas formas especiais de 
argumentos jurídicos” Alexy (2001), op.cit., p.225.  
203 Uma das regras básicas do discurso prático geral expressa que “Nenhum orador pode se contradizer”. 
Alexy (2001), op.cit., p.187. Evidentemente, dizer que a Constituição estabelece os limites da liberdade 
de expressão e, concomitantemente, defender que o conflito deve ser solucionado por meio da 
ponderação de interesses, consiste em uma grave contradição que deixa latente as falhas de racionalidade 
do discurso.  
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lado, vemo-nos na obrigação de ressaltar o sincretismo metodológico de alguns Ministros 

do STF, vez que, na esfera de delimitação dos discursos legítimos, a tentativa de conciliar 

o inconciliável pode ser compreendida como uma das causas para o incremento da 

incerteza jurídica.  

 Maurício Corrêa204, Celso de Mello205, Carlos Velloso206 e Cézar Peluso207, 

expõem ao longo de seus votos argumentos no sentido de que a solução para o conflito 

aparente entre princípios constitucionais perpassa pela interpretação dos limites insertos 

no próprio texto da Constituição. O voto do Ministro Celso de Mello no Caso Ellwanger 

talvez seja o mais ilustrativo no que diz respeito à retórica da confluência de teorias 

incompatíveis. Em sua decisão, o Ministro flutua alternativamente entre a declaração de 

ausência de conflituosidade no caso concreto (visto que a proteção constitucional 

conferida à liberdade de expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, 

manifestações que transgridam outros valores constitucionais), e a crença de que 

superação dos antagonismos apresentados exige a operacionalização de critérios que 

permitam ponderar e avaliar “hic et nunc” qual o direito a preponderar no caso concreto.  

 Reproduzindo aquilo que foi dito na ocasião da análise do voto proferido por 

Celso de Mello, nada impede que o Ministro acredite não haver conflito real entre os 

princípios constitucionais ou que um princípio constitucional já carrega em sua própria 

natureza, i.e., imanentemente, as fronteiras de seu âmbito protetivo. Nestes casos, 

dispensar-se-ia a utilização da proporcionalidade, eis que o conflito já se encontraria 

antecipadamente solucionado, ou melhor, nunca teria existido. Contudo, difícil sustentar 

simultaneamente, como o faz o Ministro, que, frente a mesma situação, a resposta situa-

                                                                 
204 HC 82.424 RS: “Cabe ao intérprete harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma de garantir 
o verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica da Constituição, para que se possa operar a 
chamada ‘concordância prática’, a que se refere a doutrina”.  
205 HC 82.424 RS: “O caso ora exposto pela parte impetrante, no entanto, não traduz, a meu juízo, a 
ocorrência, na espécie, de situação de conflituosidade entre direitos básicos titularizados por sujeitos 
diversos(...)”; ADPF 130 DF: “É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, povo 
ou grupo social não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão”; 
ADPF 187: Citação idêntica à ADPF 130.   
206 HC 82.424 RS: argumenta que “a incitação ao ódio contra o povo judeu” encontra-se fora do âmbito 
protetivo da liberdade de expressão.  
207 ADPF 130 DF: “A liberdade de expressão é plena nos limites conceitual-constitucionais, dentro do 
espaço que lhe reserva a Constituição. E é certo que a Constituição a encerra em limites predefinidos, que 
o são na previsão da tutela da dignidade da pessoa humana”. RE 447.584 RJ: resolução da questão 
jurídico-constitucional por meio de “método de concordância prática segundo o qual deve o intérprete 
harmonizar os preceitos divergentes no quadro de compreensão unitária da Constituição”. 
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se de antemão no texto constitucional e que o STF deve “ponderar e avaliar hic et 

nunc”.208 

 Em menor medida, Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Cézar Peluso cometem o 

mesmo equívoco metodológico descrito acima. Não poderíamos, devido aos limites do 

presente trabalho, comentar individualmente as contradições teóricas de cada um desses 

Ministros; no entanto, nada impede que o leitor retorne à seção de análise dos votos e 

verifique por si próprio se de fato os magistrados citados sofrem do sincretismo 

metodológico.  

 É possível avaliar a consistência interna de votos metodologicamente 

sincréticos209? Talvez. Se o Ministro utiliza uma das teorias de forma meramente retórica, 

ou seja, como um simples adorno argumentativo à sua decisão, continuando fiel, contudo, 

à metodologia de interpretação constitucional por ele preferida, poder-se-á criticar a 

inclusão residual do “método intruso” e, concomitantemente, tendo como parâmetro o 

“método principal”, avaliar a consistência interna de sua decisão. Entretanto, seria 

irrazoável exigir do pesquisador que, frente a decisões judiciais internamente 

contraditórias, realize uma leitura criativa que separe o joio do trigo. 

 Caso assim o fizéssemos, ou seja, se nos propuséssemos a indicar a verdadeira - 

se é que ela de fato existe - concepção dos Ministros acerca da natureza dos limites dos 

direitos fundamentais, duas conclusões distintas poderiam surgir: (I) [N/A] ; se a “escolha 

principal” do Ministro fosse em favor de um método (ou de uma teoria sobre o suporte 

fático de um direito fundamental) que se propõe a verificar os limites imanentes dos 

direitos fundamentais em aparente conflito, o exame de consistência interna do voto só 

seria possível por meio da elaboração de um novo roteiro de análise – diferente, portanto, 

                                                                 
208 No mesmo sentido, Virgílio da Silva aduz que “(...)a simples menção a termos como restrição a direitos 
fundamentais, sopesamento, ponderação ou proporcionalidade, que, via de regra, sobretudo na 
jurisprudência, são utilizados como se estivessem destacados de qualquer pressuposto teórico, exige 
uma clara compreensão da relação entre o direito, de um lado, e seus limites ou restrições, de outro. A 
precisão terminológica, neste ponto, é inafastável, pois há diversos termos, que muitas vezes são 
usados em conjunto, mas que, analiticamente enfocados, são incompatíveis entre si. Ideias como a de 
limites imanentes, por exemplo, não são passíveis de convivência, em uma mesma teoria, com termos 
como restrição a direitos, abuso de direito ou sopesamento. Isso porque, entre outros motivos, quando se 
parte de uma teoria interna, que é aquela que sustenta que o direito e seus limites são algo uno, ou seja, 
que os limites são imanentes ao próprio direito, isso exclui que outros fatores externos, baseados, por 
exemplo, na ideia de sopesamento entre princípios, imponham qualquer restrição extra”.). Virgílio (2006): 
op.cit., p.37. 
209  Se fôssemos fiéis ao sentido que Peczenik e Alexy conferem à consistência, i.e., ausência de 
contradição interna entre as premissas em que se baseia uma afirmação teórica, o sincretismo 
metodológico conduziria necessariamente a uma inconsistência interna da teoria. No entanto, atribuímos 
um sentido distinto à consistência, sentido este que demanda do tomador de decisão uma conformação 
com as exigências de justificação do discurso jurídico impostas pela proporcionalidade.  
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do nosso roteiro - que captasse de maneira eficaz as exigências deste método ou teoria; 

(II) [Inconsistente]; alternativamente, se entendermos que no fundo o tomador de decisão 

considera a regra da proporcionalidade como uma metodologia apta a solucionar conflitos 

reais entre princípios constitucionais, os votos analisados seriam considerados 

inconsistentes porque os Ministros em questão não observaram, em momento algum, as 

exigências argumentativas impostas pela proporcionalidade. 

 Importante lembrar que a exigência de coerência dos votos tem como objeto o 

método de decisão adotado pelo Ministro ao longo de diferentes decisões, e não 

propriamente o resultado da operacionalização deste método (i.e., se a liberdade de 

proteção é protegida ou limitada). Em relação à posição adotada por Ayres Britto, não há 

que se falar em uma aplicação homogênea – ao longo do tempo – de uma mesma 

metodologia de decisão; isto porque, como analisado na seção anterior, a posição que 

defende a natureza absoluta dos direitos fundamentais não sugere a elaboração de um 

método específico de decisão, mas tão só que o resultado do processo respeite a 

caracterização da liberdade de expressão como um direito absoluto. Justamente por isto, 

a suposta coerência entre os votos de Ayres Britto decorre da imutabilidade de uma 

fundamentação que conduz à inescapável conclusão de que a liberdade de expressão deve 

sempre prevalecer.  

 A fundamentação exigida pela teoria dos limites internos, por sua vez, não pode 

se reduzir à lógica contida no enunciado que diz que “o ato X encontra-se fora do âmbito 

de proteção do direito fundamental Y; logo, X não deve ser protegido”. Ao afirmamos 

que direitos definidos a partir do enfoque da teoria interna têm sempre a estrutura de 

regras210, indicamos que o suporte fático deste direito expressa um dever definitivo; 

todavia, nada dizemos a respeito da maneira pela qual acessamos os limites 

imanentes do direito em questão211 (ou seja, a respeito da extensão de seu suporte 

fático).212 Portanto, para que seja superada a impressão que muitas vezes temos de que 

                                                                 
210 Virgílio (2006) op.cit, p.37 
211  “O modelo silogístico nos diz o que fazer com a premissa maior, mas não como construí-la”. 
ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, Incerteza e Estado 
de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 79-112, jan. 2006. P.93. 
212 Podemos tentar defender a tese da indispensabilidade de um processo de justificação na delimitação 
dos limites imanentes dos direitos fundamentais da seguinte forma: (a) o suporte fático de um direito 
fundamental expressa um dever definitivo. Isto porque, sendo os limites impostos aprioristicamente, não 
há que se falar em restrições ou em balanceamento dos direitos fundamentais; (b) sendo uma regra, a 
forma de aplicação de um direito fundamental se dá pela subsunção; a premissa maior do modelo de 
subsunção (norma jurídica aplicável) corresponde à regra jurídica que expressa o direito fundamental; (c) 
a fundamentação das premissas usadas no processo de justificação interna (silogismo jurídico) é o 
assunto das formas de justificação externa. Ou seja, a exatidão do delineamento do âmbito de proteção 
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juízes e ministros atribuem intuitivamente  limites aos direitos fundamentais, é preciso 

que o tomador de decisão indique uma teoria ou uma metodologia de interpretação 

que torne possível aos jurisdicionados acessar o raciocínio por detrás da linha 

divisória traçada entre o uso e o abuso213214. Em outras palavras, para além da definição 

daquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais, e da relação entre o que 

é protegido e suas possíveis restrições, exige-se do Ministro uma fundamentação (a 

enunciação de critérios) tanto do que é protegido como de suas restrições215. 

  Contudo, como pode ser depreendido da leitura de seus votos, os Ministros não 

demonstram nenhuma preocupação em assim o fazer, tornando inviável, por 

consequência, qualquer tentativa de avaliar a coerência entre os votos daqueles Ministros 

que defendem a existência de limites imanentes216.    

 

4.4. TEORIA DOS LIMITES EXTERNOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAI S E A REGRA DA 

PROPORCIONALIDADE .  
 A teoria dos princípios e a teoria dos limites externos dos direitos fundamentais 

encontram-se em estreita relação.217 Segundo a teoria dos direitos fundamentais de Robert 

Alexy, princípios são normas que garantem um direito prima facie. O suporte fático de 

uma norma-princípio é o mais amplo possível218, de forma que “toda ação, estado ou 

posição jurídica que possua alguma característica que, isoladamente considerada, faça 

parte do ‘âmbito temático’ de um determinado direito fundamental, deve ser considerada 

                                                                 
da liberdade de expressão deve ser fundamentada através de procedimentos pertencentes à teoria da 
argumentação jurídica. Portanto, mesmo que não possamos revelar uma contradição interna no processo 
de subsunção de uma regra, é possível criticar externamente as premissas do esquema. Em se tratando 
da teoria dos limites imanentes, os tomadores de decisão devem fundamentar racionalmente como se 
deu a verificação da extensão protetiva do direito fundamental em questão (premissa maior – amplitude 
da norma jurídica aplicável).  
 
214 “A legal justification which neither explicitly nor implicitly refers to a system is an ad-hoc justification 
(…) it would not fulfil elementary demands of justice. Justice requires that legal justification is embedded 
in a fairly coherent system”. Peczenik (2008), op.cit., p.145. 
215 Virgílio (2006): 23-51; P.24. 
216 Virgílio da Silva chega à conclusão análoga quando diz que: “ Na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, é possível encontrar, com frequência, ainda que sem referência a uma teoria sobre o suporte 

fático dos direitos fundamentais, argumentos que se baseiam em uma exclusão, a priori, de alguma ação, 

estado ou posição jurídica do âmbito de proteção de alguns direitos. Em alguns casos, essa exclusão parece 

até mesmo trivial e intuitiva. Mas a intuição não é suficiente.“ (Grifos são meus). Virgílio (2006) op.cit. 

p.32. 
217 Virgílio (2006), op.cit. p..39 
218 Virgílio (2006) op.cit. p.37 
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como abrangida por seu âmbito de proteção, independentemente da consideração de 

outras variáveis219.  

 Usemos o Caso Ellwanger como exemplo: segundo a teoria externa dos direitos 

fundamentais, qualquer ato discursivo que possa de alguma forma ser reconduzido ao 

“âmbito temático” ou “âmbito de vida” da norma constitucional que prevê a liberdade de 

expressão, deve necessariamente ser considerado como pertencente ao domínio protetivo 

deste direito. Consequentemente, publicações de materiais com conteúdo antissemita 

estariam à primeira vista abarcadas pelo suporte fático da liberdade de manifestação. Isto 

não significa, contudo, que tais publicações devam ser concretamente protegidas em 

detrimento dos demais valores previstos pela Constituição. Apontar para a conformidade 

entre um ato discursivo e o âmbito temático de uma norma (o que, como vimos, equivale 

a dizer que essa manifestação se encontra dentro do horizonte de proteção da liberdade 

de expressão) e, a despeito dessa conformidade, que este mesmo ato pode sofrer restrições 

em virtude das possibilidades fáticas e jurídicas do caso concreto, significa ressaltar a 

divisão entre o conteúdo prima facie de um direito e os limites a ele atribuíveis. 

 O fato de um direito fundamental possuir um amplo suporte fático - ilimitado em 

um primeiro estágio – possui, evidentemente, estrita relação com a compreensão de que 

princípios são mandamentos de otimização, i.e., deveres ou obrigações que devem ser 

realizados na maior medida do possível. Se isso é verdade, se princípios de fato consistem 

em mandamentos de otimização, qualquer restrição ao seu âmbito protetivo deve ser 

necessariamente acompanhada de uma fundamentação capaz demonstrar que ela, a 

restrição, é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito.  

 Fernando Leal atribui à utilização da regra da proporcionalidade os seguintes 

ganhos:  

“(I) a explicitação dos espaços relevantes de argumentação implicitamente 
reconhecidos no âmbito da própria práxis que se reconstrói, (II) a identificação dos 
titulares dos deveres de argumentação e de prova e das soluções para os casos em que os 
respectivos ônus não são superados; (III) a organização das expectativas normativas 
dos participantes de processos decisórios em torno do roteiro por meio de ganhos de 
qualidade discursiva e (IV) aprendizado institucional por meio de ganhos de qualidade 
discursiva”220. (Grifei) 

 
 Evidentemente, a legitimidade dos resultados associados à operacionalização da 

ponderação perpassa pela correção do procedimento argumentativo adotado pelo 

tomador de decisão ao longo de seu voto. A palavra “proporcionalidade” não possui uma 

                                                                 
219 Virgílio (2006) op.cit. p.34. 
220 Leal (2014). Op.cit. p. 203. 
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potência divina; ela não é uma palavra mística221. A simples enunciação da palavra não 

conduz, de imediato, a ação procedimental de fundamentação da decisão. Os ganhos de 

racionalidade prometidos pela proporcionalidade só serão de fato verificados se os 

Ministros do STF cumprirem concretamente com as exigências impostas pelo esquema 

argumentativo da ponderação. Da mesma forma, qualquer outro procedimento que possa 

garantir os mesmos ganhos também deve ser operado concretamente de forma que a mera 

evocação de palavras mágicas não seja o suficiente para a satisfação de suas exigências 

estruturais. 

 O roteiro de análise dos votos por nós elaborado teve como objetivo primordial 

avaliar se os Ministros do STF cumpriram rigorosamente com a metodologia da 

proporcionalidade ou, ao invés, a utilizaram de forma meramente retórica. Passemos 

agora para análise individualizada de cada um dos Ministros que satisfizeram 

minimamente ao menos um dos elementos contidos em nosso roteiro.   

 

5. IMPRUDÊNCIA, INCERTEZAS E AUTOCENSURA: 

 Como se depreende do tópico anterior, a regra da proporcionalidade não ocupa 

um lugar de destaque no deslinde de tensões constitucionais (ao menos naquilo que diz 

respeito aos casos envolvendo a liberdade de expressão). Ao invés, somente alguns 

poucos Ministros fazem menção recorrente a essa regra - e quase sempre o fazem de 

maneira meramente retórica, diga-se. Ainda, quando as palavras “proporcionalidade” e 

“ponderação” renunciam a infecunda missão de adornar as decisões de nossos Ministros 

– revelando assim a sua razão de ser como um procedimento argumentativo apto orientar 

o processo de aplicação de princípios jurídicos a casos concretos - os instrumentos 

metodológicos que garantem a sua racionalidade são observados de maneira no mínimo 

duvidosa222.   

 Isso posto, o presente capítulo se organiza da seguinte forma: em primeiro lugar 

procuramos sintetizar o esforço de Robert Alexy em reconstruir racionalmente a práxis 

                                                                 
221 Marcel Detienne aponta para a relação intrínseca entre a enunciação da “palavra” e a “verdade” 
(Alethéia) para os filósofos pré-socráticos. Assim, “A palavra carregada de eficácia não está separada de 
sua realização; ela é, de imediato, uma realidade, uma realização, uma ação”. Detienne, Marcel; Os 
Mestres da verdade na Grécia Arcaica, Jorge Zahar Editora, 1988, p. 36. 
222  Ronaldo Porto Macedo Junior, inobstante concordar que a regra da proporcionalidade tem sido 
aplicada de forma incorreta pelos nossos tribunais, acredita que ela, a proporcionalidade, corresponde a 
uma técnica que tem sido naturalizada pela doutrina e jurisprudência brasileira. Ver: Junior, Ronaldo 
Porto Macedo (2017), op.cit.  
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jurídica do Tribunal Constitucional alemão em casos envolvendo uma conflituosidade 

concreta entre princípios constitucionais. Os casos levantados pelo jurista alemão 

exemplificam ilustrativamente o tipo de raciocínio exigido pela ponderação para que o 

tomador de decisão possa emitir juízos de preferências condicionais entre os princípios 

colidentes. Ao lado do aprendizado que surge da observância de uma práxis 

racionalmente reconstruída, emerge um sentimento de desconsolo oriundo do inevitável 

cotejo entre o modelo e o rascunho, ou melhor, entre o produto do esforço reconstrutivo 

e orientador de Alexy e a inobservância imprudente dos membros do STF na 

operacionalização da proporcionalidade.   

 Em seguida, propomos que dessa imprudência na fundamentação racional dos 

juízos de preferência (ou mesmo de sua total inobservância, como se verifica na maior 

parte dos casos), despontam uma série de incertezas que não fazem partem (ou que, 

normativamente, não deveriam fazer) do funcionamento habitual do direito. Finalmente, 

argumentamos no sentido de que incertezas geram receios e que receios, por seu turno, 

tendem a gerar uma espécie de autocensura discursiva, em especial nos indivíduos mais 

avessos aos riscos.  

 Não é incomum encontrarmos na fundamentação dos Ministros referências ao 

chilling effect223. Contudo, normalmente o risco de uma decisão judicial causar um 

desincentivo à proliferação de atos discursos é mencionado apenas incidentalmente e, em 

geral, em um tom exagerado ou alarmista. O que mais nos chama a atenção, porém, é fato 

de os Ministros ignorarem por completo a possibilidade de o fenômeno do chilling effect 

guardar relação não somente com uma restrição indevida do âmbito de proteção da 

liberdade de expressão, mas também com a imprecisão, obscuridade e inconsistência na 

fixação dos critérios que orientam as decisões proferidas por eles próprios. Melhor 

dizendo, a doutrina do chilling effect preocupa-se exclusivamente com as consequências 

de segunda ordem relacionadas às incertezas do processo decisório – assim, quando uma 

ditadura proíbe todas as manifestações contrárias ao regime imposto, a doutrina do 

chilling effect pouco tem a acrescentar, vez que, inobstante se tratar de um esvaziamento 

                                                                 
223 Em geral as referências são realizadas implicitamente; todavia, em algumas ocasiões o chilling effect é 
citado nominalmente, e.g. na ocasião da ADI 4.815 DF, o Ministro Barroso diz “Os riscos de censura prévia 
e de pesadas indenizações tornam a sua elaboração pouco atraente aos autores, exercendo o chamado 
efeito resfriador (chilling effect) do discurso. Afinal, por que alguém iria dedicar anos de trabalho para 
produzir um livro que pode sequer chegar às prateleiras? ”; Barroso também menciona explicitamente o 
chilling effect nos julgamentos do RE 600.063 SP, do Inquérito 3.817 DF e da ADI 5537 MC/AL; Fux o cita 
em sua decisão à Reclamação 19.775 Sergipe. 
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do “núcleo duro” desse direito, a censura provém da certeza de uma punição imposta pelo 

Estado e não de uma contenção discursiva auto imposta224.  

 

5.1. FÓRMULA DO PESO, LEI DE COLISÃO E EXPECTATIVAS NORMATIVAS :  
 Robert Alexy, ao responder às críticas de Jürgen Habermas e Bernhard Schlink de 

que a regra da proporcionalidade não garante padrões de racionalidade suficientes para 

evitar que decisões sejam tomadas de forma arbitrária e irrefletida, sustenta que 

julgamentos racionais sobre a intensidade de interferência e o estabelecimento de 

gradações de importância entre os princípios colidentes são sim possíveis225. Caso 

contrário, a lei da ponderação226 e, consequentemente, a proporcionalidade em sentido 

estrito, seriam inúteis.  

 Para demonstrar que os tipos de julgamentos que compõem a terceira sub-regra 

da proporcionalidade são possíveis, Alexy oferece-nos dois exemplos. O primeiro deles227 

diz respeito à obrigação imposta aos produtores de tabaco em fixar nos produtos 

comercializados anúncios que alertem os consumidores acerca dos perigos associados ao 

tabagismo. Alexy julga que esta interferência ao que ele chama de “liberdade do exercício 

da profissão” (mas que poderia também incluir a liberdade dos fumantes de se verem 

livres de imagens perturbadoras) é de um tipo leve. Diversamente, uma medida que 

propõe um total banimento da comercialização de tabaco poderia, sem sombra de dúvidas, 

ser enquadrada como uma interferência de tipo grave. Entre os dois extremos reside a 

interferência do tipo moderado, e.g., a proibição de máquinas que vendem cigarros, ou a 

restrição da venda de tabaco a alguns pontos comerciais.  

                                                                 
224 Nas palavras de Schauer: “Simply restricting the "chilling" concept to protected speech, however, does 
not sufficiently narrow the issue. A statute making criminal the publication of the collected works of 
Shakespeare, an ordinance prohibiting the advocacy of socialism, or a common-law principle imposing civil 
liability for the criticism of government officials would each deter individuals from participating in 
constitutionally protected activity. But we do not need any notion of a chilling effect to tell us that 
statutes which punish the unpunishable are unconstitutional and the Supreme Court does not need the 
chilling effect doctrine to so hold. In these instances of direct prohibition, the chilling effect adds nothing 
to the analysis; it is merely a truism to say that a statute which unconstitutionally penalizes protected 
speech also chills such speech. If the chilling effect is to have any significance as an independent doctrine 
it must refer only to those examples of deterrence which result from the indirect governmental restriction 
of protected expression”. (Grifos meus).  Schauer, Frederick; Fear, Risk and The First Amendment: 
Unraveling The “Chilling Effect”, 58 B.U.L. Rev. 685 (1978). p.693. 
225 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio A. Da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. 

Posfácio. 
226 A lei da ponderação prescreve que “quanto maior é o grau de não realização de um princípio, maior 
deve ser a importância da realização do outro”.  
227 BVerfGE 95, 173 (184) (Decisions of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany vol.95, 
p.173, at 184).  
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 O exemplo acima demonstra que um indivíduo é plenamente capaz de dispor 

racionalmente ao longo de um contínuo os graus de interferência de um dado princípio 

(saúde pública, por exemplo) sobre um princípio contendor (liberdade econômica). Isto 

se dá pelo fato de que o peso das razões que justificam, em alguma medida, a interferência 

na comercialização de um produto cancerígeno, é suficiente para que uma interferência 

do tipo leve (fixação de anúncios antitabagistas no verso dos maços de cigarro) seja 

proporcional em sentido estrito. A seriedade (ou o peso) da razão para a medida restritiva 

funciona como uma verdadeira justificativa à interferência estatal nos produtos 

comercializados pela indústria tabagista. Em outros casos, contudo, a razão da 

interferência pode não ser suficientemente grave a ponto de fundamentar uma restrição 

mais invasiva ao direito fundamental contraposto.  

 O segundo exemplo levantado por Alexy parece ser mais desafiador. O caso é o 

seguinte: uma revista satírica chamada The Titanic publicou em uma coluna intitulada “as 

sete personalidades mais embaraçosas do mês” uma foto de um militar paraplégico com 

os dizeres “assassino nato” (born murderer). Isto se deu porque, este oficial, apesar de ter 

sido colocado na reserva após um acidente de automóvel que lhe causou a perda da 

sensibilidade dos membros inferiores, manifestou publicamente a sua vontade de retornar 

à ativa. Após a sátira realizada pela revista, o militar obteve direito de resposta, fazendo 

anexar sua carta de repúdio à publicação seguinte. Contudo, na mesma edição, a revista 

voltou a ofender o militar reformando, dizendo considerar “obsceno o de fato de um 

aleijado estar determinado a voltar ao Exército alemão, cujo objetivo é justamente o de 

aleijar e matar pessoas”.  

 O Tribunal Constitucional alemão entendeu se tratar de um típico caso de 

conflituosidade entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Sendo assim, 

assinalou ser necessária a utilização da técnica da ponderação para o deslinde da tensão 

existente entre o direito de os associados da revista em expressar livremente as suas 

opiniões e a honra do oficial militar. Como não poderia deixar de ser, a intensidade da 

interferência entre os dois princípios mencionados foi averiguada de maneira relacional, 

ou seja, um em relação ao outro. A condenação da revista ao pagamento de danos morais 

ao militar injuriado foi representada como o “último recurso possível”, ou como uma 

interferência do tipo de tipo grave à liberdade de manifestação do periódico. O Tribunal 

considerou não somete os efeitos imediatos derivados da limitação da liberdade de 

expressão, mas sobretudo as consequências a longo prazo de uma postura restritiva em 

relação ao discurso – uma decisão favorável aos direitos da personalidade poderia gerar 
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um desincentivo (ou autocensura) àqueles indivíduos cujas profissões envolvem 

necessariamente o engajamento em um ato discursivo. 

 Em relação à primeira publicação, que sarcasticamente atribuiu ao oficial a 

alcunha da “assassino nato”, o Tribunal, levando em conta o contexto em que o material 

fora publicado, assim como o histórico editorial da revista, considerou se tratar de uma 

interferência do tipo moderado ou mesmo leve aos direitos da personalidade do ofendido 

– interferência esta que não justificava, por conseguinte, um cerceamento (do tipo grave) 

à liberdade de opinião, ou um incremento irrazoável no pudor esperado da profissão 

jornalística. As razões necessárias para justificar um constrangimento à liberdade de 

expressão deveriam ser estimadas como do tipo grave, como de fato foi considerado a 

publicação subsequente da revista.  

 Chamar publicamente um oficial paraplégico de “aleijado” corresponde, na visão 

da Corte, uma grave violação aos direitos da personalidade do ofendido. Descrever 

alguém pejorativamente por meio do adjetivo mencionado traduz-se, em última instância, 

em um ato de humilhação que expressa uma total falta de respeito para como o próximo. 

Desta maneira, à interferência ao direito constitucional da liberdade foi atribuída uma 

gravidade menor do que aquela outorgada à interferência na imagem e na honra do militar 

– em conclusão, aqui a condenação ao pagamento de danos morais foi tida como 

proporcional.  

 Os dois exemplos acima ilustram o tipo de argumentação exigida para que a 

terceira sub-regra da proporcionalidade seja minimamente satisfeita. Demonstram 

também que relações condicionais entre direitos fundamentais são factíveis. Para além do 

elemento intensidade da restrição, a fórmula de sopesamento228, que objetiva encontrar 

o peso concreto de um princípio relativamente ao princípio colidente, também leva em 

conta o peso abstrato dos princípios e a segurança das premissas empíricas. A 

racionalidade da regra da ponderação é garantida justamente pela “lei de sopesamento, 

pela fórmula do peso, pela lei de colisão e, residualmente, pelos ditames de uma teoria 

procedimental da argumentação jurídica, as quais orientam a ponderação de princípios 

por meio de regras e ônus de argumentação”229 . À crítica de que a estrutura 

argumentativa imposta pela regra da proporcionalidade acarreta uma substituição da 

                                                                 
228 “A fórmula do sopesamento define G (i j) como o quociente dos produtos de três fatores respectivos. 
Do lado de P (i), eles são a intensidade da restrição em P (i) (I[j]), o peso abstrato de P (i) (G[i]) e a segurança 
das premissas empíricas a respeito do que a implementação da medida sob consideração significa para a 
não realização de P (i) (S[i]) ”. Alexy (2013), op.cit., p.27.  
229 Leal (2006), op.cit., p.183. 
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argumentação jurídica pelo cálculo matemático (crítica de hiper-racionalidade 

procedimental), cabe a elucidação de que o raciocínio aritmético exposto acima “não 

substitui julgamentos ou proposições, mas simplesmente os representam”230.   

 A comparação da fundamentação decisional praticada pelo Tribunal 

Constitucional alemão – em casos de conflitos principiológicos que envolvem a liberdade 

de expressão - com a estrutura argumentativa perfilhada pelos Ministros do STF é 

inevitável; inevitabilidade esta que traz em si mesma um sentimento de frustração em 

relação ao descompromisso demonstrado pelos membros de nossa Suprema Corte em 

relação ao rigor metodológico intrínseco à ponderação.  

 Se fizéssemos um exercício imaginativo, transportando a competência 

jurisdicional do Caso “The Titanic” para o STF, os votos proferidos por nossos 

magistrados ostentariam a seguinte feição: (I) Ayres Britto colocaria os direitos da 

personalidade em momentânea paralisia eis que, aprioristicamente, a liberdade de 

expressão não pode ser controlada. Mesmo as publicações mais desrespeitosas da revista 

satírica seriam consideradas como imperturbáveis, vez que “não é pela possibilidade de 

abuso que se vai coibir o uso”231; (II) Celso de Mello, inobstante aos elogios dirigidos à 

técnica da ponderação, ressaltaria que a própria Constituição Federal estabelece os limites 

da liberdade de expressão. Segundo aduz o Ministro, “a incitação ao ódio público contra 

qualquer pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláusula constitucional 

que assegura a liberdade de expressão”232; resta saber, contudo, se alguma diferenciação 

seria realizada entre as duas ofensas proferidas contra o oficial e, em caso positivo, a 

partir de quais critérios de interpretação constitucional (ou técnicas de averiguação dos 

limites imanentes da liberdade de expressão) a distinção seria efetivada; (III) por fim, 

Gilmar Mendes, após o exame da adequação e necessidade das medidas restritivas (exame 

este, diga-se, alicerçado sobre definições conceituais no mínimo duvidosas), estabeleceria 

uma relação de prevalência condicional entre os princípios colidentes, embora o 

raciocínio que representa a atribuição de um peso concreto de um princípio em 

relação ao outro nos seja ininteligível. Por incrível que pareça, o controle intersubjetivo 

dos resultados associados à fundamentação decisional somente seria possível na criticável 

(mas previsível) concepção que outorga à liberdade de expressão uma natureza absoluta.  

 

                                                                 
230 Alexy (2013), op.cit. p.27.  
231 HC 82.424 RS 
232 STF: ADPF 187 cit. (nota X), p.108. 
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5.2. PRODUÇÃO DE INCERTEZAS: 
 Uma das funções do sistema jurídico expressa-se na generalização e estabilização 

de expectativas normativas233. Para tanto, o direito adota uma estratégia que consiste na 

“vinculação do tempo futuro”234, sobretudo por meio da criação de normas jurídicas com 

a estrutura de programas condicionais235. Partindo do princípio de que o prognóstico 

perfeito acerca “futuro tal como ele será” é cognitivo e epistemologicamente impossível, 

devemos nos contentar com a distinção entre dois tipos de incertezas - aquelas que são 

esperadas de qualquer sistema normativo, i.e., incertezas estruturais, e aquelas que 

frustram expectativas legítimas dos participantes do discurso jurídico, incertezas 

patológicas.  

 Em resumo, uma das causas para a existência de incertezas inerentes ao normal 

funcionamento de um sistema jurídico – irredutíveis, portanto, mesmo diante de um 

projeto de institucionalização da razão – reside no fato de que o raciocínio jurídico 

envolvido na aplicação do direito não conduz necessariamente a um conjunto não-unitário 

de decisões legítimas, ou corretas236. Consequentemente, a reivindicação quanto a um 

direito que preze pela realização das expectativas individuais deve ser substituída (se ela, 

a reivindicação, quiser ser factível) por uma “relativa certeza quanto à legitimidade 

jurídica dessas expectativas”237.  

 No que diz respeito às decisões judiciais, as incertezas estruturais vinculam-se ao 

processo de aplicação de regras tanto quanto à aplicação de princípios. Afastando-se a 

pretensão fantasiosa do silogismo jurídico – expresso pela crença de uma suposta 

linearidade entre a norma aplicável (premissa maior) e os fatos concretos (premissa 

menor) – tem-se que a legitimidade da decisão não se reduz à “descoberta” da resposta 

Certa (com C maiúsculo, como se só ela de fato existisse). A subderteminação das regras 

jurídicas e, em consequência disto, a necessidade de uma construção dialética da decisão 

judicial (ida e volta, dos fatos às normas, e vice-versa238), não eximem o tomador de 

decisão de fundamentar racionalmente o processo de aplicação do direito. Ao contrário, 

                                                                 
233 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.90. 
234 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.90.: “(...) 
criação de normas jurídicas que assumem, inclusive diante das prescrições de objetivos, a estrutura de 
programas condicionais do tipo: ‘dada a condição x, deve ser a consequência y’” Vinculação do tempo 
futuro, como exalta os autores supracitados, é uma expressão criada por Niklas Luhmann.  
235 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.90. 
236 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.80. 
237 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.91. 
238 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.97. 
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a correção dos resultados é alcançada por meio da capacidade de a afirmação normativa 

em questão “ser racionalmente justificada no contexto da ordem jurídica em vigor”239. 

Por conseguinte, o tomador de decisão deve se valer de regras e formas do discurso 

jurídico que ostentam uma correspondência estrutural com as regras do discurso prático 

em geral, tais como: o princípio da universalização; a argumentação empírica; algumas 

das formas agrupadas sob cânones interpretativos e a própria ciência dogmática do 

direito240.  

 Se a teoria do discurso racional oferece critérios para o julgamento da 

racionalidade dos procedimentos de tomada de decisão envolvendo regras jurídicas241, e, 

consequentemente, para a aferição da legitimidade dos resultados vinculados a este 

procedimento, o mesmo acontece com os normas do “tipo princípio”. No âmbito da 

aplicação de regras o silogismo jurídico figura como o representante do binômio falacioso 

“legitimidade/conjunto unitário de decisões possíveis”; já no domínio dos princípios este 

posto é reclamado pela “crítica hiper-racional” 242  à regra da proporcionalidade.  

Schuartz, versando sobre o procedimento da ponderação, explicita que: 

“(...) não há qualquer contradição (seja no nível semântico, seja no nível 
pragmático) em criticar uma decisão ou interpretação como incorretas e, 
simultaneamente, defender a posição de que não existe a decisão ou interpretação 
correta, a solução ótima para o respectivo problema” 243. 

 Ao refutar-se a crença que diz que da aplicação da proporcionalidade deve surgir 

uma única solução, conclui-se que a legitimidade (ou correção) dos resultados da 

ponderação decorre de sua própria racionalidade e dos instrumentos metodológicos 

que definem a sua estrutura244 . Isto porque os instrumentos metodológicos 

concernentes à regra da proporcionalidade (sobretudo aqueles relacionados à 

proporcionalidade em sentido estrito), garantem que o conteúdo normativo de um 

princípio seja realizado “na maior medida do possível”. Consequentemente, pode-se 

concluir que as decisões judiciais que não observam o grau de satisfação no cumprimento 

de um princípio (mandamento de otimização que não deve sofrer restrições inadequadas, 

desnecessárias e desproporcionais em sentido estrito) são ilegítimas, vez que não atentam 

para a exigência da interferência mínima (dentro das possibilidades fáticas e jurídicas) 

aos direitos fundamentais.  

                                                                 
239 Alexy (2001), op.cit., p.269. 
240 Alexy (2001), op.cit, p.270. 
241 Alexy (2001), op.cit. p. 273. 
242 Ver: Leal (2006), op.cit.  
243 Schuartz (2005), op.cit. p.197.  
244 Leal (2014), op.cit.192 
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 Em outras palavras, temos que: (I) o juízo de satisfação dos direitos fundamentais 

só é possível através da aplicação da regra da proporcionalidade; i.e., a operacionalização 

dos instrumentos metodológicos da ponderação garante que, em casos envolvendo 

conflitos entre princípios, estes sofram o mínimo de prejuízo possível; (II) decisões que 

conferem uma restrição maior do que a necessária aos direitos fundamentais são 

ilegítimas; (III) como visto no primeiro parágrafo desta seção, decisões ilegítimas 

frustram expectativas normativas dos participantes do discurso jurídico, gerando, 

portanto, uma incerteza estranha ao funcionamento habitual do direito; (IV) logo, 

decisões que não utilizam a regra da proporcionalidade, ou qualquer outro roteiro estável 

de argumentação, tendem a criar incertezas patológicas no sistema jurídico.  

 A previsibilidade da ponderação encontra-se em íntima relação com a superação 

dos ônus de argumentação impostos ao tomador de decisão245 . Os instrumentos 

metodológicos da proporcionalidade em sentido estrito, em especial a decisão dos fatores 

relevantes e a atribuição de peso, demandam do tomador de decisão muito mais do que 

uma simples referência aos ensinamentos de Alexy – a satisfação concreta dos roteiros 

argumentativos impostos pelo procedimento é indispensável. Poder-se-ia dizer que a 

transposição perfeita das regras da racionalidade prática geral aos discursos jurídicos não 

passa de uma utopia; contudo, disto não resulta que a argumentação jurídica não deva ser 

auxiliada pelas teorias procedimentais da correção prática. O discurso ideal impõe 

objetivos inalcançáveis, isto é certo; mas, a despeito da distância entre o real e o ideal, a 

teoria do discurso racional funciona como uma ideia regulativa, dispondo critérios para 

a verificação da correção da justificação jurídica e das decisões judiciais que lhe seguem.    

 

5.3. CHILLING EFFECT OU SOBRE OS EFEITOS PERVERSOS AOS ATOS DISCURSIVOS: 
 A seção final deste estudo se debruça sobre a seguinte pergunta: quais são os 

efeitos  perversos à própria atividade discursiva que derivam da operacionalização 

incorreta da ponderação em casos envolvendo o princípio da liberdade de expressão? A 

enunciação desta questão só foi possível após constatarmos que: (I) os Ministros do STF 

não atentam para o rigor metodológico requerido pela regra da proporcionalidade, e (II) 

que é possível argumentar no sentido de que o uso inadequado da proporcionalidade 

acarreta um incremento das incertezas não inerentes ao funcionamento habitual do 

sistema jurídico.  

                                                                 
245 Leal (2014), op.cit. 183-184 



82 
 

 A hipótese por nós defendida baseia-se no pressuposto de que insegurança jurídica 

gera, em alguma medida, receios; e que receios, por sua vez, podem produzir inanição. 

Contudo, se partimos da premissa de que indivíduos respondem aos incentivos gerados 

dentro de um sistema jurídico, é imprescindível que nos orientemos a partir de elementos 

produzidos por uma teoria comportamental. Sendo assim, a teoria do chilling effect, na 

versão elaborada por Frederick Schauer, irá nos conduzir na presente empreitada.  

 Uma parte deste estudo foi dedicada a uma crítica ao fenômeno do sincretismo 

metodológico. Para não incorrermos no mesmo equívoco cometido por alguns de nossos 

Ministros, isto é, tentar conciliar o inconciliável, sentimo-nos obrigados a fazer um 

adendo: a teoria do chilling effect surgiu de uma jurisprudência que, em geral, concebe os 

limites impostos aos direitos fundamentais como imanentes246. Surge, tão logo, o seguinte 

questionamento: é possível haver uma correspondência entre alguns dos elementos 

constitutivos de sistemas teóricos que, tomados como um todo, são incompatíveis entre 

si? Sim, isto é possível247; e, mesmo que não fosse, devemos ressaltar que os pressupostos 

teóricos do chilling effect não constituem elementos necessários à nenhuma das teorias 

que versam sobre os limites dos direitos fundamentais. Schauer simplesmente vale-se de 

premissas a respeito do comportamento humano, integrando, as premissas, a uma visão 

específica acerca da natureza dos limites impostos aos direitos fundamentais. Em se 

tratando de previsões sobre a responsividade de indivíduos frente a decisões proferidas 

em um sistema jurídico, nada impede que tomemos emprestado algumas de suas 

premissas.  

 Schauer conceitua o chilling effect da seguinte forma: 

“O chilling effect acontece quando indivíduos que procuram se engajar em 
alguma atividade protegida pela primeira emenda [da Constituição norte-
americana] são desencorajados de fazê-lo em decorrência de alguma regulação 
governamental cuja intenção primeira não fora a restrição da atividade 
protegida”248 

 
 A partir desta definição podemos verificar a existência de dois conjuntos de 

atividades: (I) atos discursivos que inegavelmente são protegidos pela primeira emenda 

                                                                 
246 Em 1978, referindo-se à Suprema Corte norte-americana, Schauer informa que “It has been twenty-six 
years since the Supreme Court introduced the word ‘chill’ in a first amendment case’, and nearly sixteen 
years since the phrase ‘chilling effect’ made its debut. In that time, the concept of the chilling effect has 
grown from an emotive argument into a major substantive component of first amendment adjudication”.  
Schauer, Frederick; Fear, Risk and The First Amendment: Unraveling The “Chilling Effect”, 58 B.U.L. Rev. 
685 (1978). p.685. 
247 Basta atentarmos para o fato de que a teoria dos limites imanentes compartilha com a teoria dos 
limites externo a premissa de que os direitos fundamentais não são absolutos.  
248 Schauer (1978); op.cit, p.693. Tradução livre.  
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(chamemos esse conjunto de Zona A), e (II) manifestações que se encontram fora do 

âmbito protetivo da liberdade de expressão (Zona C). Em um mundo ideal, 

completamente blindado contra as incertezas produzidas no processo de aplicação do 

direito, uma teoria calcada sobre o erro judicial seria prescindível, vez que tanto os 

tomadores de decisão quanto os agentes que participam de atos discursivos saberiam de 

antemão a localização precisa da linha que divide o uso do abuso (i.e., a Zona A da Zona 

C). Entretanto, como ressaltamos na seção anterior, o direito não se encontra plenamente 

imunizado contra as incertezas associadas ao processo de tomadas de decisão – ou seja, 

entre a Zona A e a Zona C verifica-se a existência de uma zona cinzenta doravante 

chamada de Zona B.  

 Segundo Schauer, quando nos deparamos com “casos fáceis” - e.g., o julgamento 

acerca da constitucionalidade de um ato normativo que pretende tirar de circulação todas 

as obras de Shakespeare -, a tarefa de alocar um ato discursivo em um dos dois extremos 

não se mostra problemática. Contudo, quando nos afastamos das extremidades e 

caminhamos em direção ao centro do contínuo (Zona B), já não é possível determinar 

com precisão se a atividade se situa dentro ou fora do âmbito de proteção da primeira 

emenda. Por conseguinte, nos casos que compõem a Zona B há uma maior propensão de 

julgamentos errôneos, o que evidencia a falibilidade associada ao processo de decisão.  

 Consequentemente, os indivíduos participantes de atos discursivos, mesmo que 

saibam que suas condutas não são proscritas por alguma lei regulatória, devem, se 

racionais forem, considerar a possibilidade de alguma Corte entender em um sentido 

diverso. Esta possibilidade pode gerar uma espécie de medo – medo que uma conduta 

lícita possa, inobstante a sua licitude, ser punida devido a falibilidade inerente ao processo 

legal.249  

 Uma vez que admitimos que erros são cometidos, ainda é necessário determinar 

quais dos vários erros possíveis é o menos desejável250(comparative harm). No direito 

penal, por exemplo, a afirmação de que o réu é inocente até que se prove o contrário 

(presunção de inocência), expressa uma preferência da justiça -  instrumentalizada por 

meio da alocação do ônus da prova àquele que acusa - pela absolvição do culpado em 

detrimento da condenação do inocente. Analogamente, segundo a doutrina do chilling 

effect, uma limitação errônea a um ato discursivo é a priori mais prejudicial do que uma 

                                                                 
249 Schauer (1978) op.cit. p.695.  
250 Schauer (1978) op.cit. p.701. 
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ampliação indevida do âmbito protetivo da liberdade de manifestação251. A liberdade de 

expressão está para a doutrina da primeira da emenda tal como a liberdade de ir e vir 

encontra-se para o direito penal.  

 Sendo assim, a doutrina do chilling effect preocupa-se prioritariamente com as 

consequências de segunda ordem (i.e., a autocensura ou desincentivo ao engajamento em 

atos discursivos) associadas à limitação de discursos que possuem um valor 

constitucional discutível (Zona B). A proteção estratégica de discursos - que em um 

mundo ideal escapariam do âmbito de incidência da primeira emenda -  tem como 

objetivo último a salvaguarda das manifestações que compõem o núcleo duro da liberdade 

de expressão (Zona A). Em outros termos, a falibilidade do direito é combatida mediante 

a criação de uma “zona de amortecimento” –  as vantagens desta estratégia consistem no 

fato de que, a despeito da absolvição de muitos culpados, nunca, ou quase nunca, o 

inocente será condenado.  Em suma: 

“É imediatamente perceptível que a Zona B receba proteção constitucional 

mesmo que a Corte tenha admitido que tal discurso não possua um valor 

constitucional independente. Uma explicação para o alargamento da esfera 

protetiva pode ser encontrada nos próprios princípios subjacentes à doutrina do 

chilling effect. A imperfeição do nosso sistema legal obriga-nos a proteger a Zona 

B não por que ela é intrinsecamente passível de proteção, mas sim para 

assegurarmo-nos que a Zona A não seja erroneamente penalizada”252 

 É evidente que, na perspectiva da teoria dos princípios, a distinção prévia entre a 

“área de proteção” e a “área de não proteção” dos direitos fundamentais é algo 

inconcebível; afinal, como dito anteriormente, o suporte fático dos direitos fundamentais 

é a priori ilimitado. Todavia, dessa observação não segue que todo o nosso esforço 

expositivo da doutrina do chilling effect foi em vão – alguns conceitos podem ser 

aproveitados.  

 Primeiramente, é correto afirmar que decisões judiciais – tais como normas 

jurídicas – produzem novas expectativas em razão de sua força coercitiva253, funcionando 

como um parâmetro que orienta os indivíduos em uma prognose a respeito da 

permissibilidade de suas condutas. A regra da proporcionalidade, ao impor uma 

conformação ao esquema de orientação argumentativa intrínseca à sua estrutura, impede 

que tomadas de decisões envolvendo direitos fundamentais simplesmente “flutuem de 

                                                                 
251 Schauer (1978) op.cit. p.701. 
252 Schauer (1978), op.cit. p.707. Tradução livre.  
253 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando (2006), op.cit., p.91 
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modo errático ao sabor das preferências ou convicções particulares de cada 

julgador”254.  

 Longe de querermos sustentar a existência de uma correspondência exata entre a 

regra da proporcionalidade e a estratégia da criação de uma “margem para o erro”, 

apontamos para o fato de ambos os mecanismos funcionarem – cada um dentro de seu 

próprio sistema teórico – como prescrições a construir margens de conformação ao 

procedimento decisional. A inobservância dessas margens de conformação resulta -

dependendo da teoria perfilhada – em atos desproporcionais ou, sob outra perspectiva, 

em limitações extravagantes ao núcleo duro do direito fundamentais.  

 Na doutrina de Schauer afirma-se que a liberdade de expressão contém um núcleo 

intransponível (Zona A). Entretanto, a inviolabilidade de atos discursivos que ostentam 

uma “natureza constitucional intrínseca” tende a ser desrespeitada em decorrência dos 

receios gerados pela falibilidade do processo de aplicação do direito. Desta forma, a 

prostração dos indivíduos deve ser combatida por meio da criação de margens de 

conformação ao processo decisional capazes de garantir que as restrições à liberdade de 

expressão sejam subinclusivas em relação ao “conjunto de discursos idealmente passíveis 

de limitação”. Caso o tomador de decisão ignore os parâmetros de decisão impostos pela 

doutrina do chilling effect (sobretudo a atribuição de um peso maior à liberdade de 

expressão e, como consequência, a imputação de um ônus argumentativo àquele que 

pretende limitar o ato discursivo), toda a estratégia resta prejudicada, produzindo um novo 

estado de incertezas novamente capaz de gerar autocensuras discursivas. Em vista disso, 

a sucesso da estratégia sujeita-se ao rigor metodológico pela qual ela é concretamente 

operacionalizada.  

 Na teoria de Robert Alexy a conceituação de princípios como mandamentos de 

otimização faz com que seja imprescindível a criação de um procedimento capaz de 

suprimir intervenções negativas em princípios que possam ser evitadas “sem custo” para 

outros princípios255. Sendo assim, a proporcionalidade surge como o mecanismo apto a 

proporcionar o maior grau de satisfação aos direitos fundamentais. A inobservância de 

sua aplicação (ou a ausência de rigor metodológico em sua operacionalização) produz 

decisões subótimas e, portanto, ilegítimas. Em vista disso, a sucesso da proporcionalidade 

também se sujeita ao atendimento ao rigor metodológico intrínseco à sua estrutura. 

Decisões que não formulam de maneira explícita os juízos envolvidos no processo de 

                                                                 
254 Schuartz (2005), op.cit. p.188. 
255 Schuartz (2005), op.cit. p.194. 
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balanceamento acabam por não satisfazer as condições restritivas impostas pela 

proporcionalidade. O seu uso retórico obsta a possibilidade de controles intersubjetivos 

dos resultados associados à aplicação do procedimento decisório, gerando uma incerteza 

acerca das regras que serão efetivamente utilizadas em casos futuros. Se os indivíduos de 

fato são responsivos às decisões proferidas em um ordenamento jurídico, podemos 

concluir que a má operacionalização da regra da proporcionalidade, ou a ausência de rigor 

na aplicação de qualquer outro procedimento argumentativo estável, é capaz de produzir 

uma autocensura àqueles que visam se engajar em atos discursivos.  

 

6. CONCLUSÃO: 

 O presente trabalho analisou o uso da regra da proporcionalidade em casos 

envolvendo a liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário daquilo 

que tem sido proclamado por parte da doutrina e pela jurisprudência pátria, a análise 

empírica de nove (9) julgados indicou que: 

(a) a regra da proporcionalidade ainda não ocupa um lugar de destaque na solução de 

conflitos envolvendo o princípio da liberdade de expressão. Em apenas dezenove (19) 

dos setenta e oito (78) votos analisados algum dos critérios do nosso roteiro de análise foi 

satisfeito; 

(b) a atribuição de uma natureza absoluta à liberdade de expressão por parte de alguns 

Ministros impossibilita a utilização da proporcionalidade;  

(c) analogamente, o entendimento dos limites impostos aos direitos fundamentais como 

imanentes (ou internos) também cria um impedimento teórico à aplicação do 

procedimento argumentativo defendido por Alexy;  

(d) os Ministros que demonstraram algum tipo de esforço na aplicação concreta da 

proporcionalidade incorreram em imprecisões conceituais e operacionais.  

 Adicionalmente, ressaltamos que: 

(e) o uso incorreto da proporcionalidade (d.3), ou a sua utilização retórica (d.1 e d.2), 

tendem a gerar incertezas patológicas no sistema jurídico.  

(f) incertezas geram receios, e receios, por seu turno, podem causar autocensura.  

 Em relação a (b), apontamos alguns problemas teóricos e pragmáticos quanto a 

adoção de uma postura que prega pela intocabilidade do discurso, em resumo: 

(b.1) as afirmações “liberdade de expressão é um direito absoluto” e “liberdade de 

expressão deve sempre prevalecer” são idênticas em conteúdo, de forma que, quando 
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desligadas de um conjunto maior de afirmações, não podem atuar como premissas 

recíprocas;  

(b.2) os “fundamentos filosóficos da liberdade de expressão” devem ser expostos de 

modo que os seus elementos criem um conjunto teórico consistente, isto é, sem 

contradições internas. Em outros termos, a simples enunciação de uma miscelânea de 

teorias a respeito dos benefícios ligados à liberdade de manifestação, não necessariamente 

atende às exigências da racionalidade discursiva. Uma avaliação prévia acerca 

compatibilidade entre as vertentes que estruturam tais “fundamentos teóricos” mostra-se 

imprescindível;  

(b.3) para além da consistência do conjunto teórico que fundamenta uma conclusão, é 

preciso averiguar se das premissas que compõem este conjunto segue-se necessariamente 

a conclusão pretendida, i.e., se as premissas de que a liberdade de expressão corrobora 

com a “busca da verdade”; com a “autonomia individual” e com uma sociedade de 

democrática, impõem indispensavelmente que o discursivo deva sempre prevalecer;  

(b.4) a postura que alça a liberdade de expressão a um patamar supremo, colocando-a no 

centro de todas as preocupações a respeito da salvaguarda dos direitos individuais, deve, 

holisticamente, atentar para as consequências de segunda ordem atreladas à própria 

posição libertária, e.g: uma manifestação de ódio direcionada a um grupo social 

minoritário é capaz de atingir emocionalmente os seus membros a ponto de eles verem-

se incapazes de reagir discursivamente;  

 No que diz respeito a (c), tecemos os seguintes comentários: 

(c.1) a crença de que inexiste uma diferença entre o âmbito de proteção de um direito 

fundamental e os seus respectivos limites não torna dispensável a adoção de critérios 

claros a justificar a circunscrição do suporte fático do direito em questão. Decisões que 

não expressam as regras que orientaram o raciocínio do tomador de decisão são decisões 

ad hoc; 

(c.2) os Ministros que consideram como internos os limites à eficácia dos direitos 

fundamentais, geralmente se comprazem com a enunciação do seguinte enunciado: “o ato 

X encontra-se fora do âmbito de proteção do direito fundamental Y; logo, X não deve ser 

protegido”;  

(c.3) a despeito de incorrerem em um sincretismo metodológico, os Ministros que 

consideraram como internos os limites à eficácia dos direitos fundamentais, não se 

furtaram em fazer referências às vantagens e benefícios associados à utilização da regra 

da proporcionalidade;  
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 No que se refere a (d), devemos que apontar que: 

(d.1) das dezenove (19) ocasiões nas quais a proporcionalidade foi conceituada, em 

apenas cinco (5) o modelo trifásico que compõe a sua estrutura recebeu a devida atenção. 

Ainda, em apenas três (3) votos verificamos uma tentativa concreta por parte do Ministro 

em operacionalizar o procedimento que ele próprio julgou como indispensável para o 

deslinde da tensão em questão;  

(d.2) se o uso meramente retórico da proporcionalidade significa uma desunião entre “o 

âmbito descritivo” e o “âmbito operacional” do voto do Ministro, os números expostos 

acima indicam que, em casos envolvendo a liberdade de expressão, a proporcionalidade 

atua tão somente como um adorno argumentativo ao voto do magistrado;   

(d.3) em nenhum dos três (3) votos nos quais o Ministro buscou operacionalizar 

concretamente a regra da proporcionalidade podemos dizer que esta aplicação fora 

realizada de maneira irrepreensível. Em suma, os principais problemas encontrados 

foram: (i) graus exageradamente altos impostos à sub-regra da adequação, i.e., utilização 

do verbo alcançar ao invés do mais apropriado fomentar; (ii) desprezo em relação à 

demanda imposta pela sub-regra da necessidade, i.e., não houve uma procura efetiva de 

alternativas igualmente adequadas, mas que interfeririam de maneira menos gravosa no 

princípio restringido; (iii) dificuldade na compreensão das exigências discursivas 

relacionadas à proporcionalidade em sentido estrito, além de sua conceituação 

tautológica; (iv) inobservância da relação de subsidiariedade entre as sub-regras.   

 Em relação a (e) dissemos que: 

(e.1) incertezas patológicas são aquelas que não fazem parte do normal funcionamento 

do direito; elas decorrem, sobretudo, da frustração de expectativas normativas legítimas 

daqueles que participam do sistema jurídico; 

(e.2) os instrumentos metodológicos que definem a estrutura da proporcionalidade 

garantem que o conteúdo normativo de um princípio seja realizado na maior medida do 

possível; 

(e.3) a legitimidade (ou correção) dos resultados associados à proporcionalidade vincula-

se ao rigor metodológico apresentado pelo Ministro na operacionalização dessa regra. Em 

outras palavras, os resultados só serão legítimos se o tomador de decisão efetivamente 

atentar para o roteiro argumentativo imposto pelo procedimento decisional;  

(e.4) caso contrário, a significação dos princípios como mandamentos de otimização é 

desrespeitada, gerando, portanto, decisões subótimas que frustram as expectativas 
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legítimas dos detentores desses direitos. Decisões que frustram expectativas legítimas 

causam incertezas patológicas; 

 Finalmente, no que diz respeito a (f): 

(f.1) há um componente de falibilidade na aplicação do direito: (c.2) e (e.4); 

(f.2) indivíduos são avessos aos riscos e às possíveis punições aos seus atos discursivos;  

(f.3) frente a impossibilidade da realização de previsões confiáveis a respeito da 

permissibilidade dos seus atos discursivos, é possível que os indivíduos se sintam 

desencorajados na produção de novos discursos;  

(f.4) receios e autocensuras podem ser superados por meio da elaboração de critérios 

claros nas decisões envolvendo liberdade de expressão; 

(f.5) contudo, os Ministros do STF não criam parâmetros claros a orientar decisões futuras 

quando do julgamento de casos envolvendo o princípio da liberdade de expressão [ (a), 

(c.1), (c.2), (c.3), (d.1), (d.2) e (d.3) ]. Consequentemente, prognoses confiáveis sobre a 

permissibilidade de atos discursos tornam-se quase que inexequíveis.  

(f.6) logo, normativamente a proporcionalidade funciona como uma solução aos 

problemas de incerteza relacionados à aplicação de princípios jurídicos a casos concretos, 

atuando como uma forma de racionalização da auto-interpretação dos participantes da 

práxis jurídica por meio da apresentação de pontos de referências para o exercício do 

controle intersubjetivo da correção (ou legitimidade) de decisões jurídicas256 (e.2); 

todavia, descritivamente a proporcionalidade é operada de forma discricionária, à 

margem da interpretação/aplicação do direito, conduzindo à incerteza jurídica257 e ao 

subjetivismo258(d).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
256 Schuartz (2005), op.cit., p.185. 
257 ADPF nº 101, p. 209  
258 ÁVILA. Neoconstitucionalismo: entre a ciência do direito e o direito da ciência, p. 9. 
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TABELA 1 

Acórdão descartado259 Síntese do caso260 Motivo do descarte261 

ADI 4.650 DF Financiamento de pessoas 
jurídicas às campanhas 
eleitorais: 
 “O Tribunal, por maioria e nos 
termos do voto do Ministro 
Relator, julgou procedente em 
parte o pedido formulado na 
ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade dos 
dispositivos legais que 
autorizavam as contribuições de 
pessoas jurídicas às campanhas 
eleitorais (...)” 

A liberdade de expressão, como 
argumento de proteção à 
liberdade de contribuição para 
campanhas políticas, perde o seu 
sentido de ato discursivo direto. 
Pessoas jurídicas não são 
propriamente impedidas de 
expressar suas opiniões, mesmo 
quando resta proibida a sua 
contribuição financeira às 
campanhas eleitorais. 

ADI 3.510 DF Decisão no sentido da 
constitucionalidade da Lei de 
biossegurança 
(L.11.105/2005), em especial o 
seu art.5º, autorizando assim a 
utilização de células-tronco 
embrionária para pesquisas 
científicas. 

Liberdade de expressão 
científica extrapola o tema 
central do presente trabalho. A 
constitucionalidade de pesquisas 
com células-tronco embrionária 
não está diretamente relacionada 
com a liberdade de manifestação 
de ideias e opiniões. 

 
 
 
TABELA 2 

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte 

ADI 869 “Ação direta de 
inconstitucionalidade. Lei 
Federal 8069/90. Liberdade de 
expressão e de informação. 
Impossibilidade de restrição (...) 
[declarou-se a] 
inconstitucionalidade do §2º do 
art.247, da lei nº 8.069/1990 
(Estatuto da criança e do 
adolescente), da expressão “ou 
a suspensão da programação da 
emissora até por dois dias, bem 
como da publicação do 
periódico até por dois números” 

Razoabilidade ligada à ideia de 
bom-senso e não propriamente a 
um método de solução de 
conflitos: “(...) creio que o passo 
mostrou-se muito largo, porque 
discrepa, sob a minha óptica, da 
razoabilidade que deve nortear 
a interpretação da Carta da 
República (...)”. 

ADI 2.677-1 DF “Ação direta de 
inconstitucionalidade. Medida 
cautelar. Artigo 45, §1º, I, da lei 
9.096, de 19.09.95. Propaganda 
partidária. Participação de 
pessoa filiada a partido diverso 
do responsável pelo programa. 
Vedação. Legitimidade. 
Cautelar indeferida.” 

Razoabilidade ligada à ideia de 
bom-senso e não propriamente a 
um método de solução de 
conflitos: “A vedação legal 
impugnada apresenta-se em 
harmonia com os princípios da 
razoabilidade, da isonomia e da 
finalidade”.  

                                                                 
259 Referência à natureza e à numeração da ação. 
260 Breve resumo dos elementos jurídicos presentes no caso. Eventualmente, trechos de ementas ou dos 
próprios votos podem ser transcritos.  
261 Breve explicação do porquê do descarte.  
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ADI 2.566 – 0 DF Proibição de proselitismo em 
rádios comunitárias: 
“Ação direta de 
inconstitucionalidade do 
parágrafo 1º do art.4º da Lei nº 
9.612” 

O termo “ponderação” é 
utilizado em dois sentidos: (I) 
“Com essas ponderações se 
chega ao indeferimento (...)”; e 
(II) “a vigência dessa norma não 
inibe a ponderação ad hoc entre 
direitos constitucionais 
eventualmente em colisão (...)”. 
Em relação a este segundo 
sentido, o Ministro Sepúlveda 
Pertence não estava propondo a 
aplicação deste método para o 
deslinde do caso em questão, 
mas tão somente dizendo se 
tratar de um método apto para o 
controle de futuros abusos 
decorrentes da vigência da lei 
que proíbe o proselitismo.  

ADI 1.969 – 4 DF “(...)Ato do Poder Executivo 
que, a pretexto de compatibilizar 
a liberdade de expressão com o 
direito ao trabalho em ambiente 
de tranquilidade, acaba por 
emprestar à Carta 
regulamentação imprópria, sob 
ângulos formal e material (...) 
Ação de inconstitucionalidade 
dirigida contra decreto nº 
20.098 (15.03.1999), com que 
restou proibida a utilização de 
carros, aparelhos e objetos 
sonoros nas manifestações 
públicas a serem realizadas na 
Praça dos três Poderes, na 
Esplanada dos Ministérios e na 
Praça do Buriti, em Brasília” 

O termo “razoabilidade” é 
utilizado diversas vezes, sempre 
expressando o seu sentido 
corriqueiro de “qualidade do 
razoável”, e não propriamente 
um método de solução judicial, 
e.g. “Há que ser acionado, isto 
sim, de forma repressiva apenas 
quando extravasados os limites 
ditados pela razoabilidade”. 
Sepúlveda Pertence mencionou, 
de passagem, que na 
“ponderação de direitos 
contrapostos, a restrição 
imposta nunca pode chegar a 
inviabilização de um deles”. 
Apesar disto, não consideramos 
essa breve menção como uma 
descrição do conceito da 
proporcionalidade. 

HC 109.676 RJ  “Habeas Corpus. Penal. 
Processo Penal. Direito 
constitucional. Crime de injúria 
qualificada. Alegação de 
inconstitucionalidade da pena 
prevista no tipo, por ofensa ao 
princípio da proporcionalidade, 
e pretensão de ver estabelecido 
pelo STF novo parâmetro para 
sanção” 

Proporcionalidade aqui é 
utilizada não como um método 
de solução de conflitos 
constitucionais, mas como um 
mandamento que o tomador de 
decisão deve respeitar quando da 
dosimetria da pena. 
Proporcionalidade entre 
quantidade da pena aplicada e a 
gravidade da infração 

Inq. 2.154-7 DF Difamação – tipicidade. A 
tipicidade do crime contra a 
honra que é a difamação há de 
ser definida a partir do contexto 
em que veiculadas as expressões, 
cabendo afastá-la quando se tem 
simples crítica à atuação de 
agente público, revelando-a fora 
das balizas próprias. Denúncia 
rejeitada.  

O termo “razoabilidade” é 
utilizado tão-somente uma única 
vez, e em seu sentido trivial e 
não como um método de solução 
de conflitos: “(...) tais 
expressões fizeram-se no âmbito 
da razoabilidade”. 
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TABELA 3 

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte 

RE 389.096 AgR/SP “Correta, portanto, a decisão 
agravada ao negar seguimento 
ao extraordinário sob o 
fundamento de que a análise do 
reconhecimento do ‘abuso de 
informação’ exige o 
revolvimento dos fatos e das 
provas dos autos(...) 

A decisão negou provimento ao 
agravo, tendo por base a Súmula 
279 – STF. Questões processuais 
que não nos interessam.  

ARE 790.813 RG/SP “O Tribunal, por unanimidade, 
reputou constitucional a 
questão. O Tribunal, por 
maioria, reconheceu a 
inexistência de repercussão 
geral da questão constitucional 
suscitada” 

Questões meramente 
processuais. Ausência de 
requisito de admissibilidade do 
RE. O mérito da questão não foi 
discutido. 

ARE 758.478 AgR/RJ “Reexame de fatos e provas. 
Impossibilidade. Ausência de 
repercussão geral do tema” 

Idem 

ARE 911.511 AgR/RJ “O recurso extraordinário não é 
meio próprio ao revolvimento da 
prova, também não servindo à 
interpretação de normas 
estritamente legais” 

Idem 

ARE 751.724         
AgR/RJ 

“A ponderação do princípio da 
liberdade de informação 
firmado no art.220 da CF com a 
garantia constitucional da 
reparação por danos morais 
implicaria o reexame do 
conjunto fático-probatório, já 
debatido pelas instâncias 
ordinárias, inviável nesta sede 
recursal”. Súmula STF 279. 

Idem 

 

TABELA 4 

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte 

ADI 4.638 DF Competência do CNJ para 
investigar magistrados. 
Resolução 135/11 CNJ.  
“ Para os processos 
administrativos disciplinares e 
para a aplicação de quaisquer 
penalidades previstas em lei, é 
competente o Tribunal a que 
pertença ou esteja 
subordinado o magistrado, 
sem prejuízo da atuação do 
Conselho Nacional de Justiça 
(...) O respeito ao Poder 
Judiciário não pode ser obtido 

Matéria que foge por 
completo do tema central do 
presente trabalho. Liberdade de 
expressão e liberdade de 
informação são aludidos de 
maneira totalmente desconexa 
com o direito de manifestação de 
ideias e opiniões. Para sermos 
mais precisos, o termo 
“liberdade de expressão” foi 
utilizado somente uma vez – e 
apenas como referência 
bibliográfica -, ao passo que 
“liberdade de informação” foi 
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por meio de blindagem 
destinada a proteger do 
escrutínio público os juízes e o 
órgão sancionador. Tal medida 
é incompatível com a liberdade 
de informação e com a ideia de 
democracia”. 

levantado incidentalmente para 
corroborar com o argumento da 
transparência do escrutínio 
judicial.  

ADPF 54 DF Feto anencefálo. Interrupção 
da gravidez. 

“Mostra-se 
inconstitucional interpretação 
de a interrupção da gravidez de 
feto anencéfalo ser conduta 
tipificada nos artigos 124, 126 e 
128, incisos I e II, do Código 
Penal (...)A liberdade religiosa e 
o Estado laico representam mais 
do que isso. Significam que as 
religiões não guiarão o 
tratamento estatal dispensado a 
outros direitos fundamentais, 
tais como o direito à 
autodeterminação, o direito à 
saúde física e mental, o direito à 
privacidade, o direito à 
liberdade de expressão, o direito 
à liberdade de orientação sexual 
e o direito à liberdade no campo 
da reprodução. ” 

Matéria que nada tem a ver com 
o presente trabalho. A Liberdade 
de expressão é mencionada uma 
única vez e de maneira 
completamente alheia ao debate 
central do processo, i.e., como 
um direito que reforça a 
laicidade do Estado. 

Inq. 2245 Inquérito do Caso Mensalão. Ausência de conexão temática 
com o nosso estudo. O caso diz 
respeito à corrupção política 
mediante compra de votos de 
parlamentares no Congresso 
Nacional, nada tendo a ver com 
conflitos principiológicos 
envolvendo a liberdade de 
expressão.  

Inq. 1957 PR “Penal. Processual Penal. 
Ministério Público: 
investigação: inquérito policial. 
Crime de dispensa irregular de 
licitação. Lei 8.666/93”.  
Discussão preliminar a respeito 
da possibilidade de denúncia 
anônima.  

A matéria do inquérito policial 
em análise nada tem a ver com o 
assunto do nosso estudo. Celso 
de Mello chega a apresentar um 
conceito para a regra da 
proporcionalidade; todavia, não 
vemos que a discussão acerca da 
denúncia anônima em casos 
envolvendo fraudes em 
licitações possa ser reconduzida 
facilmente ao debate sobre 
liberdade de expressão.  

 

TABELA 5 
Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte 
RE 208.685-1RJ “Direito à informação (CF. 

art.220). Dano moral. A simples 
reprodução, pela imprensa, de 
acusação de mau uso de verbas 
públicas, prática de nepotismo e 
tráfico de influência, objeto de 

Segundo a Ministra relatora 
Ellen Gracie, inexiste conflito 
real entre princípios: “A 
hipótese, portanto, ao contrário 
do que entendeu o acórdão 
recorrido não é de conflito entre 
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representação devidamente 
formulada perante o TST por 
federação de sindicatos, não 
constitui abuso de direito. Dano 
moral indevido. RE conhecido e 
provido. ” 

dois princípios constitucionais – 
o direito à informação e a 
inviolabilidade da intimidade, 
vez que esta não foi afrontada, 
mas da subsistência do direito 
constitucional à informação”. 
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APÊNDICE B: 
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• Demais decisões (em ordem cronológica): 

 

1. RE 447.584 – 7 RJ (28/11/2006): 

TABELA 6  

Indenização. Responsabilidade civil. Lei de imprensa. Dano moral. Publicação de notícia inverídica, 
ofensiva à honra e à boa fama da vítima. Ato ilícito absoluto. Responsabilidade civil da empresa 
jornalística. Limitação da verba devida [limite de cálculo da verba indenizatória por dano moral], 
nos termos do art.52 da lei 5.250/67. Inadmissibilidade. Norma não recebida pelo ordenamento jurídico 
vigente. Interpretação do art. 5º, IV, V, IX, X, XIII e XIV, e art.220º, caput e § 1º, da CF de 1988. 
Recurso extraordinário improvido. 

Ministro Cezar Peluso 
I- Conceito de proporcionalidade: Procedimento metodológico de resolução da 

questão jurídico-constitucional, decorrente na 
natureza não hierárquica dos direitos 
fundamentais. Método de concordância prática 
“segundo o qual deve o intérprete harmonizar os 
preceitos divergentes no quadro da compreensão 
unitária da Constituição, parte do reconhecimento 
da natureza relativa da liberdade de imprensa 
como valor jurídico cuja regulamentação 
constitucional encontra limites textuais (...)” 

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Apesar de o Ministro ter oferecido uma descrição satisfatória da regra da proporcionalidade, ele 
sustenta não haver no caso concreto uma colisão real entre princípios constitucionais. Isto porque: “Toda 
atividade exercida em nome da liberdade de expressão, mas com ofensa à honra e à reputação alheia, 
não é tolerada pela Constituição da República, porque se põe fora do domínio de proteção normativo-
constitucional desse bem jurídico (...) não faz parte dos comportamentos facultados pelo direito 
fundamental correlato”. (Teoria dos limites imanentes ao âmbito material das normas).  
Obs2: Os demais ministros [Celso de Mello; Gilmar Mendes e Eros Grau] não preencheram nenhuma 
das exigências do nosso roteiro. 

 
 

2. RE 4.451 MC-REF/DF (01/09/2010) 

TABELA 9  

“Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT). Ação que impugna os incisos II e III do art.45 da L.9.504/1997, assim 
venarcularmente postos:  
Art.45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua 
programação normal e noticiário: 
(...) 
II – Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio com vídeo que, de qualquer forma, degradem 
ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; 
III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, 
coligação, a seus órgãos ou representantes”. 

Ministro Dias Toffoli: 
I. Conceito de proporcionalidade: Divisão da técnica da ponderação em: 

(I) Função legiferante de “escolha entre valores”; 
ponderação de valores na elaboração de 
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normas; a ponderação feita pelo legislador é tida 
como legítima.  
(II) Técnica de decisão praticada à margem do 
sistema, subjetivamente, de modo discricionário, 
perigosamente, a partir das pré-compreensões de 
cada juiz. Ilegítima. 262  (Crítica estrutural à 
proporcionalidade; crítica de irracionalidade do 
método de decisão). 

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Dias Toffoli sustenta que a ponderação ex ante, realizada pelo legislador, não pode ser substituída 
pela ponderação a posteriori do juiz. O Ministro cita alguns aspectos da teoria dos direitos fundamentais 
de Robert Alexy para apontar que não existem direitos absolutos. Todavia, concluí dizendo que qualquer 
limitação aos direitos fundamentais “pode e deve ser feito primordialmente pelo legislador. Não é 
adequado supor que haveria pré-condicionamento ao legislador e ampla deferência ao juiz para 
restringir direitos fundamentais apenas porque o magistrado atua no caso concreto e sob 
circunstâncias de fato” (Grifei). 
Obs2.: A Ministra Cármen Lúcia entende que não há “uma colisão de direitos, mas, realmente, uma 
afronta a um direito constitucional [liberdade de expressão]”. Ellen Gracie, por sua vez, acredita que 
a L.9.504/97 contém em si mesma uma “ponderação de princípios constitucionais, na qual nenhum 
valor maior em jogo precisou ser resguardado à custa do sacrifício integral de todos os demais”. 
Todavia, no tocante ao inciso II do art.45, a Ministra entende tratar-se de medida desproporcional, isto 
é, que restringe demasiadamente a liberdade de manifestação. A exemplo do voto proferido por Dias 
Toffoli, a ponderação aqui é estressada como uma técnica de conformação do legislador.  
Obs3.: Os demais ministros [Cezar Peluso; Celso de Mello; Marco Aurélio; Gilmar Mendes; Ayres 
Britto e Ricardo Lewandowski] não preencheram nenhuma das exigências do nosso roteiro. 

3. RE 414.426 SC (01/08/2011) 

TABELA 10  

Direito constitucional. Exercício profissional e liberdade de expressão. Exigência de inscrição em 
conselho profissional. Excepcionalidade. Arts. 5º, IX e XIII, da Constituição(...). Apenas quando 
houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização 
profissional. A atividade de músico prescinde de controle.  

Ministra Ellen Gracie 
I. Conceito da proporcionalidade: “(...) as restrições de direitos, liberdades e 

garantias devem ‘limitar-se ao necessário para 
salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionais protegidos (...), servindo a 
razoabilidade e a proporcionalidade como 
critérios para a análise da validade de eventuais 
restrições aos direitos fundamentais”. 

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 

Ministro Celso de Mello 
I. Conceito da proporcionalidade “(...) princípio da proporcionalidade, que se 

qualifica – enquanto coeficiente de aferição da 
razoabilidade dos atos estatais – como postulado 
básico de contenção dos excessos do Poder 
Público”. (Desvio do poder legislativo; contenção 
aos abusos do poder legislativo) 

                                                                 
262  O ceticismo radical em relação à racionalidade da regra da proporcionalidade, sobretudo à 
proporcionalidade em sentido estrito, apontada aqui por Dias Toffoli, tem na figura de Jürgen Habermas 
um dos seus maiores defensores: “because there are no rational standards, must take place either 
arbitrarily or unreflectively, according to customary standards and hierarchies”. J. Habermas, Between 
facts and norms, W.Rehg (trans.), Polity Press, Cambridge 1996, p.259.  
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II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Os demais ministros [Cezar Peluso; Marco Aurélio; Gilmar Mendes; Ayres Britto; Ricardo 
Lewandowski; Cármen Lúcia; Dias Toffoli e Luiz Fux], não preencheram nenhuma das exigências do 
nosso roteiro.  

4. Medida Cautelar na ADI 5.136 DF (01/07/2014): 

TABELA 11  

Ação direta de inconstitucionalidade. §1º do art.28 da Lei n. 12.663/2012 (“Lei Geral Da Copa”). 
Violação da liberdade de expressão. Inexistência. Aplicação do princípio da proporcionalidade. Juízo de 
ponderação do legislador para limitar manifestações que tenderiam a gerar maiores conflitos e atentar 
contra a segurança dos participantes de evento de grande porte. Medida cautelar indeferida. Ação julgada 
improcedente.  

Ministro Gilmar Mendes (relator) 
I. Conceito da proporcionalidade: “A aplicação do princípio da proporcionalidade se 

dá quando verificada restrição a determinado 
direito fundamental ou um conflito entre distintos 
princípios constitucionais de modo a exigir que se 
estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos 
por meio das máximas que integram o mencionado 
princípio da proporcionalidade”. 

II. Descrição da operacionalização 
a. adequação:  “(...) apto para produzir o resultado desejado”. 
b. necessidade: “(...) insubstituível por outro meio menos gravoso 

e igualmente eficaz”. 
c. proporcional em sentido estrito: “ (...) se estabelece uma relação ponderada entre o 

grau de restrição de um princípio e o grau de 
realização do princípio contraposto”. 

III. Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Gilmar Mendes limita-se a dizer que “As restrições impostas pelo art.28 da Lei Geral da Copa 
parecem enquadrar-se nesses três requisitos [adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito]”. Todavia, o Ministro não explicita como chegou a tal conclusão. Por outro lado, o Ministro aduz 
que “Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugnado não parece constituir limitação à 
liberdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as demais manifestações são permitidas”; esta 
afirmação tornaria a utilização da proporcionalidade de todo desnecessária, eis que inexistiria qualquer 
conflituosidade entre princípios. Mas afinal, por que o Ministro ainda assim reputou as restrições como 
proporcionais? 

Ministro Luís Roberto Barroso 
 
I. Conceito da proporcionalidade: X 
II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Ausência de conflito entre princípios: “A meu ver, o dispositivo, por ter o sentido oposto ao de 
restrição à liberdade de expressão, não tem razão para ser retirado do ordenamento jurídico (...)”. 
Ministros: Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, , Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio e Joaquim Barbosa: 
I. Conceito da proporcionalidade: X 
II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 
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3.1. Habeas Corpus 82.424 – 2 Rio Grande do Sul (Caso Ellwanger)  

a) análise dos votos: 

 

3.1.6. Ministro Moreira Alves (relator): 

 Moreira Alves, ao longo de seu voto, limitou seu horizonte de análise à 

controvérsia principal suscitada pelo caso, qual seja – a divergência acerca da definição 

da prática de antissemitismo como racismo, notadamente para efeito da incidência da 

cláusula de imprescritibilidade (art.5º, XLII CRFB).  

 O Ministro explicitamente se absteve de adentrar na discussão envolvendo o 

princípio da liberdade expressão, visto acreditar que: 

 “(...) no presente habeas corpus, não se está discutindo se a condenação 
viola a liberdade de pensamento, mas, sim e apenas, a questão da 
imprescritibilidade sob a alegação de que, no caso, não houve crime de 
racismo”263. 
 

 Ao restringir a área de análise à questão da imprescritibilidade, excluído 

encontrou-se o exame da conflitualidade entre os direitos fundamentais e, 

consequentemente, o uso da regra da proporcionalidade.  

 

3.1.7. Ministro Carlos Velloso: 

 Em relação à liberdade de expressão, Carlos Velloso sustenta que “a incitação ao 

ódio público contra o povo judeu” encontra-se fora do âmbito protetivo desta 

liberdade264.  

 No mais, o Ministro acredita que: 

 “(...) se se tem conflito aparente de direitos fundamentais, a questão se 
resolve pela prevalência do direito que melhor realiza o sistema de proteção dos 
direitos e garantia inscritos na lei maior (...) a liberdade de expressão não pode 
sobrepor-se à dignidade da pessoa humana, fundamento da República e do Estado 
Democrático de Direito que adotamos(...)265”. 
 

 Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado. 

Carlos Velloso nem mesmo citou a proporcionalidade ou algum dos seus sinônimos. 

 

 

 

                                                                 
263STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71). 
264 Ver notas 72 E 73. 
265 STF: HC 82.424 RS cit. (nota 71),. 
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3.1.8. Ministro Nelson Jobim: 

 Nelson Jobim apenas transcreveu trechos dos votos de seus colegas. Em torno de 

cinquenta páginas, absolutamente nada de novo foi trazido à discussão. Nenhum dos 

elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificando.  

3.1.9. Ministra Ellen Gracie e Cezar Peluso: 

 Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado. 

Ellen Gracie não chegou a entrar na discussão acerca da liberdade de expressão. 

3.1.10. Sepúlveda Pertence:  

 Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado. 

b) Quadro sinóptico: 

TABELA 7 

Ministro Maurício Corrêa 
I. Conceito da proporcionalidade: Técnica da ponderação descrita como forma de 

harmonizar bens jurídicos em oposição. 
Importância dada ao papel do tomador de decisão 
como intérprete da harmonia constante no texto 
constitucional.  

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 

Celso de Mello 
I. Conceito da proporcionalidade:  “(...)superação dos antagonismos existentes entre 

princípios constitucionais há de resultar da 
utilização, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
critérios que permitam ponderar e avaliar “hic et 
nunc” em função de determinado contexto(...) qual 
deva ser o direito a preponderar no caso, 
considerada a situação de conflito ocorrente, 
desde que, no entanto, a utilização do método da 
ponderação de bens e interesses não importe em 
esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais”.  

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 

Ministro Gilmar Mendes: 
I – Conceito da proporcionalidade:  (I) “determina o limite último da possibilidade 

de restrição legítima de determinado direito 
fundamental” e (II) “um método geral para a 
solução de conflitos entre princípios, isto é, um 
conflito de normas que, ao contrário do conflito 
entre regras, é resolvido não pela revogação ou 
redução teleológica de uma das normas 
conflitantes nem pela explicitação de distinto 
campo de aplicação entre as normas, mas antes e 
tão-somente pela ponderação do peso relativo de 
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cada uma das normas em tese aplicáveis e aptas a 
fundamentar decisões em sentidos opostos”. 

II. Descrição da operacionalização: 
II(a). Adequação: “(...)apto para produzir o resultado desejado” 
II(b). Necessidade: “(...) insubstituível por outro meio menos gravoso 

e igualmente eficaz” 
II(c). Proporcionalidade em sentido estrito: “ (...) relação ponderada entre o grau de restrição 

de um princípio e o grau de realização do 
princípio contraposto” 

III. Aplicação stricto sensu: “É evidente a adequação da condenação do 
paciente para se alcançar o fim almejado, qual 
seja, a salvaguarda de uma sociedade pluralista, 
onde reine a tolerância”.  
“Também não há dúvidas de que a decisão 
condenatória, tal como proferida, seja necessária, 
sob o pressuposto de ausência de outro meio 
menos gravoso e igualmente eficaz” 
“A decisão atende, por fim, ao requisito da 
proporcionalidade em sentido estrito”.  

Ministro Ayres Britto: 
 

I. Conceito da proporcionalidade: Estratégia apta à resolução de conflitos 
principiológicos, constituindo-se em uma fórmula 
compensatória a recobrar o estado harmónico do 
sistema jurídico. 

II. Descrição da operacionalização: X 
III. Aplicação stricto sensu: X 

Ministro Marco Aurélio: 
I. Conceito da proporcionalidade “(...)todas as colisões somente podem ser 

superadas se algum tipo de restrição ou de 
sacrifício forem impostos a um ou aos dois lados. 
(...) o choque de princípios encontra solução na 
dimensão do valor, a partir do critério da 
ponderação, que possibilita um meio-termo entre 
a vinculação e a flexibilidade dos direitos”.  

II. Descrição da operacionalização 
II(a). Adequação: “ Examina se a medida adotada é apropriada para 

concretizar o objetivo visado, com vistas ao 
interesse público (...)” 

II(b). Necessidade: “Segundo o qual a medida escolhida não deve 
exceder ou extrapolar os limites indispensáveis à 
conservação do objetivo que pretende alcançar”. 

II(c). Proporcionalidade em sentido estrito: “O intérprete deve questionar se o resultado 
obtido é proporcional ao meio empregado e à 
carga coativo-interventiva dessa medida. É 
realizado um juízo de ponderação no qual se 
engloba a análise de adequação entre meio e fim, 
levando-se em conta os valores do ordenamento 
jurídico vigente”. 

III. Aplicação stricto sensu: Adequação: “Penso que não, uma vez que o fato 
de o paciente querer transmitir a terceiros a sua 
versão da história não significa que os leitores 
irão concordar, e, ainda que concordem, não 
significa que vão passar a discriminar os judeus, 
mesmo porque, ante a passagem inexorável do 
tempo, hoje os envolvidos são outros” 
Necessidade: “Na hipótese, a observância desse 
subprincípio deixa ao Tribunal apenas uma 
solução cabível, ante a impossibilidade de aplicar 
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outro meio menos gravoso ao paciente: conceder a 
ordem, garantindo o direito à liberdade de 
manifestação do pensamento, preservados os 
livros, já que a restrição a tal direito não garantirá 
sequer a conservação da dignidade do povo judeu”. 
Proporcionalidade em sentido estrito: “Assim, 
cumpre perquirir se é razoável, dentro de uma 
sociedade plural como a brasileira, restringir-se 
determinada manifestação de opinião por meio de 
um livro, ainda que preconceituosa e 
despropositada, sob o argumento de que tal ideia 
incitará a prática de violência, considerando-se, 
todavia, o fato de inexistirem mínimos indícios de 
que o livro causará tal revolução na sociedade 
brasileira” 

Obs.: Demais Ministros não preencheram nenhuma das exigências propostas por nosso roteiro de 
análise dos votos.  
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3.2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 DF (ADPF 130): 

a) análise dos votos: 

 

3.2.4. Ministro Carlos Ayres Britto (relator): 

 A postura adotada pelo Ministro, sempre em que debruçado sobre casos 

envolvendo a liberdade de expressão, representa uma exegese dos dispositivos 

constitucionais que torna prescindível o uso da proporcionalidade como um método de 

solução de conflitos principiológicos.  

 Ayres Britto não poupa elogios e adjetivações à liberdade de manifestação, direito 

que o Ministro reputa como um “patrimônio imaterial”, uma “instância por excelência 

do pensamento crítico”, a “irmã siamesa da democracia”, ou ainda, de maneira mais 

poética, como sendo “tão necessária quanto o desembaraçado fluir do sangue pelas 

nossas veias e o desobstruído percurso do ar pelos nosso pulmões e vias aéreas”.   

 No entender do Ministro, o legislador constitucional, atento ao valor 

transcendental da liberdade de expressão, a colocou em um patamar superior em relação 

aos demais direitos fundamentais, realizando aprioristicamente um verdadeiro 

escalonamento principiológico. Em consequência, Ayres Britto defende que, 

inescapavelmente, sempre em que houver uma tensão entre direitos fundamentais 

envolvendo a liberdade de expressão, o direito à palavra deve prevalecer.  Melhor 

dizendo,  

 “[há uma]ponderação ou sopesamento de valores que a própria Constituição 
antecipadamente faz e resolve por um modo temporalmente favorecedor do pensamento 
e da expressão (...) 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”266.  

 
 Primeiro protege-se de maneira absoluta o direito de “quem quer que seja dizer o 

que quer que seja” para, posteriormente, verificar se houve algum dano a terceiros. 

Preliminarmente, a liberdade de expressão corresponde a um valor absoluto - o direito de 

uma palavra “ver a luz do dia” é intransigente, doa a quem doer. Em um segundo 

momento, danos e perdas podem ser resolvidos por meio dos instrumentos jurídicos 

previstos na parte final do §1º do artigo 220 CRFB.  

 “(...) as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, 
imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 
antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações 
de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social 

                                                                 
266 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.50. 
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sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual 
responsabilização ou consequência de pleno gozo das primeiras”267. 
 

 Em teoria, a posição preferencial concedida à liberdade de expressão, tão comum 

na jurisprudência constitucional norte-americana268 , não impede o uso da 

proporcionalidade para resolução de tensões entre princípios. Uma das frações da fórmula 

do peso proposta por Alexy, por exemplo, estabelece que o juiz atribua um peso abstrato 

para cada um dos princípios em conflito, e nada proíbe que o tomador de decisão confira 

um peso maior a um dado princípio269. Todavia, a postura adotada por Ayres Britto não 

reclama a atribuição de um peso maior à liberdade de expressão, mas sim a sua 

incondicional prevalência, impossibilitando a aplicação da proporcionalidade.  

“(...) essa primazia político-filosófica das liberdades de pensamento e de 
expressão latu sensu afasta sua categorização conceitual como “normas-
princípio” (categorização tão bem exposta pelo jurista alemão Robert Alexy e 
pelo norte-americano Ronald Dworkin). É que nenhuma dessas liberdades se nos 
apresenta como “mandado de otimização”, pois não se cuida de realiza-las “na 
maior medida possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes”. 
Tais possibilidades não contam, simplesmente, porque a precedência 
constitucional é daquelas que se impõe em toda e qualquer situação concreta. 
Assim na esfera de atuação do Estado quanto dos indivíduos. Logo, valendo 
terminantemente para todas as situações da vida em concreto, pouco importando 
a natureza pública ou privada da relação entre partes, ambas as franquias 
constitucionais encarnam uma tipologia normativa bem mais próxima do 
conceito de “normas-regras”; isto em consideração ao fato de que, 
temporalmente, e com o timbre da invariabilidade, preferem à aplicação de 
outras regras constitucionais sobre direitos de personalidade. Não para invalidade 
estes últimos, mas para sonegar-lhes a nota da imediata produção dos efeitos a 
que se preordenam, sempre que confrontados com as liberdades de manifestação 
do pensamento e de expressão lato sensu. Mormente se tais liberdade se dão na 
esfera de atuação dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social. 270” (Grifei). 

 

3.2.5. Ministro Eros Grau, Ministra Cármen Lúcia e Ministro Ricardo 

Lewandowski: 

 Não satisfizeram minimamente os elementos exigidos pelo nosso roteiro analítico.  

 

3.2.6. Ministro Joaquim Barbosa: 

                                                                 
267 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.4. 
268 Sarmento aduz que no curso do século XX houve uma “progressiva extensão da proteção conferida à 
liberdade de expressão, que é hoje, sem dúvida, o mais valorizado direito fundamental no âmbito da 
jurisprudência constitucional norte-americana”. Sarmento, Daniel, A liberdade de expressão e o 
problema do “hate speech”, p.5. 
269 Alexy (2007), op.cit., p.15 
270 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.61. 
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 Joaquim Barbosa também não preencheu nenhum dos elementos do nosso roteiro. 

Todavia, acredito ser importante a transcrição de alguns trechos de seu voto, eis que o 

Ministro se contrapõe fortemente à postura adotada por Ayres Britto. 

 Joaquim Barbosa assinala a posição de Ayres Britto como sendo radical, 

asseverando que esse Ministro 

 “(...) preconizou para o nosso País uma imprensa inteiramente livre de 
qualquer regulamentação ou de qualquer tipo de interferência por parte dos 
órgãos estatais”271. 

 Em seguida, Barbosa adere aos ensinamentos de Owen Fiss, apontando para o fato 

de que: 

 “(...) nem sempre o Estado exerce uma influência negativa no campo das 
liberdades de expressão e de comunicação (...) a liberdade de imprensa de ser 
considerada também sob uma ótica a respeito da qual, aparentemente o relator 
passou ao largo [ótica dos destinatários da informação]272”. 
 

 A crítica de Barbosa à radicalidade de Ayres Britto possui dois aspectos 

interligados entre si: (I) a atuação positiva do Estado sobre o domínio da liberdade de 

expressão nem sempre ocorre com uma finalidade restritiva; ao contrário, o dever do 

Estado na esfera das liberdades individuais não é somente um dever de omissão, mas 

também um dever de promoção273; (II) a “ótica do respeito” e a “ótica dos destinatários 

da informação” sublinham o fato de que a limitação à liberdade de expressão não tem 

como ponto de origem apenas os atos imediatamente restritivos emanados pelo poder 

estatal; ao invés, entraves ao pleno exercício do discurso podem surgir justamente da 

ausência de uma atuação estatal que visa a contenção de abusos discursivos capazes de 

retirar de grupos minoritários o poder ou a vontade de se expressarem274.  

                                                                 
271 STF ADPF 130 cit. (nota 102), p.109. 
272 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.109. 
273 Em sentido diverso, Virgílio da Silva entende não haver, partindo-se da teoria externa dos limites aos 
direitos fundamentais, distinção entre os conceitos de restrição, regulação e regulamentação “Ora, se se 
parte de um modelo de suporte fático amplo, a distinção entre restrição e regulação é mitigada, e toda 
regulação deve ser considerada, ao mesmo tempo, uma restrição, visto que regular o exercício de um 
direito implica excluir desse exercício aquilo que a regulação deixar de fora; e, além disso, toda restrição 
deve ser considerada, ao mesmo tempo, regulamentação, já que não se restringe direito fundamental sem 
fundamentação, mas sempre com o objetivo de harmonizar o exercício de todos eles” Virgílio (2006), 
op.cit., p.26. 
274 Nesse mesmo sentido, Charles R. Lawrence exalta que as ofensas direcionadas a grupos minoritários 
no ambiente acadêmico tem como consequência o efeito silenciador; em outros termos, as ofensas raciais 
geralmente causam profundas marcas emocionais nos indivíduos vitimados pelo discurso de ódio, 
reverberando negativamente em vários aspectos de suas vidas cotidianas, inclusive na capacidade 
emocional de eles se defenderem discursivamente contra essas ofensas.  Lawrence, R. Charles, If He 
Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus, Duke Law Journal Vol. 1990: (431-483).   
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3.2.7. Ministro Cezar Peluso: 

 Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. No mais, 

acompanhou as críticas direcionadas à fundamentação do voto do Ministro-relator Ayres 

Britto, expostas anteriormente por Joaquim Barbosa e Menezes Direito. Para tanto, Peluso 

escreveu que: 

“(...) além de a Constituição não prever, nem sequer em relação à vida, caráter absoluto a 
direito algum, evidentemente não poderia conceber a liberdade de imprensa com essa 
largueza absoluta e essa invulnerabilidade unímoda (...) a liberdade de expressão é plena 
nos limites conceitual-constitucionais, dentro do espaço que lhe reserva a Constituição. E 
é certo que a Constituição a encerra em limites predefinidos, que o são na previsão da 
tutela da dignidade da pessoa humana (...)275” 

 

3.2.8. Ministra Ellen Gracie: 

 Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. No mais, 

acompanhou as críticas direcionadas à fundamentação do voto do Ministro-relator Ayres 

Britto, expostas anteriormente por Joaquim Barbosa, Menezes Direito e Cezar Peluso. 

Para tanto, Ellen Gracie escreveu que: 

“(...) a ofensa proferida por intermédio de meios de comunicação, quanto maior for a sua 
extensão, maior gravame trará e, portanto, maior reprovabilidade merecerá (...) não 
enxergo, com a devida vênia, uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados 
na Constituição Federal que pudesse permitir, em nome do resguardo de apenas um deles, 
a completa blindagem legislativa desse direito aos esforços de efetivação de todas as 
demais garantias individuais”276. 

 
Em seguida, aduz a ministra que: 

“(...) a inviolabilidade dos direitos subjetivos fundamentais, sejam eles quais forem, não 
pode ser colocada na expressão adotada pelo eminente relator, num ‘estado de 
momentânea paralisia’ para o pleno usufruto de apenas um deles individualmente 
considerado. A ideia de calibração temporal ou cronológica, proposta por Sua Exa., 
representaria, a meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais à intimidade, 
à vida privada, à imagem e à honra de terceiros”277.  

 

3.2.9. Ministro Marco Aurélio:  

 Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. Advoga em 

favor do caráter não-absoluto dos direitos fundamentais. Defende que a Constituição 

confere uma posição preferencial à liberdade de expressão; em contrapartida, 

                                                                 
275 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.122. 
276 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.127. 
277 STF: ADPF 130 cit. (nota 102), p.108. 



113 
 

mecanismos legais devem ser criados para a reparação dos excessos cometidos pela 

imprensa.  

b) Quadro sinóptico: 

TABELA 8 

Ministro Menezes Direito 
I – Conceito da proporcionalidade: Processo desenvolvido para a solução de conflitos 

de direitos individuais, sem que se atribua primazia 
absoluta a um ou a outro princípio de direito.  

II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu X 

Ministro Celso de Mello 
I – Conceito da proporcionalidade: “Superação dos antagonismos existentes entre 

princípios constitucionais” através de “critérios 
que permitam ponderar e avaliar, “hic et nunc”, em 
função de determinado contexto e sob uma 
perspectiva axiológica concreta, qual deva ser o 
direito a preponderar em cada caso, considerada a 
situação de conflito ocorrente, desde que, no 
entanto, a utilização do método da ponderação de 
bens e interesses não importe esvaziamento do 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais”.  

II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu: X 

Ministro Gilmar Mendes 
I – Conceito da proporcionalidade: Método de resolução de conflitos entre 

direitos individuais não absolutos, onde o tomador 
de decisão deve se esforçar para aplicar as normas 
em tensão, “ainda que, no caso concreto, uma 
delas sofra atenuação”. 

 
II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Os demais Ministros não preencheram satisfatoriamente nenhuma das exigências propostas em 
nosso roteiro.  

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

3.3. Recurso Extraordinário 511.961 São Paulo: 

a) análise de votos: 

 

3.3.3. Ministra Cármen Lúcia: 

 Referindo-se ao Art.4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972, Cármen Lúcia diz que:  

 “(...)não há critério de proporcionalidade possível de ser acolhido, eu 
acho, em face do sistema constitucional brasileiro (...278)”. 
 

 Esta é a única passagem em que a Ministra cita a regra da proporcionalidade, 

descartando de pronto a sua aplicação. 

 

3.3.4. Ministro Ricardo Lewandowski e Ministro Eros Grau:  

 Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade, ou qualquer de seus 

sinônimos.  

 

3.3.5. Ministro Ayres Britto:  

 Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade, ou qualquer de seus 

sinônimos.  

 Em consonância com aquilo que sustentou quando do julgamento da ADPF 130, 

Ayres Britto argumenta que o regime jurídico constitucional da liberdade de imprensa 

expressa bens jurídicos superiores, ou, superiores bens da personalidade. Sendo assim, 

partindo de uma dada interpretação do artigo 220 CRFB, o Ministro acredita que a 

Constituição consagrou a liberdade de imprensa como um direito absoluto279: “(...) 

naquilo que é elementarmente de imprensa, a liberdade é absoluta. ”280 

 Por isto, a liberdade de imprensa possui uma precedência em relação aos demais 

direitos – como consequência, a responsabilização pelos excessos e desvios da imprensa 

apenas pode ocorrer a posteriori. Ao que tudo indica, dentro da tipologia de normas 

proposta por Alexy, Ayres Britto enquadra a liberdade de imprensa como uma regra e não 

propriamente como um princípio281. Isto fica claro quando o Ministro afirma que a 

liberdade em discussão é 

                                                                 
278 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.786. 
279 Como veremos mais à frente, a posição que outorga uma natureza absoluta à liberdade de expressão 
é incompatível com a teoria dos princípios de Alexy. 
280 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.809. 
281 Alexy (2010), op.cit. p.10: “(…) rules are those norms that can only be either complied or not complied 
with. By contrast, principles are norms requiring that something be realized to the greatest extent 
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 “Tão absoluta quanto outros direitos de índole igualmente 
constitucionais, como, por exemplo: ‘ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante’ – direito absoluto; ‘liberdade de 
consciência’- direito absoluto; ‘ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado’ – direito absoluto; o direito de o brasileiro nato não ser 
extraditado – direito absoluto; caráter direto e secreto do voto popular em eleições 
gerais – direito absoluto”282.  
 

 Os tipos de normas apontados por Ayres Britto, em especial a vedação a tortura 

(art.5º III CRFB) e o voto secreto (art.14º CRFB), expressam deveres definitivos, 

impossíveis de serem derrogados. Se o Ministro realmente acredita que a liberdade de 

expressão compartilha desta natureza jurídica, ou seja, que se traduz em verdadeira regra 

jurídica, desnecessário, ou melhor, inconcebível, a aplicação da regra da ponderação.   

 

3.3.6. Ministro Cezar Peluso: 

 Nenhuma referência expressa à regra da proporcionalidade, ou qualquer de seus 

sinônimos. Afirma, porém, que o processo legislativo tem de ser adequado e idôneo para 

o fim que pretende promover. Adequação e idoneidade é o que tornam, para o Ministro, 

uma norma racional.  

 

3.3.7. Ministro Marco Aurélio:  

 Voto divergente. Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade ou a 

qualquer de seus sinônimos.  

c) quadro sinóptico: 

TABELA 9 

Ministro Gilmar Mendes (relator): 
I – Conceito da proporcionalidade: Proporcionalidade como um limite dos limites. 

Função de garantir que os atos restritivos do 
Estado não atuem de forma a esvaziar o núcleo 
essencial de um direito fundamental. 

II – Descrição da operacionalização: 
II(a). Adequação:  “ O subprincípio da adequação exige que 

as medidas interventivas adotadas mostrem-se 
aptas a atingir os objetivos pretendidos”. 

II(b). Necessidade: “O subprincípio da necessidade significa que 
nenhum meio menos gravoso para o indivíduo 
revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos 
objetivos pretendidos”. 

II(c). Proporcionalidade em sentido estrito “Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade 
da medida há também de resultar da rigorosa 

                                                                 
possible, given the factual and legal possibilities. Thus, principles are optimization requirements. As such 
they are characterized by the fact they can be satisfied to varying degrees”  
282 STF: RE 511.961 SP cit. (nota 115), p.809. 
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ponderação e do possível equilíbrio entre o 
significado da intervenção para o atingido e os 
objetivos perseguidos pelo legislador”. 

III. Aplicação stricto sensu A exigência de diploma para o exercício da 
profissão de jornalista não é adequada ao fim 
objetivado [maior confiabilidade das informações 
publicadas] visto que: “As violações à honra, à 
intimidade, à imagem ou a outros direitos da 
personalidade não constituem riscos inerentes ao 
exercício do jornalismo”. 

Ministra Ellen Gracie: 
I. Conceito da proporcionalidade: Proporcionalidade como um limite dos limites. 

Função de garantir que os atos restritivos do 
Estado não atuem de forma a esvaziar o núcleo 
essencial de um direito fundamental 

II. Descrição da operacionalização: “Daí a utilidade do juízo de proporcionalidade 
ou de razoabilidade no exame da norma restritiva 
de direito fundamental, que deve passar pelo 
crivo dos critérios da adequação, necessidade e 
da proporcionalidade em sentido estrito” 

III. Operacionalização stricto sensu: “No presente caso, a exigência de curso superior 
de jornalismo para o exercício da profissão de 
jornalista é, sem dúvida alguma, restrição estatal 
inadequada, desnecessária e desmedida”. 

Obs.: Demais ministros não preencheram minimamente nenhuma das exigências do nosso roteiro de 
análise dos votos.  
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3.4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187 (Marcha da 

Maconha): 

a) análise dos votos: 

3.4.2. Ministro Celso de Mello (relator): 

 Celso de Mello atribui à liberdade de reunião um caráter eminentemente 

contramajoritário. A liberdade de expressão se traduz em um direito de defesa dos grupos 

minoritários frente àquilo que Patrick Devlin cunhou de proteção (ou reforço) da 

moralidade pública283. A prática de condutas que estimulam atos criminosos deve ser 

diferenciada das manifestações que objetivam retirar tais atos da ilegalidade284 . 

Entendimento contrário, na visão do Ministro, levaria a: 

“(...) um quadro de submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da 
maioria, o que compromete, gravemente, por reduzi-lo, o próprio coeficiente de 
legitimidade democrática das instituições do Estado, pois, ninguém o ignora, o 
regime democrático não tolera nem admite a opressão da minoria por grupos 
majoritários”285. 
 

 Tendo em mente a preocupação que Celso de Mello demonstrou em relação à 

proteção dos discursos que são dissonantes com opinião majoritária – como é caso da 

defesa da descriminalização da maconha -, poderíamos perguntar ao Ministro o porquê 

de ele não ter se valido da mesma lógica na ocasião do julgamento do caso Ellwanger. 

Afinal, de maneira aparentemente contraditória com o voto que proferiu na ocasião do 

julgamento das publicações de materiais anti-semitas, Celso de Mello agora advoga que: 

 “Tenho sempre enfatizado(...), que nada se revela mais nocivo e mais 
perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liberdade de expressão, 
mesmo que se objetive, com apoio nesse direito fundamental, expor ideias ou 
formular propostas que a maioria da coletividade repudie, pois, nesse tema, 
guardo a convicção de que o pensamento há de ser livre, sempre livre, 

                                                                 
283 Em resumo, o argumento de Patrick Devlin segue-se da seguinte maneira: (a) uma sociedade consiste 
em uma comunidade de ideias. O que garante a continuidade da existência de uma sociedade é o fato de 
seus indivíduos compartilharem crenças e valores morais; (b) qualquer ação que contrarie algum valor 
moral da sociedade torna-se perigoso “às ligações invisíveis que ligam os indivíduos”; (c) uma sociedade 
tem o direito de procurar a sua própria preservação; (d) logo, a sociedade também direito de, por meio 
de seu braço armado, isto é, o direito penal, reforçar os valores morais que tornam possível a existência 
da sociedade, punindo aqueles que praticam atividades desviantes. Ver: Devlin, P. The enforcement of 
morals. London: Oxford University Press, 1965.  
284  Segundo Thomas Scanlon, uma pessoa que age motivada por razões obtidas mediante um ato 
discursivo de um terceiro, age, derradeiramente, motivada pelo seu próprio julgamento acerca das razões 
que lhe foram fornecidas. Nesse caso, a disponibilização de razões para o cometimento de atos reputados 
como ilegais não poderia ser obstada. De forma diversa, se o emissor do discurso contribuir de uma 
maneira ativa para o cometimento do ato ilegal (e.g. disponibilizando instrumentos ou informações 
relevantes para o empreendimento criminoso), ele, o emissor, deixa de ser um simples interlocutor, 
tornando verdadeiro cúmplice do crime cometido. Ver: Scanlon (1972), op.cit. p.204-226.  
285 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.85. 
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permanentemente livre, essencialmente livre (...) o Estado não dispõe de 
poder algum sobre a palavra, sobre as ideias, sobre o pensamento e sobre as 
convicções manifestadas pelos cidadãos”286.  (Grifei). 

  

 Uma possível resposta ao nosso questionamento, talvez exsurja da interpretação 

do seguinte trecho: 

“É certo que o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter 
absoluto, pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico (...) É 
por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, povo ou 
grupo social não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a 
liberdade de expressão”287. (Grifei). 
 

 Se por um lado o Estado não tem poder algum sobre as ideias e palavras proferidas 

no espaço público, por outro lado a liberdade de expressão não possui um caráter 

absoluto, residindo fora de seu âmbito de proteção todos os atos discursivos tendentes a 

incitar o ódio público288. Celso de Mello não enuncia os parâmetros utilizados para o 

estabelecimento daquilo que ele chamou de limites da liberdade de expressão.  

 Por fim, cabe ressaltar que nenhum dos elementos do roteiro de análise dos votos 

foi verificado. O Ministro julgou procedente a ADPF 187 sem ter ao menos feito menção 

à proporcionalidade.  

 

3.4.3. Demais Ministros: Cezar Peluso, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Ricardo 

Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli: 

 Nenhum desses ministros satisfez minimamente os elementos propostos em nosso 

modelo de análise.  

b) Quadro sinóptico:  

TABELA 10  

Ministro Luiz Fux 
I – Conceito da proporcionalidade:  Ponderação como técnica a ser utilizada para o 

deslinde de tensões entre normas constitucionais. 
II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Demais Ministros não preencheram satisfatoriamente nenhuma das exigências propostas em 
nosso roteiro.  

 

                                                                 
286 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.104. 
287 STF: ADPF 187 cit. (nota 139), p.108. 
288 Ver notas 72 e 73. 
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3.5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815 Distrito Federal (ADI das 

biografias).  

a) análise dos votos: 

 

3.5.4. Ministra Rosa Weber: 

No que diz respeito à regra da proporcionalidade, Rosa Weber limita-se a dizer o 

que se segue: 

  “A imposição de restrições às liberdades de expressão e de 
manifestação do pensamento que, embora destinadas em princípio à proteção de 
finalidades constitucionalmente legítimas, de modo algum se mostram 
necessárias ou adequadas no contexto de uma democracia plural, não sobrevive 
ao teste da proporcionalidade”289.  

Evidentemente, a mera passagem supracitada não dá conta das exigências 

requeridas pelo teste da proporcionalidade. Sendo assim, a regra fora utilizada como um 

mero topos, como se a aplicação de sua racionalidade ao caso concreto fosse 

desnecessária.   

 

3.5.5. Ministro Luiz Fux: 

 Luiz Fux, em linha argumentativa análoga àquela empregada por Barroso, em 

momento algo aplica concretamente a metodologia imposta pela proporcionalidade. Isto 

porque, segundo Fux, o art.220 da Constituição Federal corresponde a uma verdadeira 

regra setorial. 

Portanto, enquanto depreende-se do voto de Barroso que, em decorrência de sua 

carga teórica e filosófica, a liberdade de expressão tem uma prioridade absoluta sobre os 

demais princípios, Fux exalta que o próprio legislador atentou para esta prioridade, 

conferindo a este direito uma ampla esfera protetiva290. Em resumo, Fux parece entender 

que não existe uma tensão real entre princípios constitucionais, eis que de um lado se 

apresentam normas do Código Civil, ao passo que de outro, normas, ou regras setoriais 

                                                                 
289 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.196 
290 Fux indica que o legislador conferiu à liberdade de expressão uma ampla esfera protetiva; com isto, 
parece que o Ministro se inclina em direção à teoria dos limites imanentes dos direitos fundamentais, eis 
que acredita que os limites à liberdade de expressão, amplos que sejam, podem ser verificados 
previamente, i.e., sem a necessidade da ponderação com outro princípio em um caso de conflito real. 
Virgílio da Silva aduz que “Ideias como a de limites imanentes, por exemplo, não são passíveis de 
convivência, em uma mesma teoria, com termos como restrição a direitos, abuso de direito ou 
sopesamento. Isso porque, entre outros motivos, quando se parte de uma teoria interna, que é aquela que 
sustenta que o direito e seus limites são algo uno, ou seja, que os limites são imanentes ao próprio direito, 
isso exclui que outros fatores externos, baseados, por exemplo, na ideia de sopesamento entre princípios, 
imponham qualquer restrição extra”. Afonso, Virgílio da Silva, O conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais e a eficácia das normas constitucionais, Revista de Direito do Estado 4 (2006): 23-51, P.37. 
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constitucionais. Em conclusão, Fux diz que“(...) não há ponderação entre a norma do 

Código Civil e a norma constitucional”291. 

 

3.5.6. Ministro Dias Toffoli: 

 Dias Toffoli, na esteira do voto de Fux, afirma que a exigência de autorização 

prévia para a publicação de biografias: 

 

“(...) equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior peso aos direitos 

à imagem e à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão, 

compreensão que não se compatibiliza com a ideia de unidade da 

Constituição”292. 

Ao contrário, a Carta Constitucional teria atribuído um tratamento especial à 

liberdade de expressão, principalmente naquilo que diz respeito à comunicação social. 

Por essa lógica, via de regra protege-se a liberdade de expressão; somente em casos 

excepcionais (e apenas no que se refere às limitações prescritas pela própria 

Constituição), pode-se limitar o âmbito de proteção desse direito.  

   “Apenas em hipóteses excepcionais admitem-se 
restrições prévias à liberdade de expressão, as quais devem estar fundadas numa 
ponderação com outros direitos ou bens jurídicos contrapostos”293. 

Ao que tudo indica, a ADI 4815/DF não se enquadra na definição de Toffoli – não 

sendo, portanto, uma “hipótese excepcional” – visto que em momento algum o Ministro 

utilizou os procedimentos metodológicos sugeridos pela ponderação, regra de solução de 

conflitos constitucionais.  

3.5.7. Ministro Marco Aurélio (vogal) 

 Não cita, em momento algum, a expressão “proporcionalidade” ou “ponderação”. 

Limita-se em concordar com Barroso em relação ao (a) aspecto preferencial da liberdade 

de expressão; (b) a uma espécie de sopesamento favorável aos interesses coletivos em 

detrimento dos interesses individuais e, finalmente, (c) ao reforço daquilo que já tinha 

sido dito por todos os demais Ministros – que a inafastabilidade da jurisdição garante a 

                                                                 
291 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.203. 
292 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.229. 
293 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p.227. 



124 
 

possibilidade de o ofendido requisitar, a posteriori, as devidas indenizações aos danos à 

moral, honra e privacidade. 

 

3.5.8. Ministro Ricardo Lewandowski:  

Também se exime de citar a regra da proporcionalidade ou ponderação. No mais, 

concorda com Barroso acerca da impossibilidade da censura prévia e, no que se refere a 

ideia de apreensão de uma obra, diz que só pode se dar quando da ocorrência de situações 

extremas ou teratológicas.  

b) Quadro sinóptico: 

TABELA 11 

Ministra Cármen Lúcia (relatora)  
I – Conceito da proporcionalidade: “Método de resolução dos casos difíceis, 

nos quais normas constitucionais tencionam e 
apresentam conflito aparente, que precisa ser 
solucionado”. 

II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu: X 

Ministro Luís Roberto Barroso: 
I – Conceito da proporcionalidade: Método de estruturação do raciocínio jurídico ou “ 

Técnica que o Direito predominantemente adota 
para a solução dessa tensão ou desse conflito é 
precisamente a denominada ponderação”. 

II – Descrição da operacionalização: “Ponderação é uma forma de estruturação do 
raciocínio que se desenrola em três etapas. Na 
primeira delas, verificam-se quais são as normas 
que postulam incidência sobre aquela hipótese. 
(...) A segunda etapa da ponderação exige que se 
verifiquem quais são os fatos relevantes. E, na 
terceira e última etapa, testam-se as soluções 
possíveis”. 

III – Aplicação stricto sensu: X 
Ministro Gilmar Mendes: 

I – Conceito da proporcionalidade:   Instrumento hábil para a solução de conflitos 
entre direitos fundamentais 

II – Descrição da operacionalização: X 
III – Aplicação stricto sensu: X 
Obs.: Demais ministros não preencheram minimamente nenhuma das exigências do nosso roteiro de 
análise dos votos.  
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3.6. Conclusões: 

 De maneira resumida, passemos a análise individualizada da consistência e 

coerência de cada Ministro. Ayres Britto e Luís Roberto Barroso, por adotarem uma 

posição que impossibilita a aplicação da proporcionalidade em casos envolvendo a 

liberdade de expressão, estão excluídos da presente seção (ver seção 4.2.). Igualmente, 

Maurício Corrêa, Celso de Mello, Carlos Velloso e Cézar Peluso, por acreditarem serem 

imanentes os limites atribuíveis aos direitos fundamentais, também não terão o conjunto 

de seus votos avaliados no momento (ver seção 4.3.). 

3.6.1. Gilmar Mendes:  

 Ao longo da análise dos votos, Gilmar Mendes figurou como aquele que mais se 

esforçou em aplicar a regra da proporcionalidade de maneira minimamente 

fundamentada. E em cinco dos seus oito votos294 Gilmar Mendes ofereceu uma descrição 

à regra da proporcionalidade; dentre os cinco votos que descreveram a proporcionalidade 

apenas três295 atentaram para a composição trifásica desta regra; por fim, em apenas 

dois296 votos analisados pode-se dizer que o Ministro buscou de fato operacionaliza-la. 

Sendo assim, pode-se concluir desde logo que Gilmar não satisfez a exigência de 

coerência dos votos297.  

 Em relação à primeira exigência do roteiro analítico adotado nesse trabalho, i.e., 

descrição do conceito da proporcionalidade, Gilmar Mendes invariavelmente define essa 

regra com “um método geral para a solução de conflitos entre princípios”298 apto a 

“determina[r] o limite último da possibilidade de restrição legítima de um determinado 

direito fundamental”.299 

 Passando ao segundo elemento, isto é, à descrição da operacionalização, a 

conceituação realizada por Gilmar Mendes é parcialmente compatível àquela realizada 

por Alexy. Isto porque, a despeito da enunciação do modelo trifásico, o magistrado 

desvia-se da teoria de Alexy em pelo menos três aspectos: (a) Gilmar não sublinha 

explicitamente a relação de subsidiariedade entre as três sub-regras que compõem a 

                                                                 
294 ADI 4.815 DF; RE 511.961 DF; HC 82.424 RS; ADPF 130; RE 447.584 RJ; ADI 5.136; RE 4.451 DF; RE 
414.426 (em negrito estão os votos em que o Ministro ofereceu uma descrição à regra da 
proporcionalidade).  
295 RE 511.961 DF HC 82.424 RS; ADI 5.136 
296 HC 82.424 RS e RE 511.961 DF 
297 Para que os votos dos Ministros possam ser considerados coerentes entre si, é indispensável que a 
estrutura de fundamentação (regra da proporcionalidade) adotada permaneça constante ao longo do 
tempo. 
298 STF: HC 82.424 RS 
299 STF: HC 82.424 RS 
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proporcionalidade; (b) a sub-regra da adequação, segundo o Ministro, exige que as 

medidas interventivas atinjam (o que é diferente de “fomentem”) os objetivos 

pretendidos; (c) a sub-regra da proporcionalidade em sentido estrito é descrita 

insatisfatoriamente e de maneira tautológica, aludindo tão-só a um “juízo de rigorosa 

ponderação” ou a uma “análise de adequação entre meios e fins”.  

 Finalmente, em relação à última exigência do nosso roteiro, em apenas duas 

decisões verificou-se uma tentativa de aplicação concreta da regra da proporcionalidade 

para a solução da tensão principiológica presente no julgado. No RE 511.961 DF, Gilmar 

Mendes julgou pela inconstitucionalidade da exigência de diploma para o exercício da 

profissão de jornalista vez que esta exigência não seria adequada a garantir uma maior 

lisura às informações publicadas. No julgamento do HC 82.424 RS (Caso Ellwanger), o 

Ministro considerou a condenação do paciente como adequada (i.e., capaz garantir uma 

sociedade pluralista); necessária (eis que inexistia outro meio menos gravoso e 

igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (em relação a esse último ponto 

nenhum argumento foi oferecido).  

 Evidentemente, da tentativa da operacionalização da proporcionalidade nas 

decisões acima citadas (exigibilidade do diploma e Caso Ellwanger) não se conclui que 

Gilmar Mendes efetivamente a aplicou de maneira correta. Somente uma leitura benfazeja 

dos votos do Ministro nos levaria a acreditar que ele de fato ponderou os princípios 

colidentes. No tocante ao RE 511.911 DF, Gilmar implicitamente admite que o diploma 

jornalístico é capaz de ao menos fomentar uma melhor formação ética dos profissionais 

da comunicação. Ademais, na conclusão de seu voto, o Ministro, de maneira 

contraditória, constata que a questão já se apresentava - antes mesmo da realização do 

exame da proporcionalidade -  patentemente inconstitucional. No HC 82.424, a 

inconsistência do voto mostra-se ainda mais latente: a ponderação efetiva entre os 

princípios colidentes (proporcionalidade em sentido estrito) não fora realizada.  

 

3.6.2. Marco Aurélio:  

 Do total de sete votos300 proferidos por Marco Aurélio, apenas um faz referência 

à regra da proporcionalidade [HC 82.424 RS]. Assim, conclui-se que Marco Aurélio não 

satisfez a exigência de coerência dos votos.  

                                                                 
300 ADI 4.815 DF; RE 511.961 DF; HC 82.424 RS; ADI 130; ADPF 187; RE 4.451; ADI 5.136 
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  No caso Ellwanger, o Ministro não apenas apresenta um conceito de 

proporcionalidade, como também descreve as suas sub-regras, tentando aplica-las ao caso 

concreto. Marco Aurélio caracteriza a proporcionalidade como um critério que 

“possibilita um meio-termo entre a vinculação e a flexibilidade dos direitos”301. Ainda, 

o Ministro enfatiza que a ponderação tem lugar nas colisões entre diferentes valores 

constitucionais, impondo restrições ou sacrifícios a um ou aos dois lados colidentes.  

 Na descrição da operacionalização da proporcionalidade por meio da aplicação 

das suas sub-regras, Marco Aurélio atribui à adequação a função de averiguar se “a 

medida adotada é apropriada para concretizar o objetivo visado”302. Novamente, vemos 

que o verbo “concretizar” substitui o verbo mais apropriado ao exame da primeira sub-

regra, qual seja: “fomentar”. Em seguida o Ministro indica que a necessidade garante que 

“a medida escolhida não exceda ou extrapole os limites indispensáveis à conservação do 

objetivo que pretende alcançar”303. Por fim, proporcionalidade em sentido estrito aduz 

que “o intérprete deve questionar se o resultado obtido é proporcional ao meio 

empregado e à carga coativo-interventiva”304 da medida adotada.  

 A aplicação stricto sensu do modelo trifásico ao caso concreto está repleta de 

inconsistências. Primeiramente, Marco Aurélio realiza o exame da necessidade de um ato 

previamente reputado como inadequado. Em seguida, o magistrado, a despeito da 

admissão da inexistência de qualquer medida menos gravosa ao acusado, julga o ato como 

desnecessário. Finalmente, o Ministro não verifica se há uma adequação entre os 

benefícios associados à adoção da medida e a gravidade da restrição imposta à liberdade 

de expressão. Qualificamos, portanto, a decisão de Marco Aurélio como inconsistente.  

 

3.6.3. Cármen Lúcia: 

 Em apenas uma das sete305 decisões proferidas pela Ministra verificamos uma 

conceituação à regra da proporcionalidade. Na ADI 4.815 Cármen Lúcia diz que a 

proporcionalidade é um “método de resolução dos casos difíceis, nos quais normas 

constitucionais tencionam e apresentam conflito aparente, que precisa ser solucionado” 

(Grifos são meus). Ora, se o conflito entre as normas constitucionais é somente aparente, 

                                                                 
301 STF: HC 82.424 RS 
302 STF: HC 82.424 RS 
303 STF: HC 82.424 RS 
304 STF: HC 82.424 RS 
305 ADI 4.815; RE 511.961; ADPF 130; ADPF 187; RE 4.451; RE 414.426; ADI 5.136 (estão em negrito as 
duas decisões em que a Ministra descreveu a regra da proporcionalidade). 
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não existe conflituosidade concreta entre os princípios em jogo e, consequentemente, não 

há necessidade para a utilização da regra da proporcionalidade. Entretanto, Cármen Lúcia 

diz que para “o perfeito deslinde do caso em exame, há de se acolher o balanceamento 

de direitos”. A mesma crítica atribuída a Celso de Mello pode ser direcionada à Ministra 

– a aplicação da regra da proporcionalidade encontra-se condicionada ao entendimento 

de que no caso em exame existe um verdadeiro – e não somente aparente – conflito entre 

princípios constitucionais.   

 Em relação à descrição da operacionalização, Cármen Lúcia não se preocupou em 

mencionar o método trifásico. Não se pode falar que a Ministra operacionalizou 

corretamente o método da proporcionalidade. Portanto, concluímos que seus votos foram 

inconsistentes internamente e incoerentes entre si.  

 

3.6.4. Ellen Gracie:  

 Ellen Gracie teve seis os votos306  por nós examinados. Três destes votos 

apresentaram ao menos uma definição à proporcionalidade. Em apenas uma307 ocasião 

Ellen descreveu as sub-regras que compõem a regra e em nenhuma decisão ela aplicou 

concretamente a regra da proporcionalidade. 

 No que diz respeito à primeira demanda do nosso roteiro, a Ministra descreve a 

proporcionalidade como um limite dos limites, apto a garantir que os atos restritivos do 

Estado não atuem de forma a esvaziar o núcleo essencial de um direito fundamental. 

Adicionalmente, a Ministra diz que o juízo da proporcionalidade deve passar pelo crivo 

dos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sem, 

contudo, descrever o conteúdo de cada uma dessas sub-regras.  

 No RE 511.961, Ellen Gracie afirma que “a exigência de curso superior de 

jornalismo para o exercício da profissão de jornalista é, sem dúvida alguma, restrição 

estatal inadequada, desnecessária e desmedida”, ou seja, não observou a subsidiariedade 

entre as sub-regras. Ainda, a Ministra não se dedicou propriamente à aplicação concreta 

da ponderação entre os princípios em disputa.  

 No RE 4.451 DF, a Ministra entendeu o inciso II do artigo 45 da L.9504/97 como 

sendo uma medida desproporcional, eis que restringia demasiadamente a liberdade de 

manifestação. Contudo, Ellen chegou a essa conclusão como que num passe de mágica, 

                                                                 
306 RE 511.961; HC 82.424; ADPF 130; ADPF 187; RE 4.451; RE 414.426 (em negrito estão os votos que 
apresentaram uma definição à proporcionalidade). 
307 RE 511.961 
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sem ter demonstrado nenhum esforço na aplicação concreta da regra da proporcionalidade 

aos aspectos fáticos e jurídicos do caso em exame. Concluímos no sentido de que seus 

votos foram internamente inconsistentes e incoerente entre si.  

3.6.5. Menezes Direito: 

 Menezes Direito teve apenas uma decisão analisada [ADPF 130], de modo que o 

exame de coerência entre seus votos mostra-se impossível de ser realizado. Segundo o 

Ministro, a regra da proporcionalidade representa um processo desenvolvido para a 

solução de conflitos entre direitos individuais, sem que se atribua primazia absoluta a um 

ou a outro princípio de direito. As sub-regras não foram mencionadas e a regra da 

proporcionalidade não foi aplicada concretamente. Logo, não há congruência entre a 

parte descritiva e operacional de seu voto.  

3.6.6. Luiz Fux: 

 Analisamos quatro308 decisões do Ministro Luiz Fux. Somente na ADPF 187 o 

Ministro nos ofereceu uma descrição à regra da proporcionalidade, conceituando-a como 

uma técnica a ser utilizada para o deslinde de tensões entre normas constitucionais. Ainda 

na ação que julgava a legalidade da marcha da maconha, o Ministro não fez qualquer 

menção às sub-regras da proporcionalidade, muito menos demonstrou ter de fato 

operacionalizando-a concretamente.  

3.6.7. Dias Toffoli:   

 Em nossa análise estudamos os cinco309 votos proferidos pelo Ministro Dias 

Toffoli. Em apenas dois deles o Ministro citou a regra da proporcionalidade [ADI 4.815 

e RE 4.451]. Segundo Toffoli, “Apenas em hipóteses excepcionais admitem-se restrições 

prévias à liberdade de expressão, as quais devem estar fundadas numa ponderação com 

outros direitos ou bens jurídicos contrapostos”. Entretanto, em processo posterior [ADI 

4.815], o Ministro atribuiu duas funções à proporcionalidade: (I) técnica de ponderação 

de valores na elaboração de normas e (II) técnica de decisão judicial calcada na 

subjetividade do tomador de decisão e, portanto, ilegítima. Sendo assim, duas opções se 

mostram possíveis: ou o Ministro mudou a sua percepção acerca da proporcionalidade ao 

longo do tempo ou os seus votos são contraditórios entre si. No mais, o Ministro não 

mencionou a estrutura trifásica da proporcionalidade e não a operacionalizou para o 

deslinde do caso concreto.  

3.6.7. Demais Ministros: 

                                                                 
308 ADI 4.815, ADPF 187, RE 414.426, ADI 5136 
309 ADI 4.815, ADPF 187, RE 4.451, RE 414.426, ADI 5136 



131 
 

 Também analisamos os votos dos Ministros: Sepúlveda Pertence [HC 82.424 RS]; 

Moreira Alves [HC 82.424 RS]; Teori Zavascki [ADI 5.136 DF]; Rosa Weber [ADI 4.815 

DF e ADI 5.136]; Ricardo Lewandowski [ADI 4.815 DF; RE 511.961 SP, ADPF 130 DF, 

ADPF 187 DF, RE 4.451 DF; RE 414.426; ADI 5.136 DF]; Nelson Jobim[HC 82.424 

RS], Eros Grau [RE 511.961 SP; ADPF 130; RE 447.584 RJ], Joaquim Barbosa[ADPF  

130 DF; ADI 5.136 DF]. Apesar de levantarem aspectos importantes para a discussão 

sobre liberdade de expressão, os Ministros citados não preencheram minimamente 

nenhuma das exigências requeridas pelo nosso roteiro de análise.  

 


