
 

  

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

As relações homossexuais e o discurso religioso - 

Liberdade de expressão e liberdade religiosa  

 

 

 

 

 

 

Viviane Mendonça de Miranda de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016



 

 

 

VIVIANE MENDONÇA DE MIRANDA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS E O DISCURSO RELIGIOSO -   

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

 

 Monografia apresentada como exigência de 

conclusão de  Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu da Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Professor Orientador: Marcelo Pereira 

Professora Coorientadora: Néli L.C. Fetzner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 



 

 

 

VIVIANE MENDONÇA DE MIRANDA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

AS RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS E O DISCURSO RELIGIOSO –  

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE RELIGIOSA  

 

 

 

 

Monografia apresentada como exigência de 

conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Direito da Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

Aprovada em _______de__________________de 2016. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

_____________________________________ 

Prof. Marcelo Pereira de Almeida 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

 

______________________________________ 

Prof. Claudio Brandão de Oliveira 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

 

______________________________________ 

Professor Guilherme Braga Peña de Moraes 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ – não aprova nem reprova as 

opiniões emitidas nesse trabalho, que são de responsabilidade exclusiva da autora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, pelo suporte para que eu chegasse 

até aqui. 

À minha irmã, que sempre teve um olhar 

inspirador de novas possibilidades. 

Ao meu esposo, a quem amo e admiro 

profundamente por sua coerência entre palavras e 

atitudes. 

Aos meus filhos, detonadores dos meus melhores 

sorrisos. 

À minha comunidade de fé, que me impulsiona 

na missão de pensar a vida sob o olhar amoroso e 

inclusivo do evangelho de Jesus Cristo. 

A todos que desejam um mundo livre, justo e 

solidário  para esta e as futuras gerações. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Ao Deus eterno, o Criador e inspirador das minhas mais profundas reflexões em busca da 

justiça. 

Aos meus pais e irmã, João Batista, Jacira e Ludimila, suporte e mola propulsora de sonhos 

inimagináveis. 

Ao André, João Miguel e Daniel, marido e filhos que sofreram com a ausência da mulher e 

mãe, mas que aliviaram a caminhada com afeto, sorrisos e motivação para seguir e conquistar 

um mundo melhor. 

À Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, cuja estrutura e corpo docente me 

elevaram às reflexões mais inquietantes dentro e fora da sala de aula. Em especial, ao 

professor Marcelo Pereira de Almeida, meu ilustre orientador, à professora Néli L. C. Fetzner 

e à Anna Dina, cuja abordagem, extremamente sensível ao próximo, trouxe refrigério e 

direção em tempos difíceis, na construção deste conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O discurso é uma espécie de negociação, na 

qual, em primeiro lugar, não é permitido excluir 

ou diminui ninguém; em segundo, só contam 

argumentos e jamais artimanhas retóricas e, em 

terceiro, a sentença não é pronunciada por um 

único indivíduo, mas consiste na concordância 

sem coerção, no consenso de todos os 

implicados.” Helferich. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE 

 

 

Trata-se de monografia de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu da Escola da 

Magistratura do Rio de Janeiro, em que se analisa o conflito de direitos existente entre 

homossexuais e religiosos, os quais ostentam opiniões divergentes sobre a homossexualidade 

e precisam conviver harmonicamente num estado laico. Em um cenário miscigenado de 

credos e culturas, o juiz se torna a última instância para a solução de confrontos que tem como 

pano de fundo os direitos fundamentais e a dignidade de ambas as partes. A simples menção 

de princípios jurídicos, como razão de decidir, sem uma fundamentação descritiva e 

consistente, tem sido nociva e detectada em algumas decisões judiciais, o que provoca uma 

incerteza jurídica significativa e não se mostra suficiente para a pacificação de conflitos 

complexos. Busca-se traçar um caminho para a busca da justa decisão e do consenso político, 

os quais podem restar comprometidos caso não se realize uma análise hermenêutico-filosófica 

do fenômeno e se produzam decisões e leis que representem opiniões pessoais, o que não é 

desejado pelo ordenamento de forma geral. Busca-se que a decisão judicial seja reflexo do 

paradigma da intersubjetividade para a interpretação do ordenamento jurídico. Esse deve ser 

historicamente analisado e respeitado por sua carga democrático-representativa, além de 

apontar para a justiça, ou seja, em direção ao benefício do máximo de cidadãos possível, 

como prática de um autêntico regime republicano. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico enfoca a relação entre religiosos e seu 

posicionamento baseado na fé em face da luta dos homossexuais por igualdade de tratamento 

no seio social. Estabelece como premissa a liberdade e a igualdade de todos diante da lei, 

embora reconheça que a pluralidade de credos e culturas, com diferentes ideologias, 

representa um desafio ao intérprete do direito, que precisa formular uma resposta coerente e 

justa para os casos postos diante de si. 

Busca-se despertar a atenção para o fato de que existem movimentos sociais 

trabalhando no sentido de coibir a manifestação de fé dos religiosos por acusá-los de 

homofóbicos e preconceituosos quando ostentam um discurso contrário à homossexualidade. 

Também se destaca na mídia a manifestação de religiosos de forma ostensiva e considerada 

desproporcional e afrontosa pelos homossexuais. Resta clarividente que se está diante de uma 

celeuma que demanda, acentuadamente, habilidades mediadoras do poder público, para as 

quais este trabalho pretende contribuir. 

A relevância jurídica da pesquisa se demonstra pelo fato de que tais conflitos tem 

grande potencial de desafiarem os magistrados na tarefa de dizer o direito. Ainda, busca-se 

demonstrar que existe o problema da atuação solipsista de juízes que decidem conforme a 

consciência, paradigma que não se coaduna com o atual paradigma da intersubjetividade 

produzido pelo giro ontológico-linguístico da filosofia do século XX. 

Diante desse panorama, a pesquisa busca sinalizar um caminho a ser trilhado pelo juiz, 

o qual precisa produzir uma decisão fundamentada que promova consenso ou, ao menos, 

pacificação social em searas árduas como as que envolvem os conflitos em questão. Para isso, 
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no capítulo primeiro se perscrutará a história da liberdade religiosa e a teoria dos direitos 

fundamentais, a fim de identificar os objetos de proteção no eventual caso concreto a ser 

submetido ao judiciário. 

No segundo capítulo, pretende-se conhecer o conteúdo do conceito de justiça, a fim de 

que se esclareça em busca de quê se está trabalhando no momento da decisão judicial. 

Ademais, se conectará a esta abordagem jusfilosófica a explicitação dos princípios jurídicos 

que devem nortear qualquer decisão do poder público num estado democrático, quais sejam, 

os princípios republicano e democrático. No capítulo três, serão explicitados os argumentos 

pelos quais não se pode prescindir da defesa da liberdade de expressão, em que pese se 

identifiquem limites claros para seu exercício legítimo. 

Para elaboração de uma solução, pretende-se no quarto capítulo criticar o modo de 

decidir praticado por parcela do judiciário nacional, a qual ainda demonstra estar atrelada ao 

paradigma solipsista da decisão conforme a própria consciência, desprovida de objetividade. 

Busca-se ressaltar a relevância de uma fundamentação expositiva da adequação dos fatos aos 

princípios invocados. Visa-se, pois, ao consenso, por meio de um processo dialogado,  

inclusivo das partes,  com um contraditório dinâmico. 

O estudo seguirá o método indutivo, partindo-se do conflito para a pesquisa sobre a 

existência de uma forma de decidir que seja aplicável a outros semelhantes. A abordagem 

permitirá uma análise transdisciplinar do problema e oferecerá bases teóricas sobre as quais 

será possível embasar a resposta constitucionalmente adequada para questões envolvendo 

direitos fundamentais submetidas aos tribunais. O presente estudo também seguirá a  

metodologia do tipo bibliográfica, histórica, qualitativa e parcialmente exploratória.  
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1.  AS ORIGENS DA LIBERDADE RELIGIOSA E A TEORIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  - PREMISSAS TEÓRICAS PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO 

PROPOSTO 

  

Vive-se atualmente no Brasil um cenário político marcado por duas posições sobre o 

que seria um desejável comportamento social do ponto de vista sexual e social. De um lado 

existe a defesa do discurso religioso da família monogâmica e heterossexual, reivindicando 

espaço para a continuação da proteção exclusiva desse modelo de relação familiar na 

legislação brasileira. Do lado oposto, há um discurso em defesa da liberdade e do necessário 

reconhecimento estatal de um novo modelo familiar que reflita a mudança no meio social. 

A proposta do presente trabalho visa a lançar luz sobre o conflito, por meio de 

análise do significado dos direitos envolvidos na questão, quais sejam, a liberdade religiosa e 

a liberdade de expressão desse sentimento religioso e, também, a liberdade dos cidadãos de se 

desenvolverem e relacionarem sexual e afetivamente por meio, inclusive, do reconhecimento 

do estado para todos os efeitos de direito de tal situação. 

Partindo desse contexto social,  propõe-se o desenvolvimento de uma pesquisa 

quanto às origens daquilo que se entende hoje como liberdade religiosa, onde e como se deu 

essa idéia, de forma a fornecer ao leitor uma visão cronológica e didática do problema 

enfrentado hoje, partindo de sua matriz mais remota, segundo o corte epistemiológico que 

remonta à Santa Inquisição e à Reforma Protestante. 

Isso porque a solução de conflitos contemporâneos envolvendo hábitos, religião, 

cultura e valores passa necessariamente por uma análise da construção desses valores e 

direitos ao longo de toda história da humanidade, da qual não se pode querer se esquivar para 

o enfrentamento de assuntos tão sensíveis no seio social. 
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O problema da falta de liberdade para expressar uma fé não é atual, mas remonta à 

prática detectada contra os primeiros cristãos, os quais eram perseguidos pelo Império 

Romano por pregarem a fé em Jesus Cristo. Tertuliano
1
 foi um advogado que se converteu ao 

cristianismo no século II e registrou com veemência a forma como era negado aos cristãos o 

direito de livremente expressarem sua fé. Seu texto "Apologia" foi uma forma de comover 

governantes contra as barbáries que se faziam contra os cristãos. 

Continuando, pode-se mencionar a situação que era estabelecida nas civilizações 

mesopotâmicas, nas quais as condutas aparentemente contrárias à religião oficial, que 

cultuava o soberano, eram taxadas de bruxaria e submetiam o denunciado a uma "prova 

divina do rio". Se a prova o subjugasse, ou seja, se morresse, seu denunciador ficaria com 

seus bens. Se sobrevivesse significava que a denúncia fora falsa e submetia, portanto, o 

patrimônio do denunciante ao acusado. Tal era o conteúdo de um artigo previsto no Código de 

Hamurábi
2
. 

Ademais, houve a unificação da igreja com o estado pela conversão do imperador 

romano Constantino ao cristianismo, pois percebeu que os cristãos tomavam força em número 

e influência. Fazendo isso, deu apoio da sociedade civil à igreja, e gerou, por conseguinte, 

uma jurisdição de padres, os quais julgavam matéria criminal em delitos religiosos. Teodósio 

                                                 
1
 Tertuliano foi um advogado que se converteu ao cristianismo e passou a exercer a atividade de catequista junto 

à igreja. Tinha argumentos convincentes que eram expostos de forma lógica e polêmica, visava ao 

convencimento das autoridades a quem se destinava. Ele censurava o poder do estado contra os cristãos, 

transportando a apologética do terreno filosófico para o jurídico. Ressalta que as crueldades gentílicas não 

podem prejudicá-los pois afirma que o sangue do seu sofrimento é como uma semente que brota. A precisão de 

seus argumentos jurídicos refutava veementemente a posição dos poderes públicos e dos filósofos. 

TERTULIANO:APOLOGIA. Disponível em: <http://tetullian.org/brazilian/apologia.html>. Acesso em 30 

jun.2015. 
2
 KERSTEN, Vinícius Mendez. O Código de Hamurabi através de uma visão humanitária. Disponível em < 

http;//www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4113>. Acesso em: 30 

jun.2015. 
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foi o imperador romano que, convertido ao cristianismo, tornou-o a religião oficial do Império 

Romano
3
 . 

Em seguida, com a deterioração da ética dentro das práticas religiosas, por meio de 

tráfico de dignidades eclesiásticas, o surgimento de grupos dissidentes e o encontro com o 

crescimento do islã, a hegemonia católica se percebeu em perigo. Com isso, a tolerância com 

outras religiões se apequenou e cedeu lugar aos processos referentes à inquisição. Fenômeno 

religioso de aniquilação de toda profissão de fé diferente da católica, se deu no século XII sob 

o nome também de Santo Ofício ou Santa Inquisição
4
. Alcançou Europa Meridional, América 

e Oriente. 

A afronta aos direitos humanos e à liberdade religiosa resta clarividente nesse 

momento histórico, cuja característica de união entre igreja e estado gerou o uso do poder 

religioso e do poder político de forma devastadora para as liberdades individuais. A essa 

dominação da igreja católica foi elaborada uma resposta com o movimento reconhecido como 

Reforma Protestante, sobre a qual tecer-se-ão alguns apontamentos. 

A reforma foi protagonizada por Martin Lutero, o qual nasceu em um lar muito 

religioso. Pretendia seguir carreira jurídica, mas teve uma experiência de fé que o fez abraçar 

a causa divina. Foi para um mosteiro em Erfurt, onde buscou intensamente a salvação. Em 

1512 tornou-se professor universitário e, ao lecionar sobre os livros bíblicos de Gálatas e 

Romanos adquiriu um novo entendimento acerca da "justiça de Deus".  

                                                 
3
FERNANDES, Camila Vicenci. Liberdade Religiosa: aspectos históricos e os dilemas hodiernos: a intolerância 

como resposta?. Disponível em 

<http://www.ambitojuridico.com.br/siteindex.php?n_link=revista_artigos_leitura£artigo_id=7638>. Acesso em 

05 mai. 2015. 
4
 Ibid, p.1. A igreja passou a considerar a heresia como traição, um ataque aos alicerces da ordem social, e a 

perseguição aos hereges toma conta da Europa. Em 1933 o Papa Gregório IX edita a bula Licet ad Capiendos, 

marco do início oficial da Santa Inquisição.  
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A venda de indulgências em 1517 o motivou a fixar na porta da igreja de Wittenberg 

suas Noventa e Cinco Teses, o que era uma maneira usual de convidar uma comunidade 

acadêmica a debater um assunto. Uma cópia chegou ao Papa, que não ouviu dele uma 

retratação do que se considerava uma heresia. Com a ameaça de ser excomungado, recebe 

uma bula papal Exsurge Domini, Levanta-te, Senhor,
5
 a qual é queimada em praça pública 

pelos estudantes e professores da universidade. Em 1521 foi publicada a bula da excomunhão, 

mas ele comparece ao parlamento e confirma suas idéias. Isso o força a se esconder sob a 

proteção do príncipe da Saxônia, Frederico, o sábio. 

A sociedade européia passava por um momento de violência, baixa expectativa de 

vida, profundos contrastes sócio-econômicos e um crescente sentimento nacionalista. A 

insatisfação com Roma era evidente. A religiosidade provocava insegurança, pois a salvação 

era baseada em obras. Os pecados eram dívidas, débitos. O estopim para a  atitude de Lutero 

foi um negócio envolvendo a venda de uma vaga para  arcebispo
6
.  

Contrastando com os ensinos apreendidos pelos estudiosos das escrituras, a 

hegemonia católica vai enfraquecendo e os protestantes ganham força e seguidores. Seu 

discurso de salvação baseada na graça divina e na fé baseada nas escrituras sagradas foi um 

marco para o surgimento do conceito de religião como algo possivelmente diferente do 

catolicismo. O contexto anterior era de uma situação de inadmissão de qualquer outra forma 

de manifestação de fé. 

Toda essa narrativa histórica da liberdade religiosa informa que esse direito foi 

conquistado às custas de muito suor, sangue, lágrimas, perseguições e privações. Com o 

passar do tempo, as religiões protestantes se tornaram uma realidade por toda Europa e 

                                                 
5
 A bula papal é uma carta ou documento relativo à fé ou à questões gerais com o selo do Papa. 

6
 REFORMA PROTESTANTE. Disponível em http://www.mackenzie.br/6962.html. Acesso em  30 jun.2015 
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América. Tal percepção histórica se revela importante porque é capaz de elucidar os 

problemas com os quais hodiernamente se depara a sociedade contemporânea.  

Dando um salto na linha do tempo, a liberdade religiosa concretizada na reforma 

protestante restou bastante ameaçada durante as duas grandes guerras, com a perseguição aos 

judeus. O holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual 

estabelecida durante o governo nazista de Adolf Hitler. A formação de uma nação composta 

por seres superiores era o objetivo do ditador que, para tanto, estabeleceu um estado composto 

por leis que embasavam suas práticas agressivas a toda espécie de direitos humanos. 

Ao final das guerras, à sociedade mundial sobrou, esfacelada, um processo de 

redescoberta sobre o real valor da vida humana, o qual não poderia mais estar tão 

absurdamente suscetível a qualquer tipo de idéia ditatorial transformada em direito positivo. O 

fundamento de qualquer ordenamento deveria ser o valor intrínseco da vida humana. Os 

escritos iluministas de Kant
7
 foram retomados pelos filósofos mais contemporâneos e o 

mundo jurídico ocidental se reorganizou ao redor daquilo que hoje entendemos como 

Postulado
8
 da Dignidade humana. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 KANT apud BARROSO, Luis Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 

Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Disponível em 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf. 

Acesso em 30 jun. 2015. 
8
 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4.ed. rev. 2.tir. São 

Paulo: Malheiros, 2005, p 87. 
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1.1 Virada kantiana - a revolução da moral no mundo jurídico pós-guerra 

 

Immanuel Kant
9
 (1724-1804), um dos mais influentes filósofos do Iluminismo  criou 

uma forma de analisar a ética da conduta por meio de um imperativo categórico que 

preconizava ser correta a conduta que pudesse ser universalizável.  Seus escritos até hoje 

influenciam a filosofia moral e jurídica, especialmente na análise e prática do conceito da 

dignidade humana, a qual, como se verá a seguir, se tornou um pilar fundamental dos 

ordenamentos jurídicos ocidentais no pós-guerra. 

 Para Kant
10

, todas as coisas existentes tinham um preço ou uma dignidade, e essa 

baseada na autonomia. Se o ser humano pode expressar-se de forma livre e se autodeterminar 

em conformidade com a representação de certas leis, controlando seus instintos  e interesses 

em nome de uma superioridade ética, possui o que chamou de dignidade. Contrapõe-se a ele 

uma coisa qualquer que tenha um preço ou seja substituível. O ser humano não o é, logo tem 

dignidade.  

Após a segunda guerra, houve uma retomada das idéias kantianas no âmbito do 

mundo jurídico. A frieza do positivismo jurídico, utilizado como base para os desmandos que 

atingiram vidas inocentes para expansão do nazismo, estava enfim derrotada. A Declaração 

Universal dos Direitos do Homem elaborada em 1948, consagrou a dignidade humana como 

valor jurídico universal e passou a influenciar sobremaneira a construção das constituições do 

mundo pós- guerra.  

                                                 
9
 KANT apud BARROSO, Luis Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional 

Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação, p. 16. Disponível em 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf. 

Acesso em 30 jun. 2015. 
10

Ibid., p.18. 

 



18 

 

É cediço que tais conflitos mundiais desenharam um cenário de dor e assolação para 

todo o globo, o que reclamou uma atitude das nações ocidentais, as quais perceberam a 

dignidade humana como um de seus grandes consensos éticos. Tal situação foi capaz de 

produzir o fenômeno reconhecido como Virada Kantiana
11

, que foi exatamente essa volta aos 

ensinos de Kant sobre o que deveria ser uma conduta universalizável e, portanto, estabelecida 

como lei. 

Diante da perplexidade mundial pela falência de um sistema jurídico que se 

distanciou do senso comum de justiça nas duas guerras, as idéias iluministas de Kant são 

resgatadas para dar ensejo ao movimento que se consolidou como uma nova visão do ser 

humano como digno de direitos, como um fim em si mesmo. É o que chamou de imperativo 

prático, quando afirmou que as pessoas não devem ser usadas como um meio para o alcance 

de outros fins em detrimento de seu valor como um fim em si mesmas
12

. 

Partindo da influência da dignidade humana anunciada por Kant, praticamente todas 

as Constituições ocidentais aderiram a uma nova ordem jurídica, como as Constituições da 

Itália, em 1947; a Lei Fundamental de Bonn, na Alemanha, em 1949; a Constituição 

Portuguesa em 1976; e a Constituição espanhola em 1978, após a queda de um regime de 

exceção, comandado pelo generalíssimo Franco. A Constituição Brasileira  apenas em 1988 a 

acolheu efetivamente como um fundamento (art. 1º, III) e um direito fundamental (art. 5º, III). 

O que se percebe de todo o processo histórico que se descreve nesse relato é uma 

caminhada esforçada da sociedade mundial na direção de um mundo melhor para se viver. 

Após a constatação de que o direito precisa ser mais do que leis produzidas sobre uma base de 

                                                 
11

 Ibid., p.16. 
12

 O imperativo prático será pois o seguinte informava que  se deveria agir de tal maneira que se usasse a 

humanidade, tanto na própria pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca simplesmente como meio. Ibid., p.17. 
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duvidosa legitimidade social, o Direito como ciência precisou ser repensado a fim de fornecer 

respostas a toda a humanidade perplexa e frustrada pelo sistema pretérito, vitimizador, 

ditatorial e desumano.  

Miguel Reale
13

 escreve sobre a moral e o direito e afirma que diferenciá-los é tarefa 

das mais belas e difíceis da filosofia do Direito. Tais conceitos não se confundem e, quando 

mesclados, revelam as aspirações sociais por uma lei que demonstre os ideais de justiça.  Nas 

palavras do mestre, a moral é cumprida de maneira espontânea, mas como as violações  são 

inevitáveis é preciso trazer a coercibilidade.  Tal foi o movimento dos Estados na elaboração 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem e de Constituições no pós-guerra. 

É interessante lembrar nesse ponto a "teoria do mínimo ético"
14

, a qual afirma que o 

Direito representa apenas o mínimo de moral  declarado obrigatório para que a sociedade 

possa sobreviver. É indispensável que a comunidade impeça a transgressão de dispositivos 

que considere indispensáveis à paz social. A Virada Kantiana foi justamente a concretização 

do que se entendeu como mínimo ético após os horrores das duas guerras mundiais. 
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 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 41. 
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1.2  Dignidade humana e  reconhecimento histórico dos direitos fundamentais 

 

Inicialmente, é possível afirmar que a dignidade humana efetivamente se construiu 

muito mais do que apenas como um princípio, mas como um postulado normativo aplicativo, 

o qual informa a aplicação de todas as demais regras do ordenamento jurídico. Com nenhum 

direito fundamental deve ser sopesado. Deve, porém, indicar a forma pela qual todos os 

demais direitos serão compreendidos no caso concreto. 

Tal elucidativa afirmação tem seu lugar pois a partir desse momento se adentra à 

seara de investigação do que significam os direitos fundamentais. Isso porque o foco da 

presente abordagem científica é exatamente  perquirir a melhor solução para o conflito de 

direitos descritos como fundamentais, quais sejam a liberdade religiosa e a liberdade de 

expressão. Mas não seriam esses também direitos humanos? 

Oportunamente, passando-se à abordagem de uma teoria dos direitos fundamentais, 

é mister a doutrinária diferenciação promovida por Ingo W. Sarlet
15

, o qual afirma que os 

direitos fundamentais são  aqueles positivados na Constituição de determinado Estado e que 

os direitos humanos são aqueles que guardam relação com os documentos de direito 

internacional, os quais colocam o ser humano como sujeito de direitos ainda que desvinculado 

de um estado. 

Distingue também o termo "direitos naturais" em relação aos direitos humanos. 

Afirma o autor que a positivação das normas de direito internacional desvincula os direitos 

humanos da concepção jusnaturalista, a qual trabalha com a idéia de direitos do homem ainda 

não positivados. Contudo, a origem histórica comum dos direitos fundamentais e humanos 

                                                 
15

 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. Porto Alegre:Livraria dos Advogados, 2012, p. 27-35. 
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está inegavelmente atrelada a direitos naturais, todos decorrentes da simples condição de ser 

humano. 

Assim, os direitos fundamentais são aqueles encerrados na Constituição de 

determinado Estado, resultando da confluência de direitos naturais e da própria idéia de 

Constituição. Resumindo, os direitos humanos guardam mais relação com uma perspectiva 

jusnaturalista e os direitos fundamentais com uma concepção positivista. São, portanto, o 

reconhecimento nos documentos internacionais e das constituições de cada nação de que 

existem direitos inerentes à natureza humana pelo seu intrínseco valor e que demandam 

proteção primordial no contexto dos demais direitos. 

Se os direitos fundamentais são assim definidos porque estão registrados nas 

constituições  e os direitos humanos o são exatamente pelo seu registro em normas de direito 

internacional,  essencialmente os direitos fundamentais e humanos são aqueles que advém de 

uma evolução das sociedades no sentido de paulatinamente incorporarem aos ordenamentos 

jurídicos as regras e os princípios que revelem o que atualmente se entende como o postulado 

da dignidade humana, o qual lhes é subjacente.  

A humanidade se encontra num processo de constante evolução, na busca por uma 

convivência entre o poder do estado e as liberdades públicas, assim entendidas como 

expressão do pleno desenvolvimento da personalidade humana. Ingo W. Sarlet faz uma 

reflexão que demonstra de forma bastante eficiente as influências dos grandes mestres da 

filosofia e do direito para que os direitos fundamentais atingissem o status que ostentam hoje, 

motivo pelo qual vale citá-lo
16

: 

Foi principalmente - apenas para citar os representantes mais influentes - com 

Rousseau (1712-1778), na França, Tomas Paine (1737 - 1809), na América, e com 

Kant (1724-1804), na Alemanha (Prússia), que, no âmbito do Iluminismo de 

                                                 
16

 Ibid., p.40. 
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inspiração jusnaturalista, culminou o processo de elaboração doutrinária do 

contratualismo e da teoria dos direitos naturais do indivíduo, tendo sido Paine quem 

na sua obra popularizou a expressão "direitos do homem" no lugar do termo 

"direitos naturais". É o pensamento kantiano, nas palavras de Norberto Bobbio, 

contudo, o marco conclusivo dessa fase histórica dos direitos humanos. Para Kant, 

todos os direitos estão abrangidos pelo direito de liberdade, direito natural por 

excelência, que cabe a todo homem em virtude de sua própria humanidade, 

encontrando-se limitado apenas pela liberdade coexistente dos demais homens. 

Conforme ensina Bobbio, Kant, inspirado em Rosseau, definiu a liberdade jurídica 

do ser humano como  faculdade de obedecer somente às leis às quais deu seu livre 

consentimento, concepção esta que fez escola no âmbito do pensamento político, 

filosófico e jurídico. 

 

Perez Luño
17

, notável jurista espanhol, também ensina didaticamente que a 

positivação de direitos fundamentais decorre  do progressivo desenvolvimento das técnicas de 

reconhecimento dos direitos fundamentais no direito positivo e o desenvolvimento das idéias 

de liberdade e dignidade humana. Associando ao ideal de liberdade de Kant acima descrito, é 

possível dizer que a positivação dos direitos fundamentais é fruto de uma sociedade ativa 

politicamente, na produção de leis que garantam o pleno desenvolvimento da personalidade 

de cada cidadão. 

Nesse diapasão, cabe a menção das chamadas três ondas de conquistas em termos de 

direitos fundamentais. Reconhece-se a existência de uma crítica ao termo gerações de direitos 

mencionada por Ingo Sarlet
18

, que afirma ser originada na doutrina estrangeira e nacional. 

Isso significa que a conquista por novos direitos fundamentais não deve ser mal compreendida 

como uma sucessão de uns no lugar dos outros, mas a noção desejada é de que existe uma 

complementariedade entre eles. Um processo constante e ascendente tendente a avolumar o 

montante de direitos devidos aos cidadãos por parte do Estado é descrito como ideal num 

estado democrático. 

                                                 
17

 LUÑO, apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais:uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre:Livraria dos Advogados, 2012, p. 36.  
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Assim, num primeiro momento deu-se o reconhecimento formal nas primeiras 

constituições escritas dos clássicos direitos  de matriz liberal-burguesa, com cunho 

individualista, despontando com direitos do indivíduo frente ao Estado, para garantir sua 

liberdade, direito de defesa. Também são chamados direitos de cunho negativo, dirigidos à 

uma abstenção do estado. 

Num segundo momento, as conquistas despontaram pelo agigantamento de 

problemas sociais e econômicos, como fruto de lutas para a efetiva concretização dos ideais 

de igualdade. Nesse momento, exigem-se prestações positivas do estado para a satisfação das 

necessidades básicas dos cidadãos. Seria um direito de participar do bem-estar social, segundo 

C. Lafer
19

. Direitos dos trabalhadores são um exemplo emblemático, assim como os demais 

direitos sociais hoje previstos no art. 6º da Constituição
20

. 

Em se tratando de uma terceira geração ou onda de direitos, pode-se falar em 

direitos de solidariedade e fraternidade. Bonavides
21

 vai ensinar que esses têm por destinatário 

precípuo o "gênero humano", pois seu conteúdo se descreve como direito à paz, à 

autodeterminação dos povos, ao meio ambiente, ao desenvolvimento, à qualidade de vida, etc. 

Em suma, entende-se que o ser humano, considerado coletivamente, precisa ser protegido dos 

danos que a própria espécie humana pode causar a si. 

Após a abordagem de aspectos distintivos de cada geração, é possível identificar que 

o processo de reconhecimento dos direitos fundamentais é dinâmico e dialético. Sua dimensão 

histórica revela que se desprenderam da inspiração jusnaturalista para figurarem como normas 

                                                 
19

 LAFER.C. apud SARLET, Ingo Wofgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2012, p. 47. 
20

 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 51 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
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de direito positivo. Ainda, registre-se não existir apenas um fundamento absoluto dos direitos 

fundamentais, mas um alicerce preparado às custas de sangue, se for mencionada a matriz 

histórica das gerações de direitos, qual seja, liberdade, igualdade e fraternidade, bandeiras da 

Revolução Francesa
22

.  
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1.3 O  reconhecimento da liberdade religiosa como direito fundamental 

 

Assim, da análise das origens dos direitos fundamentais conclui-se que existe uma 

relação entre a evolução dos valores na esfera filosófica e o gradual desenvolvimento do 

processo de "fundamentalização" dos direitos. O avanço no campo moral, social, filosófico e 

jurídico dos estados no pós-guerra elevou-se ao ponto de concretizarem no âmbito do direito 

positivo as proposições reveladores do ideal de dignidade humana. 

Destaca-se desse histórico dos direitos fundamentais o ponto de vista filosófico, mas 

não se escapa ao fato de que, muito antes de as nações dominantes chegarem a essa conclusão 

de que a vida humana precisa ser preservada pelas suas características essenciais, a 

cosmovisão religiosa cristã já apregoava tal premissa. Entra-se agora, oportunamente,  na 

abordagem das origens da liberdade religiosa como um direito fundamental. 

Inicialmente, é possível dizer que a religião enquanto gênero ou categoria é um 

fenômeno moderno, tendo em vista o fato de que foram os conflitos promovidos pela reforma 

protestante que inauguraram uma fase em que a idéia de religião não estaria unicamente 

associada ao catolicismo. Religião também seria, segundo Fabio Carvalho Leite,
23

 "um 

conjunto de crenças e práticas em torno das quais se constituem as várias igrejas".  

Oportunamente cita-se Giumbelli
24

, o qual enfatiza que a crítica protestante ao 

catolicismo centrada na ênfase do conhecimento em oposição à reverência aos ensinamentos 

da igreja foram decisivos para a objetificação de corpus doutrinários e litúrgicos cuja verdade 

ou falsidade dependia de um julgamento sobre suas proposições. Houve, portanto uma 
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 LEITE, Fábio Carvalho. Estado e Religião. A liberdade religiosa no Brasil. Curitiba: Juruá, 2014, p.29 
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ampliação dentro do mesmo universo cristão para duas correntes de pensamento, o que 

colaborou para a coisificação ou reificação da religião na  modernidade. 

Concomitantemente a esse fenômeno no campo religioso, a organização política na 

idade moderna se transforma de forma peculiar, com a criação do Estado Moderno. Este, por 

sua vez, representou novidade significativa do ponto de vista da organização do Poder, com o 

chamamento para si de uma soberania que implicava a submissão de seus cidadãos. Houve 

uma quebra de vínculos com o Papa e o seu senhorio político. O anseio por uma autonomia 

nacional era flagrante. 

Com a criação de um Estado que se pretende soberano e, por isso, desconhece 

qualquer outra autoridade dentro de seu território, a liberdade religiosa passa a se tornar uma 

questão importante
25

. Fonte de influência marcante no comportamento dos cidadãos desse 

novo Estado Moderno, há como lidar com uma força de tanta dimensão sem que isso abale o  

Poder Estatal? Qual a posição da religião no Estado em que, no seu surgimento, se admitiu a 

existência do fenômeno religioso? Há espaço para o comprometimento da obrigação política  

e dever de obediência constituintes do Poder Soberano em nome da fé? 

Tal tensão é a matriz dos conflitos contemporâneos, como os que envolvem a 

manifestação de grupos da sociedade civil para proteção dos direitos de minorias, como os 

homossexuais, para proteção dos direitos das mulheres de realizarem abortos, etc. 

Compreender a extensão de significado desse direito fundamental representa uma luz a ser 

lançada na escuridão que envolve a maioria dessas discussões contemporâneas.  

A abordagem doutrinária da liberdade religiosa associando religião ao 

cristianismo
26

, no entanto, confunde gênero com espécie, e muitas vezes dificulta a sua 
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aplicação a um conceito mais amplo de religião. Isso se visualiza na Constituição, a qual 

menciona como exemplos de liberdade de culto missas, serviços religiosos, batizados, 

casamentos e confissões. Ainda, menciona que podem ser mais estritamente regulamentadas 

práticas não tradicionais, o que corrobora o entendimento de que o próprio constituinte, 

quando previu a liberdade religiosa, trabalhou com a matriz histórica cristã. 

A orientação mais adequada para o entendimento da extensão da liberdade religiosa  

se dará com base na percepção de que a raiz moderna da liberdade religiosa como fruto de 

uma organização das religiões de matriz judaico-cristãs não é suficiente para o trato da 

liberdade religiosa nos dias atuais. A diversidade e o pluralismo exigidos pela república
27

 não 

permitem que se entenda o fenômeno religioso apenas sob tal viés histórico.  

A fim de se compreender o fenômeno religioso e a própria liberdade de exercê-lo em 

qualquer regime de governo, há a necessidade de se invocar a empatia de se aceitar outras 

expressões, de forma inclusiva, no que se entende como religião. Isso como um meio de 

flexibilizar as limitações das raízes modernas atreladas exclusivamente ao cristianismo para 

compreender de forma mais ampla a religião.  

No Brasil existe, porém, um problema de abordagem dos direitos fundamentais, o 

que dificulta a análise da extensão da liberdade religiosa com base na doutrina 

constitucionalista. Afirma-se que tal liberdade assegura aos cidadãos o direito de professar 

qualquer religião ou mesmo de não professar religião alguma. Tal idéia é reforçada com 

argumentos de ordem histórica sobre quando se faziam perseguições religiosas. A menção a 

limitações de ordem casuística, como a proibição de sacrifícios humanos, por violarem direito 

                                                 
27
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à vida, se torna importante para estabelecer a relatividade deste, como a dos demais direitos 

fundamentais. 

O problema que se levanta é que tais abordagens superficiais não ajudam a resolver 

os problemas concretos de conflitos de direitos fundamentais. A utilização dos métodos 

tradicionais gramatical, lógico, sistemático e histórico não se revela suficiente. Konrad 

Hesse
28

, citado por Fabio Carvalho Leite
29

,  aponta a formação de um novo modelo 

paradigmático de interpretação constitucional no qual a interpretação depende da norma e do 

caso concreto, aliada a pré-compreensão do intérprete sobre os fatos.  

Entende que não pode haver um método de interpretação autônomo, alheio aos 

fatores do caso concreto e formulado de forma positiva. O processo de conclusão deve ser 

determinado pelo objeto da interpretação. Assim, o objetivo da interpretação deixa de ser 

identificar uma vontade da norma ou do constituinte, para se concretizar como um processo 

no qual os fatos desempenham papel fundamental.  

Objetiva-se conquistar uma decisão constitucionalmente coerente, através de um 

processo racional e controlável, de modo a gerar previsibilidade jurídica capaz de evitar 

decisionismos intimamente motivados. Isso significa interpretar a Constituição de forma 

adequada para Konrad Hesse.  

Na ordem constitucional brasileira, o que se verifica também é um ponto de destaque 

da hermenêutica no que tange ao princípio da proporcionalidade e à ponderação  de bens 

como uma via adequada à solução justa quando há conflitos entre direitos fundamentais. 

Apesar dos esforços para o estabelecimento de uma linha interpretativa geral para os 
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princípios fundamentais, a liberdade religiosa sofre de parca abordagem doutrinária, o que 

compromete a compreensão da aplicação correta desse direito fundamental.  

Entende-se unanimemente que o suporte e os condicionamentos da liberdade 

religiosa estão nos art. 1º ao 4º da Constituição. Dignidade humana, pluralismo político e 

cidadania são molas mestras para tal percepção mais inclusiva de democracia. Chega-se a um 

ponto de destaque no presente trabalho, afirmando-se que a liberdade religiosa é uma 

verdadeira expressão da dignidade humana
30

. 

Sem haver qualquer juízo de valor sobre o conteúdo religioso, seu grau de verdade 

ou análise de fé, é imperioso considerar que, em razão do princípio da cidadania, deve cada 

indivíduo ser considerado digno de ter assegurados seus direitos e cobrado em seus deveres 

sem que isso implique em violação total, direta ou indireta de suas crenças e condutas 

motivadas pela consciência religiosa. 

À razoabilidade, porém, deve ser dado papel de destaque quando se tratar de 

conflitos entre normas estatais e condutas religiosas, de tal modo que se busque, quando 

possível, admitir exceções em favor da liberdade religiosa ou de outros direitos 

constitucionalmente protegidos. Na maioria dos casos, a cogência das normas estatais não 

alcança esse fim. Contudo, a interpretação constitucional no tema indica que o Estado 

verifique a possibilidade de conferir tratamento excepcional em casos específicos, àqueles 

cidadãos que são impedidos de exercer sua religião por força de normas emanadas pelo 

Estado. 

Corrobora tal entendimento o julgado do Tribunal de São Paulo do ano de 2015, o 

qual é transcrito da seguinte forma: 
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APELAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. 

CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 

Desnecessidade de observância da Súmula 

Vinculante n. 10 do STF se a intenção do órgão 

fracionário é rejeitar a alegação de nulidade de ato 

normativo. Precedentes do STF. LIBERDADE DE 

CRENÇA. Membro da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia. Impossibilidade de exercer atividades no 

período compreendido no período sabático. 

Pretensão de abono de faltas em curso técnico 

ministrado pela UNICAMP em razão de escusa de 

consciência, mediante a prestação de trabalho 

alternativo. Direito estabelecido no artigo 2º e § 1º, 

da Lei Estadual n. 12.142/2005. Rejeição da 

alegação de inconstitucionalidade. Ato normativo 

que não ofende os princípios do Estado Laico e da 

Autonomia Universitária. Precedentes dessa Seção 

de Direito Público. Possibilidade de autorizar o 

abono de faltas, sendo assegurada, alternativamente, 

a apresentação de trabalho escrito ou qualquer outra 

atividade de pesquisa acadêmica, determinados pelo 

estabelecimento de ensino, observados os 

parâmetros curriculares e plano de aula do dia de sua 

ausência. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO E REJEITADO O REEXAME 

NECESSÁRIO. 
31

 

 

Deve-se, sempre, ser verificada a peculiaridade do caso concreto para 

implementação da dignidade da pessoa, a qual também precisa ser compreendida dentro de 

uma visão multicultural. Isso significa que o conceito de dignidade pode variar de acordo com 

a cosmovisão de cada um, e para um religioso a sua conduta estar de acordo com tais 

preceitos representa a dignidade, a qual se encontra blindada num Estado Democrático de 

Direito contemporâneo. A leitura empática da dignidade humana é a que mais se aproxima do 

ideal democrático firmado no texto constitucional de 1988. 
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A liberdade de consciência, a propósito, pode ser descrita como a matriz da 

liberdade religiosa, e não a liberdade de pensamento, apenas, como ensina tradicionalmente a 

doutrina brasileira. Tal ligação decorre da compreensão de que o pensamento está mais 

relacionado aos problemas de racionalidade e a noção de consciência vincula-se mais a esses 

embates complexos do interculturalismo. 

Infere-se, pois, que o presente trabalho visa a abordar a liberdade religiosa partindo 

do desenvolvimento dos direitos fundamentais no mundo ocidental, o que significa dizer que  

não se pretende discutir a religião e a liberdade de seu exercício do ponto de vista do 

multiculturalismo ao ponto de tocar nos polêmicos embates entre o oriente médio e o 

ocidente, culturas indígenas ou tribais. Partindo da percepção de que os direitos humanos são 

fruto de elaboração do mundo ocidental, a liberdade religiosa aqui investigada se dá dentro da 

perspectiva da dignidade humana universalmente considerada.  
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2.  TEORIAS E PRINCÍPIOS CONCRETIZADORES DA JUSTIÇA 

 

Um lugar entre o excesso e a falta - isso representa a justiça dentro da visão 

aristotélica, conforme se depreende de Ética à Nicômaco, no livro V
32

. A justiça é uma 

virtude, disposição de caráter que faz agir de forma justa, torna as pessoas a fazer o que é 

justo. Um conhecimento que se apreende na prática e não um saber teórico, uma virtude a ser 

aprendida na aplicação dentro da relação na cidade, na convivência social. Faz parte da ética, 

aquilo que se obedece por habitualidade, um costume diante da sociedade. Essa ética é um 

saber prático, aprendido. 

Obedecer às leis atenienses, dentro do contexto da antiguidade clássica, as quais 

foram estabelecidas por meio da democracia direta, seria uma forma de realizar a justiça de 

forma total. Esta prática seria um pressuposto da felicidade, eis que os cidadãos livres 

realizam obrigatoriamente apenas aquilo ao qual eles mesmos se comprometeram no exercício 

do seu direito de voz e voto na elaboração das leis que regiam a vida social. Tratar iguais 

igualmente e desiguais desigualmente é uma idéia aristotélica. 

A justiça também deve ser analisada em contextos particulares, não apenas numa 

relação de direito com o soberano, o ente político ao qual todos se vincularam.Se houve um 

contrato é preciso que cada parte execute perfeitamente sua parte, para que haja equilíbrio nas 

prestações recíprocas, logo justiça. Se houve coação não houve acordo, logo, a vontade não é 

livre, e há justiça corretiva para evitar a produção de efeitos. Os personagens envolvidos na 

relação de justiça são importantes para a definição da justiça no caso concreto.  
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Outro ponto interessante na abordagem da justiça por Aristóteles é que ele afirma ser 

a equidade uma atenuante dos rigores da lei. O furto famélico, por exemplo, seria uma 

aplicação da equidade para atenuar o rigor na aplicação de uma lei fria que afirma apenas que 

furtar é crime e comina uma pena. A equidade seria uma ferramenta de alcance da justiça no 

caso concreto, numa situação em que alguém furta para saciar uma necessidade básica, 

exercer um direito fundamental à saúde, à vida. A adaptabilidade da norma à situação efetiva 

apresentada ao judiciário seria o objetivo da equidade. 

Inicia-se esse capítulo falando sobre a definição de justiça por um autor clássico 

tendo em vista ser essa uma virtude, um valor, um pilar para a construção de todas as 

sociedades orientadas pela convicção de que cada ser humano tem o direito de possuir 

direitos. Não se concebe uma sociedade ideal, portanto, justa na qual uns podem tudo e outros 

não podem nada. Há de se chegar a um meio termo em que cada pessoa seja considerada 

digna de direitos básicos e possa desenvolver-se a fim de otimizar seu potencial de expandi-

los ainda mais. 

A sociedade contemporânea mundial revela-se bastante heterogênea do ponto de 

vista das ideologias, das tradições, dos costumes. O  multiculturalismo desafia os estudiosos 

que se debatem no intuito de descobrir o que é verdadeiramente justo. Há uma justiça 

mundial? Existe um caminho certo e um errado? As questões éticas e jurídicas se amontoam 

sobre intelectuais, religiosos, políticos e donas de casa, na criação de seus filhos, na primeira 

célula da sociedade. Qual será o caminho para que, como sociedade, se defina onde está a 

justiça? 
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Miguel Reale
33

 afirma que é inerente ao ser humano questionar por que deve se 

submeter a regras que  privam o ser humano de pleno prazer e satisfação. Saber o que é certo 

e errado, ou seja, praticar a justiça nos primórdios, se limitava a obedecer preceitos advindos 

do direito divino. Depois disso, as leis naturais foram a base para se definir o que se 

consubstanciaria no direito positivo, foi o  "naturalismo jurídico". Mais tarde, o próprio ser 

humano se tornou a base para o estabelecimento do que seriam comportamentos adequados do 

ponto de vista moral e legal. 

A justiça, portanto, sempre esteve atrelada à fixação de normas, as quais pudessem 

orientar as pessoas a agirem de forma a que cada uma fosse dado aquilo que lhe pertence. Seja 

com base na vontade divina, nas leis da natureza ou na razão humana, a história mostra que o 

importante é saber o que é certo para que haja esse equilíbrio na divisão dos bens sociais
34

.  

Miguel Reale
35

 destaca o fortalecimento de uma teoria da justiça baseada no 

crescimento da axiologia ou Teoria dos valores. Já John Rawls
36

 elabora a idéia de justiça 

como equidade, que se sustenta em dois pilares: direito de liberdade igual e direito de 

diferença. A liberdade igual pressupõe que cada indivíduo possua uma mesma gama de 

direitos de liberdade básicos como cidadão, como de votar e ser votado, de reunião e de 

propriedade privada, por exemplo. A diferença por mérito ou nascimento na divisão dos bens 

sociais só se justificaria, porém, após a equalização de direitos básicos entre todos. 

Primeiramente, a Teoria dos Valores se desenvolve em dois planos: um filosófico e 

um positivo. No plano filosófico fala dos valores em si mesmos, sua objetividade. Já no plano 
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positivo fala dos valores relativamente às experiências valorativas, à estrutura dos mesmos e 

ao condicionamento social que proporcionam. Dentro dela se situa a Teoria da Justiça, a qual 

consubstancia-se como um de seus temas principais. 

É notório que a pluralidade de valores que conhecemos é substancial na experiência 

jurídica. Vida, paz, saúde, meio-ambiente e infinitos outros valores embasam aquilo que 

entendemos como normas jurídicas. Tais normas pressupõem outros valores como liberdade, 

igualdade, ordem e segurança, sem os quais a liberdade se tornaria arbítrio. Assim, percebe-se 

a importância da análise do papel dos valores presentes na sociedade contemporânea para a 

criação de normas jurídicas, as quais efetivamente reflitam esse norte almejado pela 

coletividade para o convívio social. 

Miguel Reale
37

 argumenta de forma contundente defendendo a justiça como "uma 

intenção radical vinculada às raízes do ser do homem, o único ente que, de maneira originária, 

é enquanto deve ser". Ele também a descreve como uma tentativa de harmonia e o 

atingimento dessa harmonia entre todas as experiências com os valores. Para ele, a justiça não 

se identifica com um desses valores, mas é a "condição transcedental de sua possibilidade 

como atualização histórica"
38

. 

Na busca da justiça se verifica uma intencionalidade permanente, que revela quais 

são os valores que representam aquela sociedade naquele momento histórico. Cada época tem 

sua imagem ou idéia de justiça, mas alcançar todos os significados que a palavra representa, 

aparentemente, se mostra impossível do ponto de vista humano já conhecido. A justiça seria, 

portanto, local e temporal. 
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Sobre a teoria da justiça, assim, é possível reconhecer com o autor citado três 

tendências fundamentais, quais sejam: 1) justiça como qualidade subjetiva, vontade constante 

e perpétua de dar a cada um o que é seu, advinda da filosofia estóica
39

; 2) predomínio da 

concepção naturalista, que preconiza a justiça como resultante de exigências do processo de  

coletivo, passando a ser vista de forma objetiva e 3) justiça como complementariedade de seu 

aspecto subjetivo e objetivo, admitindo que "não pode haver justiça sem homens justos
40

" . 

É mister admitir que se virmos a justiça apenas como virtude individual, vontade de 

dar a cada um o que é seu, tal idéia só faz sentido na totalidade de uma estrutura na qual se 

relacionam as partes com o todo. Também não parece coerente afirmar que exista uma ordem 

justa que aniquile direitos individuais, fruto da concepção de subjetividade humana. Partindo 

da premissa de que essa subjetividade é " a fonte doadora de sentido à realidade" não cabe 

suprimir seu valor em nome de uma justiça objetivamente considerada. 

A ordem justa, portanto, acaba sendo a projeção da própria  humanidade, e se 

conclui que verdadeiramente pode ser conceituada como a complementariedade de seu 

aspecto subjetivo e objetivo. É fruto de um processo histórico de sedimentação de valores 

caros à sociedade de determinado momento. Cada homem deve ser capaz de realizar 

livremente seus valores potenciais e visar atingir a plenitude de sua personalidade em sintonia 

com os valores da sociedade. 

John Rawls
41

estabelece, por sua vez, uma teoria da justiça como equidade. Isso 

implica em avaliar o papel da justiça na concepção social, ou seja, o objeto primário da justiça 

é a estrutura básica da sociedade. Há de se ter uma busca por justiça na base social assim 
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como há a busca da verdade na base da filosofia. Tanto em uma como em outra ciência, essas 

elementares são mais a força propulsora do que efetivamente realidade empiricamente 

verificável. Contudo, são ambas indispensáveis. 

A idéia de justiça para Rawls eleva ao mais alto nível de abstração a idéia do 

contrato social
42

. Ele trabalha com a idéia de uma posição original
43

, que representaria um 

acordo mútuo inicial por meio do qual a sociedade estabeleceria restrições e princípios 

necessários às liberdades individuais para o atingimento de uma situação justa para todos. 

Cada pessoa possuiria uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar 

social pode violar, sob pena de injustiça. As regras de cooperação produzidas pela sociedade 

são para seu próprio bem, e a sociedade se percebe usufruindo de vantagens que somente o 

esforço comum pode gerar. Há conflitos e comunhão de interesses, e a distribuição dos 

benefícios do esforço comum é solucionada por alguns princípios de justiça social, os quais 

definem a distribuição harmônica dos mesmos, dentro do possível. 

Para o autor, uma sociedade que possui uma concepção pública de justiça é uma 

sociedade ordenada, pois as pessoas e instituições aceitam e praticam esses princípios. Os 

conflitos individuais são pacificados pela consciência cívica existente entre os cidadãos. O 

que é justo ou injusto em tal sociedade? Isso ainda será motivo de disputas, mas os homens 

concordam que precisam de um conjunto de princípios comuns que os orientem e todos se 

submetem para a mais eficiente distribuição dos frutos do esforço comum. 
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A teoria da justiça como equidade afirma que uma comunidade humana viável tem o 

consenso na concepção de justiça como um de seus pré-requisitos. Os problemas sociais que 

abalam o funcionamento de tal comunidade, pelo conflito entre os planos individuais, são 

estruturais e inevitáveis. Contudo, a realização dos planos individuais deveria levar, ao final, à 

realização de fins sociais coerentes com a justiça. Regras básicas deveriam nortear as ações 

individuais e as infrações deveriam ser contidas por uma força estabilizadora que impediria 

maiores violações e tenderia a restaurar a organização social. 

A desconfiança e o ressentimento são mencionados como corrosivos dos vínculos da 

civilidade. A suspeita e a hostilidade fazem os homens agirem de forma que eles evitariam, 

caso não houvesse essa divergência sobre o justo e o injusto, a qual gera essa insegurança de 

que o outro cometerá contra si uma injustiça. Percebe-se que em sua análise se  inclui a 

admissão de que as atitudes entre os cidadãos podem se tornar indesejáveis pela discórdia 

sobre a concepção de justiça. A busca do consenso se revela, consequentemente, como o 

caminho a ser perseguido. 

É possível fazer alusão, nesse ponto, ao problema apresentado na presente 

dissertação. Isso porque a discussão quanto à liberdade de expressão dos religiosos parece 

estar sempre atrelada a uma visão ideológica dos grupos envolvidos, dos quais seria muito útil 

exigir uma postura similar à sugerida por Rawls: encobertos pelo véu da ignorância, poderiam 

refletir despidos de armas ideológicas e estabelecer um caminho que efetivasse uma 

concepção pública de justiça. A maximização dos direitos fundamentais envolvidos no 

confronto poderia ser, assim, uma realidade alcançável. 

Portanto, seguindo a linha do referido autor, por mais que existam diferentes 

concepções de justiça e que todas elas possam ter igual valor, será preferível no seio social 

aquela que trouxer o resultado mais desejável, dentro de um contexto de conflito sobre o 
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conceito do que seria o justo. A consequência mais ampla faz com que uma concepção de 

justiça seja a mais desejável. Uma concepção de justiça é preferível quando suas 

consequências mais amplas são mais desejáveis. 

A justiça se funda no valor da pessoa, sendo ambas, a justiça e a pessoa, invariantes 

axiológicas. Partindo da análise dos escritos acima mencionados e sua relevância na solução 

do problema social aqui enfrentado, é possível verificar que, seja a vontade divina, o direito 

natural ou a experiência social e histórica o que melhor descreve os fundamentos do direito, 

pode-se concluir que, hodiernamente, o ser humano representa a base para definir o que se 

mostra relevante a ser normatizado como direito positivo. 

É inegável a centralidade da pessoa e o seu valor intrínseco, aqui já bastante 

ressaltado principalmente após as duas grandes guerras, na definição dos rumos que os 

ordenamentos jurídicos, especialmente os ocidentais, orquestraram. Desenhou-se um mundo 

no qual a pessoa é o centro e a força centrípeta do Direito. O humanismo
44

 é a filosofia mais 

bem aceita pelo homem pós-moderno e disso, definitivamente, não se pode escapar. 

Desse modo, seja o direito fruto da vontade dos mais fortes, fruto da reunião dos 

mais fracos contra os arbítrios da força, uma combinação de interesses, uma tentativa de 

defesa da ordem e paz, ou mesmo uma questão sem solução para céticos, o que importa é que 

esse homem está no centro de todo e qualquer interesse de dominação. O bem-estar do 

homem dentro de um contexto de utilização dos recursos existentes em seu favor é a marca da 

sociedade pós-moderna ocidental. 
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Partindo da premissa de um mundo humanista, o reconhecimento dos valores que 

lhe são caros se torna extremamente importante para discernir quais normas jurídicas serão 

criadas e obedecidas. Percebe-se que o ideal de democracia e da república consubstanciou o 

ideal de justiça dos estados que se pretendem evoluídos do ponto de vista político. A análise, 

portanto, dos princípios fundamentais republicano e democrático, se afigura estratégica para a 

concretização de um dos valores mais caros a qualquer nação ocidental pós-moderna, a 

dignidade humana.  

Infere-se, pois, que justa é uma sociedade na qual cada homem pode realizar 

livremente seus valores e atingir a plenitude de sua personalidade, em sintonia com os valores 

da sociedade. Ademais, também é justa aquela em que existe o estabelecimento de princípios, 

decorrentes de uma decisão política tomada sob a proteção do véu da ignorância, segundo 

Rawls, os quais fixarão a distribuição equânime dos frutos do esforço comum. Destarte, se  

permitirá até mesmo a diferenciação nesta divisão, tudo debaixo de uma mesma concepção 

pública de justiça, acordada por todos. 

O autor sustenta que as pessoas na situação original escolheriam dois princípios de 

justiça, quais sejam, um que requer a igualdade na atribuição dos direitos e deveres 

fundamentais e um segundo que afirma serem possíveis as desigualdades sociais. Essas, 

porém, apenas admissíveis como justas se resultarem em vantagens recompensadoras para 

todos e, em especial, para os menos favorecidos. Não há menção à possibilidade de se 

sacrificar um bem particular em nome de um bem maior agregado.  

Alega que pode parecer conveniente, mas que não seria justo alguns terem menos 

para outros poderem prosperar. Também se reconhece que não há injustiça se alguns recebem 

mais benefícios, desde que isso resulte em melhora de vida para os mais fracos. Os mais 

desfavorecidos deveriam participar desse sistema de cooperação que faz a sociedade produzir 
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mais e mais para a manutenção dela mesma, gerando uma melhor divisão de vantagens. Esses 

princípios são, resumidamente, uma tentativa de procurar uma concepção de justiça que 

neutralize os acidentes da dotação natural, para tentar deixar de lado aspectos aparentemente 

arbitrários, do ponto de vista moral
45

.  
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2.1 Princípios fundamentais do Estado Brasileiro   

 

O Estado da separação de poderes, a qual foi fruto das revoluções sociais contra o 

regime de governo absolutista que vigorava antes da Revolução Francesa, por exemplo, era o 

Estado Liberal. Esse era o Estado de Direito da primeira fase do constitucionalismo, que 

protegeu marcadamente direitos individuais contra o Poder Público. Num segundo momento 

protegeram-se direitos sociais, na busca do ideal de igualdade e, por fim, direitos chamados de 

terceira geração foram conquistados pelo reconhecimento de necessidades difusas de toda a 

comunidade, como paz e desenvolvimento. 

Paulo Bonavides
46

 sustenta a existência de um estado constitucional dos direitos 

fundamentais, o qual é marcado pela preocupação com a justiça, mais do que com a liberdade 

individual, já alcançada em relação ao poder do estado. A justiça parecia longe de conquistar 

concreção dentro do contexto político até então instalado. Aparece, assim, o binômio 

justiça/liberdade como base para o estado Constitucional de Direitos Fundamentais. Abalado 

por doutrinas comunistas, como resposta ao prejuízo do capitalismo selvagem, o Estado 

liberal abre espaço para o surgimento de um estado Social, com instituições fortemente 

marcadas por um teor social. 

É possível dizer que a lei era tudo quando o estado era liberal e burgês. Depois, 

quando o anseio por justiça social se tornou mais ressaltado, a legitimidade passou a ocupar 

lugar de destaque ou a ser o paradigma dos direitos fundamentais.  Hoje a legitimidade é o 

fundamento da Teoria da norma constitucional. É um direito fundamental, o qual também é 

princípio, que acaba por ser a essência da própria Constituição. 
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Os direitos fundamentais no estado constitucional contemporâneo, portanto, gozam 

de status de princípios e possuem importância extrema como elemento legitimador das leis. A 

eficácia dessas depende da coerência com os princípios norteadores. Tal enumeração da 

importância dos direitos fundamentais na concepção de estado constitucional apresenta-se 

relevante exatamente pela constatação de que os direitos fundamentais são considerados 

princípios constitucionais.  

A evolução da valorização principiológica nos ordenamentos jurídicos 

contemporâneos, a supremacia da legitimidade sobre a legalidade, do princípio sobre a regra 

estrita são reflexo dessa mudança de paradigma sobre a justiça. A legitimidade do sistema 

jurídico, consequentemente, se dá pela concretização de valores e princípios, os quais devem 

irradiar normatividade a todos os conteúdos constitucionais. 

Assim, os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração precisam ser 

concretizados para que se consiga uma efetivação constitucional. Contudo, o citado autor 

aponta para a existência de um direito fundamental de quarta geração, o qual afirma 

consubstanciar verdadeiramente o ideal de justiça de todas as Constituições contemporâneas: 

o direito fundamental a uma democracia participativa. A partir dessa visão, adentrar-se-á à 

análise do princípio democrático e do princípio republicano, tendo em vista a formação de um 

sólido arcabouço principiológico a enriquecer o debate. 
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2.1.1 Princípio democrático 

 

O direito à democracia é descrito como um direito fundamental do gênero humano 

por Bonavides
47

.O binômio liberdade/justiça, como concentra todos os direitos fundamentais, 

sugere que tais valores só serão alcançados dentro de uma sociedade na qual o sistema de 

governo obedeça à vontade do povo, reconhecido como o detentor da verdadeira soberania. 

A democracia participativa é descrita pelo referido autor como o sistema que passa a 

soberania do Estado para a Constituição, afirmando que a Constituição é o poder vivo do 

povo. Um termo religioso é usado também para descrever a estrutura de poder que se espera 

numa sociedade protetora de direitos: a santíssima trindade política do poder: a união do povo 

com a Constituição e os dois associados à soberania. 

Partindo da premissa de que o povo é a fonte constitucional do poder,
48

o princípio 

democrático pode ser descrito como a ingerência dos governados no governo por meio direto 

ou por representantes. O exercício do direito de voto, portanto, representa a forma mais 

eloquente de veracidade democrática. Em que pese a nossa realidade democrática seja 

marcada por um exército de pessoas analfabetas e, por isso, excluídas do sufrágio, não se 

pode admitir que tal dogma democrático se torne uma ficção. Na minoria participante se aloja 

o princípio democrático e está estampada a expressão de um dos pés do pedestal político: o 

povo. 

O princípio da separação de poderes, fruto das lutas contra a concentração de poder 

e teorizado com base na realidade constitucional inglesa por Montesquieu
49

, se tornou um 
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axioma dos governos livres: o poder do estado se limitava pela Constituição e o 

legislativo/parlamento na Europa, inicialmente, se destacou, concentrando mais legitimidade 

que o executivo. Após a certeza do valor do legislativo, da diminuição do executivo na 

tomada de direção, qual seria o modelo de governo mais compatível com essa técnica? 

A democracia para Bonavides representa um direito fundamental de quarta geração: 

contém e expressa a totalidade dos direitos que se pretende proteger por meio de um regime 

republicano, no qual os interesses da maioria devem prevalecer. Logo, é descrita como 

"princípio contemporâneo mediante o qual se confere legitimidade a todas as formas possíveis 

de convivência"
50

. Não se revela apenas de forma filosófica como foi nas revoluções, mas 

hoje apresenta juridicidade marcante. Internamente, legitima o direito de resistência e 

externamente confere licitude à intervenção militar para apear  do poder as ditaduras do 

absolutismo. 

Trata-se, resumidamente, de uma forma de governar que realiza as inclinações 

republicanas de forma concreta, mediante a consulta popular, pelas formas previstas em lei. 

Na Constituição brasileira todo poder emana do povo, de forma expressa temos tal registro. E 

o exercício desse poder se dá de forma direta ou por meio de representantes. A grande 

verdade repousa no fato de que não se vislumbra uma sociedade justa e igualitária fora de um 

sistema democrático de governo que impõe a necessária consulta popular sobre os rumos da 

nação. 

No Brasil existe a crítica do próprio Bonavides pela restrição da possibilidade de 

exercício direto de poder, tendo em vista, por exemplo, o fato de que as emendas à 

Constituição somente são votadas mediante iniciativa do Congresso Nacional. O autor é um 
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entusiasta da democracia direta como solução para a crise de representatividade e sustenta 

uma ampliação da participação popular na elaboração de políticas públicas condizentes com 

as aspirações da justiça social
51

. A atuação direta do povo, ainda que de árdua perseguição, 

acarretará, pelo hábito, o desenvolvimento das virtudes necessárias à construção de uma 

democracia mais madura e menos sujeita aos desmandos do poder econômico. 

  O princípio democrático tem sua expressão mais contundente na possibilidade de 

haver governantes eleitos num sistema que permita a participação do povo, ainda que de 

forma representativa, nas decisões mais importantes da nação. Na CRFB se encontra 

registrado no art. 1º, o qual informa ser o povo a fonte geradora de todo poder. Por esse 

princípio, o exercício de poder deve ser feito por meio de representantes eleitos. A 

democracia direta também está incluída no texto magno como possível e está exemplificada 

nos plebiscitos e referendos, por exemplo. 

A democracia pode ser descrita como a institucionalização da liberdade, constitui 

uma forma de governo que inclui a opinião de todos independentemente de raça, credo, sexo 

ou religião. Todos são capazes de exercer seu direito de voto e este tem o mesmo valor para 

todos. Além disso, a democracia é um governo da maioria que não abre mão da proteção dos 

direitos individuais e das minorias. Direitos fundamentais dos cidadãos são protegidos ainda 

que não façam parte da grande massa que fez alguém ascender ao poder. 

O princípio democrático vai impedir a afronta de direitos fundamentais como 

liberdade de expressão e de religião porque não se concebe uma democracia sem liberdades 

individuais protegidas. Numa democracia, existe a oportunidade de as pessoas se organizarem 
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e participarem ativamente da vida política e de todas as demais áreas da sociedade para 

defenderem seus pontos de vista e chegarem numa decisão que represente a maioria. 

Uma democracia bem sucedida precisa estar atrelada a um estado de Direito, pois 

este sujeitará todos indistintamente às mesmas leis, recebendo todos um tratamento igualitário 

do poder Judiciário. Todos precisam ter a mesma proteção legal. Quanto à representatividade, 

preza-se por uma diversidade de representantes, os quais reflitam a miscigenação racial, social 

e cultural do povo. 

O conceito de tolerância é bastante importante para a efetivação do princípio 

democrático. Cooperação e compromisso se destacam juntamente. Uma sociedade que cultiva 

tais valores se aproxima do que se espera de um estado democrático. Leis que reflitam tal 

espírito entre o cidadãos, os quais aceitam e convivem com diferenças, explicitam a existência 

de verdadeiro Estado Democrático de Direito. Tolerância significa aprender a lidar com 

diferenças, sejam elas sobre coisas sem muito valor, seja sobre temas de inquietação 

generalizada.  

A questão da homossexualidade, por exemplo, representa um enorme desafio à 

parcela da sociedade cujas crenças baseadas na Bíblia, não aceitam a prática de uma relação 

homoafetiva. Por outro lado, pessoas do mesmo sexo que pretendem constituir família se 

veem na busca de reconhecimento e, quiçá, celebração, por estarem simplesmente querendo 

desenvolver sua personalidade de forma livre em relação a qualquer tipo de discriminação. O 

caminho só pode ser a tolerância, o respeito às opiniões diferentes, dentro de um estado que se 

pretenda democrático.  
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Nem mesmo quando as pessoas são amplamente instruídas e com acesso a todo tipo 

de informação, haverá consenso sobre o que é certo nesse tópico. Como diria Gandhi
52

 "a 

intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao desenvolvimento do 

verdadeiro espírito democrático". E ainda, "A verdade reside em todo coração humano, e cada 

um deve procurar por ela lá, e ser guiado pela verdade assim que a veja. Mas ninguém tem o 

direito de forçar os outros a agirem de acordo com sua própria visão da verdade"
53

. 
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2.1.2 Princípio republicano 

 

Se representantes de vários segmentos sociais fossem colocados numa mesma 

posição inicial, lado a lado numa linha, e fossem dando passos à frente ou atrás com base em 

suas histórias de vida, de família, de nascimento, com base em perguntas lidas por um 

interlocutor, rapidamente seria possível identificar que, de uma mesma linha inicial, após uma 

série de perguntas como "você já sofreu bulling por alguma condição que não podia mudar?" 

teríamos pessoas bem na frente e outras bem atrás. Tal cena representa o que o regime 

republicano de governo se propõe a extirpar dos ordenamentos jurídicos: a idéia de privilégio. 

Numa perspectiva histórica, o Brasil passou silenciosamente de um modelo colonial 

ao modelo reino, deste ao modelo Império e, por fim, sem violência, sem derramamento de 

sangue e sem guerra-civil à República
54

. Não houve comoção social de natureza profunda 

nessas transformações. A primeira república constitucional brasileira inaugurou-se com a 

Carta de 1891 e durou até 1930, quando sucumbiu à chamada pseudo revolução liberal 

chefiada por Getúlio Vargas. Nunca mais se transformou esse regime de governo na nação, 

sendo o art. 1º da Constituição uma prova da adoção desse modelo governamental. 

O princípio republicano, por sua vez, é considerado princípio constitucional 

sensível, registrado no art. 34, VII. Isso significa que é uma limitação às mudanças 

pretendidas na Constituição que visem a enfraquecê-lo. José Afonso da Silva entende que não 

seria cláusula pétrea
55

, mas o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou de forma 
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inequívoca sobre o assunto, reconhecendo apenas a possibilidade de cláusulas pétreas 

implícitas. 

Assim, pode-se dizer que no Brasil aplica-se como princípio constitucional a 

alternância no poder e a tomada de decisões pelo povo, ainda que por meio de representantes. 

A atuação do Poder Público deve ser norteada por essa regra em todas as suas atividades, 

concretizando o devido processo legal substantivo
56

. A razoabilidade das leis é um imperativo 

que precisa nortear o legislador e o aplicador do direito, o qual deve adequar seu ato aos 

ditames daquela, muitas vezes não tão precisos quanto o necessário para harmonizar a vida 

social. 

O princípio republicano é citado na jurisprudência do STF como um verdadeiro 

dogma, por exemplo, "o dogma republicano de responsabilização dos agentes públicos"
57

. 

Isso porque se entende que a eficiência e a consequente qualidade na Administração Pública 

decorre do referido princípio. É direito fundamental do cidadão ter uma administração 

eficiente, que atue com base em razoabilidade e proporcionalidade. Sem eficiência a 

substância do regime republicano não é atendida como se pretende. 

A crítica a ser feita, porém, se localiza na percepção de que tal eficiência somente 

seria efetivada plenamente caso houvesse mecanismos para salvaguardá-la, dos quais 

podemos citar como exemplo a reclamação constitucional e a representação, do artigo 37, 
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parágrafo 3º da Constituição. É mister uma releitura da atuação da administração, pois o 

cidadão representa o protagonista  da relação, tendo direito público subjetivo à uma 

administração de qualidade por meio de boas políticas públicas. A eficiência e os direitos 

sociais previstos na Constituição vinculam o poder público à efetivação das políticas públicas 

que ofereçam o que a Constituição estatuiu.  

Há, portanto, uma exigência positiva, pois os direitos fundamentais tem, no Regime 

republicano, uma dimensão subjetiva e uma objetiva, a qual remete ao tema da eficácia 

irradiante dos direitos fundamentais. Numa perspectiva individualizada, um cidadão que 

precisa de uma vaga numa creche para trabalhar pode demandar a Administração pública por 

meio de uma ação de obrigação de fazer. Num viés objetivo, o Poder Público está vinculado à 

realização das políticas públicas que viabilizarão os direitos fundamentais registrados na 

Constituição do Estado. 

A própria origem da palavra república já informa a necessária definição do que seja 

coisa pública,  a qual se persegue ao adotar esse regime de governo. Paulo Marco Cruz e 

Sérgio Antonio Schimtz
58

 alertam para o fato de que o princípio republicano, como 

consequência do regime republicano, tem um cunho político-ideológico e norteia todo o 

ordenamento, que deve gravitar em torno dessa diretriz para efetivar os interesses da maioria. 

O conceito de interesse da maioria é pelos autores exaustivamente explorado, como 

marca de uma verdadeira república. Ele representa o corte epistemológico principal na 

discussão da república e do princípio republicano. Composto de dois núcleos importantes, o 

termo merece um detalhamento para construção da linha diretiva de um estado que adote o 

referido regime. Interesse simboliza a relação de reciprocidade das pessoas com um bem que 
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supre uma necessidade social geral, e indica, portanto, a criação da coisa pública. Por outro 

lado, maioria é um termo que expressa a necessidade de essa coisa pública representar anseios 

majoritários de uma coletividade. 

Na verdade, os interesses majoritários serão aferidos pelos mecanismos fornecidos 

por outros princípios, como o estado democrático de direito, o qual propiciará a realização de 

consultas populares que explicitarão a vontade da maioria da população sobre os assuntos de 

interesse social. É preciso, porém, deixar claro que os grupos cujos interesses são minoritários 

não terão aniquilados seus direitos. Estes devem ser preservados diante de uma maioria com 

interesses diferentes. Isso também é uma condição republicana, qual seja, o respeito aos 

direitos das minorias. 

A coisa pública
59

, pela descoberta dos desejos majoritários dos cidadãos, deve 

formar um interesse comum, o qual deve prevalecer sobre os interesses individuais. A partir 

do momento em que o povo  define a coisa pública, é possível reconhecer direitos de minorias 

e protegê-los, sem colocar em risco o ideal de que o interesse comum da sociedade deve ser 

protegido. O interesse contramajoritário deve ceder, o que não significa que as minorias sejam 

aniquiladas em seus direitos, reitere-se. 

Desejos majoritários formam a coisa pública, a qual, a seu turno, delineia o interesse 

comum, o qual deve prevalecer sobre interesses particulares. Sem que isso signifique 

aniquilação de direitos, a coletividade reconhece os direitos das minorias baseada na 

dignidade de cada cidadão. Isso reforça o regime republicano, que visa o reconhecimento de 

que o governo atua com base no poder que é do povo, do qual fazem parte as minorias com 

seus respectivos interesses e direitos. 
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O princípio republicano norteia a aplicação dos demais princípios jurídicos, o que 

pode ser comprovado pela posição de destaque que ocupa no art. 1º da Constituição. É um 

postulado jurídico que  deve implementar, em todas as esferas, a regra de que a maioria deve 

ser representada em seus interesses. Todos do povo, os titulares do poder, precisam exercer 

um protagonismo quando se trata da tomada de decisões.  

A crítica ferrenha de Fábio Konder Comparato
60

 à República Brasileira consiste 

exatamente em destacar que o poder concentrado nas mãos de verdadeiras oligarquias, como 

denuncia ocorrer no Brasil, construiu, na verdade, uma falsa república. O autor pondera, numa 

entrevista fornecida ao Portal Forum em 5 de outubro de 2013, que existe uma passividade na 

atuação dos verdadeiros detentores do poder, o povo brasileiro. Afirma que a herança 

histórica de escravidão pode efetivamente ter comprometido a consciência cívica da nação e 

posiciona o Brasil em desvantagem com relação a outras nações latino-americanas, que 

praticam muito mais a democracia direta, por plebiscitos e referendos. 

Uma educação cívica e ética é por ele defendida como bandeira indispensável para a 

promoção de uma sociedade que efetivamente se assenhoreie do poder que lhe pertence. 

Aponta a república como fraca por omissão do povo nas decisões de forma direta. Sustenta a 

necessidade de uma democracia mais participativa e menos representativa, dentro do modelo 

atual. Este é considerado falido e dominado pelos poucos detentores do poder econômico, os 

quais controlam a imprensa, cujos donos orientam a escolha dos exercentes dos mandatos 

eletivos. Pouca representatividade concreta é o resultado diagnosticado. 

A perspicácia do autor desenvolve um raciocínio explicativo, também, quanto à 

possibilidade de a realização de plebiscitos e referendos não ser a solução ideal para a 

                                                 
60

 "CONSTITUIÇÃO DO BRASIL É MERA APARÊNCIA DEMOCRÁTICA". Entrevista concedida ao Portal 

Forum Disponível em < http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/10/entrevista-fabio-konder-comparato/>. 

Acesso em 14 jul. 2015. 



54 

 

discussão pública das medidas mais importantes, porque essas ferramentas também podem ser 

manipuladas pelo poder econômico e governos ditatoriais. Conclui-se que, como na era 

napoleônica, em que se faziam consultas populares apenas para fazer o povo aceitar uma 

proposta que vinha de cima, é possível a mídia manipular tais ferramentas a favor de 

pequenos grupos poderosos. 

Em resumo, a lucidez da crítica se demonstra de maneira clarividente ao afirmar que 

uma imprensa livre e múltipla, diversificada, e na qual há uma troca de informações ampla 

sob diversos pontos de vista pode contribuir e muito para o fortalecimento de uma população 

consciente: de suas vontades e interesses relevantes. A coisa pública, fruto dos interesses 

majoritários, se evidenciaria e seria possível a discussão social dos assuntos que realmente 

importam para a maioria. O governo representaria, assim, essa maioria na condução das 

políticas públicas que suprissem as necessidades sociais e respeitassem os direito das 

minorias. 

Em qualquer situação jurídica, frise-se, deve prevalecer o interesse da maioria. 

Infere-se, pois, que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa se destacam no cenário 

de uma  verdadeira república como instrumento de consolidação da coisa pública, reveladora 

do interesse da maioria, o qual deve conduzir o administrador e o legislador na atuação a 

favor da população. A promoção de cidadania por meio de educação de qualidade e acesso à 

informação responde à necessidade de um país republicano, isto é, que todos ou pelo menos a 

maioria esteja formada para o exercício de direitos e deveres, de forma a concretizar o ideal 

republicano de um governo de todos para todos.  

Efetivamente, a República Federativa do Brasil se apresenta deficitária em vários 

quesitos aqui apresentados para aferir o grau de aproximação de uma nação republicana. 
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Estatística publicada no Estadão
61

 de 7 de março de 2014 afirma que brasileiros confiam mais 

na publicação impressa do que no rádio ou televisão: 53% confiam nas informações neles 

veiculadas, contra 50% do rádio e 49% da televisão.  E a estatística fica assustadora quando se 

trata de frequência de leitura, pois 75% dos brasileiros não tem o hábito de ler jornal, 85% não 

lêem revistas e 53% não acessam internet. 

O acesso à informação é de poucos e, se for considerada a informação descrita como 

mais confiável, os jornais impressos, esse percentual fica menor ainda. Logo, dessume-se que 

a população brasileira apresenta um déficit no potencial de desenvolvimento e no 

esclarecimento sobre o que são seus reais interesses, pelos quais deveria lutar. A definição do 

interesse da maioria fica mais vulnerável à manipulação de grupos no poder. Faz sentido 

concluir que o acesso limitado à educação e à informação, consequentemente, impede os 

cidadãos de atuarem de forma mais significativa na vida pública. O governo que deve ser de 

todos apresenta-se, inegavelmente, fragilizado nesse quesito. 

Gandinetti
62

 afirma que o direito de informação posiciona-se ao lado da liberdade de 

expressão compondo o direito da comunicação social. O homem do século XXI é 

bombardeado de informações e realmente precisa aprender a lidar com elas de forma seletiva. 

Resguardar a capacidade de refletir do ser humano torna-se fundamental, e essa habilidade 

somente se desenvolve se há a análise dos fatos e das informações a partir das próprias 

convicções do homem. Sobre isso, registra denúncia compatível com a crítica de Comparato 

acima descrita, trazendo a informação de que os principais órgãos de imprensa são de 
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propriedade de pouquíssimas famílias, compostas por pessoas influentes. Como proteger o 

cidadão de ser inteiramente influenciado sobre assuntos importantes? 

A resposta sugerida pelos referidos autores se encontra na amplitude do direito de 

informação, pois é de suma importância a preservação de seu valor  imparcial. A informação 

tem o papel de ordenar a sociedade, ministrando aos seus membros o mesmo conhecimento a 

fim de torná-los mais iguais no saber, mais próximos uns dos outros, sendo capazes de tomar 

decisões e possam compartilhar o saber alheio em seu benefício. Também se destaca a 

necessidade de o povo, como detentor do poder na república, tomar as decisões políticas e 

isso é indicado como um grande motivo para a otimização, jamais a redução do direito à 

informação. 

A imprensa exerce grande influência no regime democrático, o qual serve aos 

anseios republicanos de forma bastante satisfatória. A mentira é inviável numa democracia, 

afirma Jean François Revel
63

, o qual afirma não ter sentido e não poder o regime funcionar no 

interesse republicano se não houver acesso às informações relevantes para a tomada de 

decisões na participação popular. Para que a opinião pública exerça sua função mais 

importante de controle do poder, é necessário um amplo exercício do direito de informação
64

. 

Infere-se, pois, ao final deste capítulo, ser de extrema importância lançar-se luz 

exaustivamente sobre os princípios republicano e democrático, para o desejado 

desenvolvimento da sociedade brasileira em questões de diversidade de opinião. Isso para que 

se estimule a  institucionalização de condutas que efetivamente revelem o pano de fundo 

ideológico e filosófico engendrado em 500 anos de história do Brasil. Em nome da defesa de 
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direitos humanos como diversidade sexual, a mãe gentil precisa de maturidade republicana e 

democrática para não fazer repugnante diferenciação entre seus filhos. 
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3. LIBERDADE DE EXPRESSÃO - CONTEÚDO, JUSTIFICATIVAS E LIMITES 

 

 

O artigo 5º da Constituição revela o espírito cidadão que envolveu o constituinte 

originário na redação da carta política em 1988. As liberdades públicas topograficamente 

colocadas bem no início do extenso trabalho também significam o lugar de primazia que os 

direitos fundamentais ocupam no ordenamento jurídico pátrio. A partir deste momento, 

pretende-se realizar uma análise detida sobre o conteúdo jurídico da liberdade de expressão 

garantida na Carta Magna brasileira que também está em todas as constituições do mundo 

considerado civilizado. 

A liberdade de expressão foi registrada primordialmente pelas Constituições 

americana, por meio da primeira emenda, em 1791, e da francesa, de 1793. Esta, chamada de 

Jacobina, foi promulgada após a ruína da monarquia e prescreveu a liberdade de expressão de 

forma indefinida, pois o texto de 1971 enaltecia a censura prévia. A Europa, para 

contextualizar a situação no mundo, entende a liberdade de expressão como gênero, do qual é 

espécie a liberdade de informação. 

Cláudio Chequer
65

, procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, em sua 

tese de doutoramento na UERJ, orientada e prefaciada pelo professor Gustavo Binenbojm
66

, 

traz à luz uma discussão acerca da posição desse direito fundamental dentro do cenário 

mundial e brasileiro. Os referidos juristas consideram que a liberdade de expressão deve ser 
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fomentada e mais privilegiada na jurisprudência brasileira como forma de desenvolvimento de 

uma verdadeira democracia. 

A oposição a esse movimento se encontra na premissa de proteção contra ideias 

imprecisas, preconceituosas ou mesmo injuriosas. Contudo, a tolerância às idéias falsas ou 

equivocadas no ambiente público se justificaria, tendo em vista os objetivos maiores de um 

estado que se pretende democrático. Todas as constituições do mundo civilizado prevêem tal 

liberdade.  Pela percepção construída por Stuart Mill
67

 (On Liberty, 1859) a censura de um 

pensamento de forma antecipada pretende afirmar que o ser humano é infalível. Como a 

própria experiência humana demonstra que ele não o é, não deveria haver espaço para 

censura. Ele diz que todo o silenciar de uma discussão pressupõe uma infalibilidade, a qual, 

por inexistente, precisa ser rejeitada. 
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3.1 Conteúdo da liberdade de expressão 

 

Pode-se dizer que a liberdade de expressão em seu conteúdo se difere da liberdade 

de informação, sendo esta uma concepção dual ou diferenciadora. Entende-se, assim, que a 

liberdade de informação está atrelada a fatos, motivo pelo qual vincula-se à verdade, 

conteúdos submetidos a uma mínima investigação. Já a liberdade de expressão em sentido 

estrito permanece incondicionada a uma verdade objetivamente verificável. Não se prende à 

divulgação sobre  fatos de relevância pública, não está comprometida com a formação de uma 

opinião pública livre como requisito básico de uma sociedade democrática. Isso seria uma 

nota distintiva do direito de informação. 

Dessa forma, é possível dizer que a verdade limita apenas o direito fundamental à 

liberdade de informação, e não se aplica para a emissão de pensamentos, idéias, opiniões ou 

juízos de valor. Por outro lado, seguindo a visão registrada por Mill
68

 a verdade  sociológica 

ou filosófica é fruto do livre mercado de ideias, no qual as múltiplas visões de diferentes 

segmentos da sociedade, em debate, podem mitigar a falibilidade da mente humana tomada de 

forma individual. Quanto mais ideias, mais eficiência na busca da verdade sobre as grandes 

questões da humanidade. 

Na Europa, já foi estabelecida na Corte de Direitos Humanos, por meio da sentença 

de Lingens
69

, de 8 de julho de 1976, tal diferença entre direito de informação, atrelado a fato 

verídicos e direito de expressão, vinculado a juízos de valor. Essa diferenciação revela-se 

bastante importante na temática que se aborda aqui, pois a questão do discurso religioso não 
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pode ser enquadrada no conceito de informação que, ao ser propagada,  está presa a uma 

verdade objetivamente verificável, como é o critério para divulgação de fatos pela imprensa. 

A liberdade de expressão e o direito à informação, em sua origem, possuíam 

conceitos sinônimos, e se originaram do preceito liberal da liberdade em relação à palavra. O 

liberalismo representou a ideologia da sociedade capitalista, e substituiu o feudalismo, 

fazendo com que as liberdades individuais ganhassem relevo e a busca pela manifestação das 

vontades individuais foi uma das consequências desse movimento histórico. A revolução 

francesa, com o ideal de igualdade que marcou o mundo liberal, também se revela como um 

ícone da importância do indivíduo como início e fim do próprio estado organizado. 

Grandinetti
70

 apresenta um panorama histórico do processo de desenvolvimento 

desses direitos ligados à manifestação pela palavra, pontuando a expansão do acesso às 

escolas e universidades na idade média como marco em que os copistas
71

 foram substituídos 

pela tipografia. Com isso, nos séculos XVII e XVIII surgiram vários jornais na Europa que 

eram ferramenta para transmissão, não apenas de informações, como se concebe hoje, mas 

para veicularem as mais diversas formas de ideologias. Portanto, a tipografia levou à 

constitucionalização da liberdade de expressão na sua forma especial, qual seja, a liberdade de 

imprensa. 

A diferença entre a informação e a expressão permanece importante, apesar de 

serem confundidas, por vezes, pela necessária imparcialidade da informação para formação da 

opinião púbica. A informação demanda neutralidade, já a expressão de uma idéia é a 

construção do ser humano que está sendo exposta, logo essa clareza sobre o conteúdo deve ser 

a nota distintiva entre ambas. Não raro se vê um tratamento das notícias com forte cunho 
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ideológico. Isso merece a atenção dos estudiosos, tendo em vista ser a imprensa um serviço de 

utilidade pública e a expressão de idéias uma produção de cultura. 

Miguel Àngel Ekmekjdian
72

 inclui na expressão direito de informação toda a noção 

de liberdade de imprensa e direitos de opinião. Para ele tudo seria direito de informação 

porque é muito difícil separar a publicação de idéias das notícias, porque o tratamento que se 

dá a estas já demonstra uma posição ideológica. Essa tese soa bastante coerente num país em 

que os meios de comunicação são dominados por nove famílias, como o Brasil
73

. Antonio 

Aguilera Fernández
74

 assume posição em que a liberdade de expressão engloba como gênero 

todos os direitos nessa seara, e a verdade seria o único critério identificador da informação. 

Badeni
75

, porém, afirma que a liberdade de expressão seria aquela que se veicula nos púlpitos, 

cátedras, tribunas, foro, teatro, livros, periódicos, cinema, rádio, mas submete todos eles aos 

limites da liberdade de imprensa. 

Antonino Scalize
76

 traz uma abordagem interessante que justifica inserir todos os 

meios de comunicação na liberdade de manifestação do pensamento, porque insiste que narrar 

um acontecimento significa a atribuição de um valor, do qual o transmitente não pode se 

esquivar na apresentação da notícia. Com similar amplitude, a primeira emenda da 

constituição americana  protege a liberdade da palavra e da imprensa contra qualquer censura 
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prévia. A imprensa só seria responsabilizada no caso de atuar com o que eles entendem como 

actual malice
77

. 

Em que pese os conceitos sejam usados com certa fungibilidade por alguns 

doutrinadores, restam como pacíficas a veracidade e a imparcialidade como marcas distintivas 

da informação. Exatamente por isso, a liberdade de expressão precisa ser trabalhada de 

maneira diferenciada. O recebedor da informação precisa de certeza sobre o fato efetivamente 

ocorrido para formar sua impressão pessoal ou, no caso da opinião, ter certeza de que é 

produto da cognição de terceiro, não dados sobre um fato. A informação divulgada num 

jornal, por exemplo, precisa vir identificada como opinião caso se pretenda fazê-lo, para haver 

transparência na relação. 

É possível buscar alguns conceitos da psicologia para esclarecer os termos aos quais 

se refere este trabalho. A percepção representa o presente, a forma como o homem assimila os 

dados objetivos, gerando informações. Essas são estocadas para uso futuro. Já o pensamento 

se apropria dos dados e constrói um juízo de valor. Assim, informação é juízo de realidade e 

pensamento é juízo de valor
78

. Logo, a liberdade de expressão é a proteção jurídica para o 

fruto de uma elaboração mental do homem sobre os fatos da realidade. Autores como 
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Gardney Lindzey
79

 explicam o pensamento como um processo interno em que a necessidade 

humana de explicar, compreender e o desejo imenso de criar estão envolvidos.  

A informação e os pensamentos, contudo são considerados direitos fundamentais 

previstos no art. 5º e 220 da Constituição. Chama-se liberdade de expressão e não direito de 

expressão tendo em vista ser uma faculdade de emitir opiniões, ideias e pensamentos, sem que 

haja o caráter rígido do direito de informação. A abstenção do Estado e dos demais é o alvo da 

liberdade de expressão, a fim de que se possa produzir cultura, o que inclui arte, política e 

religião. 

A liberdade de expressão, portanto, engloba atividades artísticas humanas, as quais 

são fruto dos pensamentos a respeito de fatos objetivos ou criações subjetivas. A narrativa 

sempre estará sujeita às interpretações pessoais do seu criador, ainda que se baseie em dados 

da realidade objetivamente verificável. Ainda que se trate de uma história real narrada como 

pano de fundo, o autor tem total liberdade para criar a sua elaboração e manifestar uma visão 

de mundo que pode ser totalmente desprovida de apego realístico. 

Um destaque, porém, deve ser dado ao fato de que nenhum direito é absoluto. Essa 

premissa deve nortear a aplicação da liberdade de expressão, assim como todas as demais no 

estado democrático de direito. A popularmente conhecida frase " a liberdade de um termina 

quando começa a liberdade do outro" revela, na verdade, o princípio de que nem mesmo os 

direitos fundamentais podem ferir a alteridade. Isso
80

 significa respeitar a dignidade alheia 

com o mesmo esforço com o qual se luta pela própria liberdade. Assim, a honra, a intimidade, 
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ou qualquer bem jurídico material ou imaterial não podem restar lesados em nome do 

exercício da liberdade de expressão. 

Em palestra
81

 proferida na EMERJ em 2012, salientou-se a necessidade de se tratar 

com maior zelo a privacidade das pessoas investigadas por crimes, por exemplo. Afirmou que 

durante uma busca e apreensão numa residência, mesmo que mediante ordem judicial, há de 

se ter um respeito aos direitos da personalidade do investigado, especialmente daqueles cujo 

sacrifício não é necessário dentro da missão do estado de realizar a persecução criminal. Isso 

se aplica aos órgãos de imprensa ao acompanharem  diligências e revelarem imagens íntimas 

do lar em rede nacional, como exemplo. 

A liberdade de imprensa e a proteção das prerrogativas do judiciário foram citadas 

na referida palestra como irmãs siamesas garantidoras da democracia. Ora, sendo o direito de 

informação, que se vincula necessariamente à verdade e ao interesse público, mitigado em 

nome da proteção da honra e de todos os direitos da personalidade, certamente o direito de 

expressão livre encontrará barreiras na dignidade que é devida a todos os cidadãos dentro de 

uma sociedade regida por valores baseados na dignidade da pessoa. 

Revela-se interessante trazer à baila a associação da liberdade de expressão com a 

liberdade de informação justamente porque esse conflito entre a liberdade de imprensa e os 

direitos da personalidade é bastante similar ao que ocorre em relação ao conflito com 

liberdade de expressão. O cerne do conflito reside no fato de que uma informação ou opinião 

podem e devem ser expostas sem abuso. Identificar a linha tênue que divide o exercício 

regular de um direito, de um lado, e o abuso, do outro, constitui a motivação para o presente 

ensaio. 
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O que se destaca, portanto, na análise da liberdade de expressão é o fato de ser 

inadmissível o abuso do direito no seu exercício, assim como deve ser em relação a qualquer 

direito fundamental. Os direitos fundamentais não são absolutos, mas limitam-se ao exercício 

dentro dos parâmetros de boa-fé e alteridade, concretizando o ideário de um direito fraterno e 

pluralista. A liberdade de expressão não autoriza o cidadão a comunicar sua posição política, 

religiosa, artística por meio de insultos ou qualquer outra forma de intromissão ilegítima na 

vida alheia. 

Ademais, seu conteúdo revela um elevado grau de abstração contra a concretude dos 

acontecimentos puros e simples, o que torna a religião um campo de conhecimento apartado 

daquilo que se entende como ciência. Não se pretende provar a veracidade das idéias da 

religião, havendo espaço para uma abordagem metafísica dos fatos, a qual escapa de qualquer 

investigação técnico-científica. Não se exclui a racionalidade, mas também não se exige a 

prova da veracidade absoluta de seus argumentos. 

O discurso religioso, portanto, sob o ponto de vista do estado laico, o qual não 

professa uma religião mas abraça a diversidade religiosa como regra, é uma forma de 

expressão da cosmovisão dos mais variados segmentos da sociedade. Nesse sentido, o Poder 

Judiciário não pode verificar se as crenças de uma religião são falsas ou verdadeiras
82

. A 

Suprema Corte Americana, decidindo casos na temática da liberdade religiosa, já afirmou que 

a sinceridade com a qual as pessoas seguem suas crenças deveria nortear a admissão pelo 

Estado de uma escusa
83

, no caso concreto, com base em convicções religiosas. 
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Mostra-se estruturante para o presente estudo entender os motivos pelos quais se 

entende necessária a proteção e o fomento da liberdade de expressão, mesmo em tempos de 

grandes conflitos ideológicos no seio social. Não basta reafirmar o que está escrito no texto 

constitucional, é preciso justificar a escolha do constituinte em determinar como fundamental 

a proteção de um direito elementar da condição humana, o de exteriorizar a si mesmo com o 

semelhante para o pleno desenvolvimento de sua dignidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
altenativos aos que alegarem tal escusa. Consiste, essa, portanto, em realizar atividades de caráter administrativo, 

assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, em substituição às atividades de caráter essencialmente militar.  
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3.2 Justificativas da Liberdade de expressão como direito fundamental para Dworking  

 

Ronald Dworking
84

 estabelece duas categorias gerais que abraçam todas as 

justificativas para a valorização da liberdade de expressão. A primeira seria a categoria da sua  

importância instrumental, extraindo uma finalidade social benéfica como o motivo de 

tamanha proteção. A idéia aqui seria a de que a permissão da livre expressão por parte de 

todos favorece a descoberta do bem comum, daquilo que seria melhor para todos. Se a 

discussão política for livre e desimpedida, a escolha de boas políticas públicas gozará de 

maior probabilidade de se efetivar. 

Também tem um caráter instrumental quando se pensa no controle do povo em 

relação às políticas públicas. Um povo livre para criticar e opinar parece ser mais 

participativo, que é como se espera na República. Ainda, o poder de autogoverno do povo é 

instrumentalizado pela sua fala, a qual favorece a diminuição da corrupção. Entende-se que o 

estado se torna mais livre de desmandos e da manutenção de privilégios odiosos se o detentor 

do poder não puder punir os que o criticam. 

Em uma segunda categoria geral está a concepção de que os cidadãos devem ser 

livres para falar e ouvir qualquer qualidade de conteúdo com base na sua própria dignidade, a 

qual revela serem capazes de discernir o que é bom ou mal na vida e na política. Na verdade, 

a liberdade de expressão concretiza o fato de que o estado se relaciona com cidadãos adultos, 

fora os incapazes, sendo esses agentes morais plenamente capazes de filtrar eventuais 

impropriedades na vida, na política e também na fé. Seria uma ofensa aos cidadãos maiores e 

capazes de um país dizer que não têm condição de serem expostos à opiniões persuasivas ou 
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desagradáveis sem refutá-las. A dignidade individual somente é preservada se a maioria e os 

governantes se abstém de impedir alguém de ouvir qualquer opinião. 

O citado autor
85

 argumenta de forma a ensejar no leitor a convicção de que retirar 

coercitiva e previamente alguma idéia de circulação revela uma pretensão de superioridade do 

governante, o qual entitular-se-ia o controlador das temáticas autorizadas ou não na 

coletividade. O líder não pode presumir que o cidadão não esteja apto a ouvir e ponderar uma 

opinião. Uma sociedade política justa é tida, nessa concepção, como aquela em que os 

cidadãos  são tratados como agentes morais responsáveis, estabelecendo-se isso como a nota 

distintiva de um ideal agrupamento social. 

O povo, portanto, detém o poder e o exerce por meio de representantes. Esse mesmo 

poder que se instrumentaliza no voto deve ser exercido pelo povo na elaboração do livre  

mercado de ideias. A questão é enxergar o fato de que, se o estado exerce domínio político e, 

com isso, se estabelece pelo voto, não pode negar ao cidadão o direito de expressar idéias. 

Ora, se o estado conta com o poder do povo para estabelecer governantes por meio do 

exercício da voz e do voto, como não dará a mesma voz ao povo no desenvolvimento de 

idéias que podem vir a mudar a perspectiva dos fatos da população? 

Dworking
86

 afirma que, inclusive as expressões de ódio, preconceito racial ou 

sexual, proibidas em regulamentos de universidades americanas, por exemplo, devem se 

submeter à uma premissa maior, qual seja, a de que a plena liberdade de expressão é o que 

define a sociedade americana como liberal e  comprometida com a responsabilidade moral 

individual. Nenhuma censura de conteúdo seria compatível com isso. Contudo, 

contemporaneamente os argumentos instrumentais têm sido usados para minar a ideia de uma 
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sociedade liberal em favor de uma proteção contra formas politicamente incorretas de 

expressão
87

. 
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 No Brasil a mídia e as redes sociais também revelam uma forte tendência contra manifestações verbais ou 

atitudes consideradas antiquadas ou preconceituosas, como um discurso religioso contra a prática homossexual, 

por exemplo. Como diria Gadamer, filósofo alemão considerado um dos maiores expoentes da hermenêutica 

filosófica do século XX, o preconceito não é uma coisa ruim em si, pois pode-se dizer que foi uma pré-

compreensão ou preconceito a respeito da ciência como algo positivo que motivou o ser humano a buscá-la. 

Preconceito seria, para ele, um dado da cultura, sem a conotação pejorativa que prevalece. Conteúdo originário 

da aula proferida na EMERJ em 29 de outubro de 2015 pelo professor Drauzio Rodrigo Macedo Gonzaga. 

Também se encontra esse conteúdo no artigo A HERMENÊUTICA DE HANS GEORG GADAMER Disponível 

em < http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8349&revista_caderno=15> Acesso em 31 out. 

2015. 
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3.3 Liberdade de expressão como direito fundamental em quatro justificativas 

 

Eric Barendt
88

 dessumiu quatro argumentos para que se visualize a liberdade de 

expressão como direito fundamental, os quais serão analisados a partir de agora com o intuito 

de fornecer elementos justificadores de uma primazia da liberdade de expressão para o pleno 

desenvolvimento dos cidadãos como indivíduos e como parte de um contexto maior. Tais 

fundamentos jurídico-sociais serão expostos em quatro itens, como se segue, e pormenorizam 

os argumentos de Dworking acima vistos, os quais são mais amplos. 

Em primeiro lugar, a liberdade de expressão deve ser um direito fundamental porque 

garante uma autossatisfação pessoal. Tal concepção conta com adeptos como Ronald 

Dworking, C. Edwin Baker, Robert C. Post e Martin Redish, entre outros
89

. A tese conta com 

a percepção de que o ser humano é um fim em si mesmo e sua máxima satisfação e 

desenvolvimento de potencialidades constitui a finalidade de sua existência. A racionalidade, 

como elemento que o diferencia dos outros animais, também traz consigo uma espécie de 

poder-dever de pensar em termos abstratos, usar a linguagem para se comunicar
90

 e construir 

cultura. Isso funciona como mecanismo de concretização de dignidade humana.  

Encontra-se no alvo da análise dessa teoria a racionalidade em si mesma, como uma 

potência que não pode ser desprezada e nem apenas considerada em termos coletivos, como 

se somente fosse valorizável caso houvesse uma utilidade prática e coletiva para ela. Estima-

se aqui a liberdade de expressão como um bem de valor intrínseco, pois fomenta exatamente 

aquilo que é para o humano o seu elemento distintivo de todas as demais espécies. Com 
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 BARENDT apud CHÉQUER, op cit p. 17. 
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 CHÉQUER, op. cit. p. 18. 
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 Alma intelectiva para Aritóteles seria como que o grande filósofo denominou a capacidade dos seres humanos 

de raciocinarem e se se comunicarem de forma livre e não apenas com códigos repetitivos e predeterminados, 

como pode ocorrer com  animais como baleias, por exemplo, conforme ampla divulgação na mídia popular e 

especializada. Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1138209-barulho-no-mar-atrapalha-

comunicacao-entre-baleias.shtml> Acesso em 31 out. 2015.  
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inspiração em Aristóteles e sua eudaimonía
91

, também se pode dizer que esse poder de sentir, 

pensar e falar permite ao homem encontrar seu significado no mundo. Isto seria uma razão 

para tal direito gozar de proteção jurídica: a busca da felicidade. 

A autorrealização começa com o desenvolvimento dos pensamentos, os quais são 

efetivamente influenciados pelo meio, mas que podem ser direcionados pelo indivíduo como 

bem lhe aprouver. O desenvolvimento mental, em última análise, em que pese aos fatores do 

ambiente a influenciar o sujeito, é um acontecimento individual e personalíssimo. Logo, o 

homem tem o direito de formar sua própria opinião, estabelecer crenças e cultivá-las, 

inclusive podendo expressá-las. Caso não fosse assim, tal potência restaria sem valor, sendo a 

expressão parte desse processo de construção de idéias que formam o arcabouço cognitivo do 

ser humano. 

Nesse ponto destaca-se o valor fundante do postulado da dignidade humana, o qual 

informa aos operadores do direito a necessidade de se impedir a supressão de crenças, 

opiniões e expressões, a fim de não negar a própria razão de ser da ordem jurídica, o homem. 

A supressão das formas de manifestação da individualidade representa, em verdade, uma 

afronta à própria racionalidade, o que merece ser amplamente rechaçado. 

Hannah Arendt
92

 afirma que a ação e o discurso revelam a distinção do ser humano 

entre seus semelhantes. Esses elementos são os modos pelos quais os seres humanos 
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 A ética e a felicidade ou eudaimonía são alguns dos temas centrais da obra aristotélica, o qual trabalhava com 

a racionalidade como ponto de partida para a descoberta dos meios de desenvolvimento do ser humano e, 

consequentemente, da cidade, reconhecido o homem como um ser eminentemente gregário. "(...) a felicidade é a 

vida plenamente realizada em sua excelência máxima. Por isso não é alcançável imediata nem definitivamente, 

mas é um exercício cotidiano que a alma realiza durante toda a vida. A felicidade é, pois, a atualização das 

potências da alma humana de acordo com sua excelência mais completa, a racionalidade (CHAUÍ, 2002. p. 

442)" . Revista Vozes dos Vales da UFVJM: Publicações Acadêmicas – MG – Brasil – Nº 01 – Ano I – 05/2012 

Reg.: 120.2.095–2011 – PROEXC/UFVJM – Disponível em 

http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/A-eudaimon%C3%ADa-aristot%C3%A9lica-a-

felicidade-como-fim-%C3%A9tico.pdf > Acesso em 26 out. 2015. 
92

 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. Revisão técnica e apresentação Adriano 

Correia. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015, p. 218.  
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aparecem uns para os outros, sendo possível com palavras e atos tal inserção do humano no 

mundo humano. Tal inserção é descrita como um segundo nascimento, no qual se confirma e 

assume o fato simples do aparecimento original do ser. Cada homem, nessa ótica, é único, e a 

cada nascimento surge algo singularmente novo. O discurso corresponderia a um fator de 

distinção e efetivação do ser distinto entre os  iguais.  

Entende-se, portanto, que a supressão das opiniões e crenças das pessoas afrontam 

sua diferença como humano e entre outros humanos, o que tem sido exaustivamente 

rechaçado durante toda a abordagem deste trabalho. A dignidade humana, como um postulado 

jurídico sobre o qual estão fincadas todas as demais normas principiológicas e regras 

objetivas, merece especial proteção na esfera particular e coletiva. 

A liberdade de expressão, portanto, assegura a autossatisfação pessoal no contexto 

privado e no contexto público. O homem não deve ser reprimido por individualmente 

sustentar posicionamentos que considera elementares para sua afirmação pessoal, ou seja, a 

liberdade de expressão tem para o homem um valor intrínseco,  pois pensa, interage com a 

realidade e constrói uma visão de mundo.  

Por outro lado, também deve ser preservada essa liberdade porque o cidadão é 

formado no contexto da vida em comunidade. As opiniões individuais não podem ser 

descartadas na construção de políticas públicas, por exemplo. O estado é criado para o 

homem, para promover o bem estar dos cidadãos. Dessarte, as opiniões dos indivíduos não 

podem ser colhidas apenas no momento do voto. Para a plena realização da participação 

popular na vontade política é preciso que se garanta o direito ao conhecimento, a fim de que 

cada um forme sua cosmovisão. Para haver real participação das pessoas na vida política, 

como se espera na república, é preciso garantir voz e voto que levem ao desenvolvimento da 

sociedade e do estado. 
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Ao se comunicarem as pessoas se entendem como cidadãos, se enxergam como 

parte de um todo, se lançam na descoberta de um caminho cada vez melhor para si e para o 

próximo. De acordo com os princípios de teoria política, o estado existe para os cidadãos, não 

sendo um fim em si mesmo. O direito à liberdade de expressão deriva do fato de as pessoas 

serem membros de estados organizados, em última análise, em função do bem estar dos 

cidadãos.  

Assim, revela-se que esses indivíduos devem ter o direito de expressarem suas 

crenças e opiniões, numa sociedade e estado que precisam envidar esforços a fim de promover 

esse fim último. O serviço ao indivíduo como a  missão de um estado justo deve movimentá-

lo no sentido de uma escuta empática
93

, ao ponto de suprir o maior número de necessidades 

individuais possível.   

Diante da abordagem minuciosa da liberdade de expressão como veículo da 

autossatisfação pessoal buscada pelo homem, passa-se à explanação da liberdade de expressão 

como direito fundamental em razão de permitir o avanço do conhecimento e possibilitar a 

descoberta da verdade. 

A liberdade de expressão é um direito fundamental porque representa a possibilidade 

de um avanço do conhecimento e possibilita a descoberta da verdade. A idéia aqui 

mencionada surgiu a partir de um voto do magistrado americano Oliver Wendell Holmes na 
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 A empatia pode ser descrita como a capacidade de ouvir o interlocutor e se colocar em seu lugar, como se suas 

queixas pudessem ser transferidas para aquele, de forma a gerar uma compreensão completa dos verdadeiros 

sentimentos de quem fala. Isso requer sacrifício mútuo de quem se expõe e de quem ouve, pois se pretende entrar 

no mundo interno de uma pessoa. É uma capacidade humana estudada pela psicologia, de cujo conceito é 

possível se apoderar neste momento a fim de descrever a importância de um estado que efetivamente ouve seus 

cidadãos para servi-los de forma eficiente, como apregoa a Constituição, implementando o princípio da 

eficiência que deve reger a Administração Pública, conforme art. 37, §6º, CRFB/88. 
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Suprema Corte, também atribuída a John Stuart Mill
94

 e até a Jonh Milton, em sua 

Aeropatígitica, de 1644. O livre mercado de idéias seria o contexto no qual o debate 

propiciaria a descoberta da verdade. Em que pese seja controvertidaa ideia da existência de 

apenas uma verdade, contemporaneamente, esse ambiente é apontado com o mais adequado à 

lapidação do conhecimento humano. 

A prática da discussão democrática, franqueada à coletividade com o fim de criticar 

atos de governo e propor soluções para o bem comum, demonstra-se nessa concepção uma 

ferramenta de crítica e reformulação de valores e fatos sociais. Assim como o meio ambiente 

é um direito fundamental difuso, bem de toda coletividade ligada por questões de fato 

comuns, a liberdade de expressão seria um bem social. O argumento mais eloquente, portanto,  

deve ser colocado em confronto com todas as outras variáveis para se chegar a um julgamento 

adequado do ponto de vista da razoabilidade e da própria constituição. 

Explicando a idéia do marketplace of ideas, livre mercado de ideias, é possível dizer 

que consiste na certeza a respeito da falibilidade dos julgamentos humanos. Estes são 

formados ao longo da vida, influenciados por pré-compreensões às vezes indetectáveis. Os 

preconceitos que, segundo Gadamer
95

, não podem ser subestimados pelo intérprete, lá na 

seara da hermenêutica jurídica, estão presentes em toda a sociedade. Não se deve evitar um 

confronto constante entre estes e a alteridade. Isso porque o outro funciona como um 
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 John Stuart Mill nasceu em 1806 e foi o filósofo inglês mais importante do século XIX. Nessa obra 

mencionada, On Liberty, ele oferece quatro argumentos a favor da liberdade de pensamento e expressão, e ainda 

causa polêmica quanto ao tema. 
95

 Hans-Georg Gadamer, discípulo de Heidegger, foi um filósofo  alemão considerado um doa maiores expoentes 

da hermenêutica filosófica. Trabalhava a ideia de que os preconceitos são elementos da cultura que cada 

indivíduo vai internalizando, o que exclui a possibilidade de uma total neutralidade a respeito de qualquer juízo 

de valor, seja do juiz, seja do cidadão comum. Uma obra impactante foi Verdade e Método, de 1960. 
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interlocutor que aperfeiçoa as ideias do indivíduo
96

, e ambos seriam capazes de chegar, assim, 

à conclusões muito mais perfeitas do ponto de vista da razão. 

Entende-se que quanto mais opostos são os argumentos debatidos, haverá mais 

condições de se chegar a uma conclusão depurada em relação aos preconceitos e opiniões. Os 

seres humanos estão sujeitos a erros e a uma argumentação que apenas favoreça interesses 

pessoais. John Rawls menciona reflexão semelhante quando constrói a ideia de se supor uma 

posição original para a tomada das melhores decisões políticas. Na posição original, cobertos 

com o véu da ignorância, não seria possível decidir o que seria melhor para a maioria 

influenciados pelo egoísmo de privilegiar a sua posição social, pois isso seria desconhecido. 

Tal teoria da justiça, inclusive, foi abordada no capítulo segundo deste trabalho. 

A supressão de informação, a propagação de uma visão de mundo, a apresentação de 

uma só solução para determinado problema social não se mostram eficientes para a busca de 

um julgamento racional. Bloquear-se-ia a geração de novas ideias, sendo este um contexto 

favorável à perpetuação do erro. Advoga-se, portanto, a aplicação do método socrático numa 

escala universal, isto é, a realização de um discurso caracterizado pela maiêutica
97

 e pela 

ironia, o qual seria capaz de levar o interlocutor a uma contradição para depois levá-lo á 

conclusão de que o conhecimento humano é limitado.  

A dinâmica desse processo social de troca de idéias informa que elas podem mudar 

conforme as circunstâncias, ou a revelação de novas condições na experiência social. A 

discussão deve ser mantida em aberto para que a desconfiança conduza a uma confirmação, 
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 "Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro" é o trecho bíblico registrado em 

Provérbios 27.17, o qual parece se coadunar com a idéia de que na relação com o próximo o ser humano se 

aperfeiçoa. 
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 A maieutica era o método por meio do qual Sócrates questionava seus interlocutores para extrair deles a 

verdade. Comparava tal trabalho ao de uma mãe que dá à luz, na medida em que, por meio de bom humor, 

extraía sabedoria das respostas inconclusivas produzidas pelos especialistas no assunto, com quem dialogava. 

Disponível em <http://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2012/04/artigos-o-metodo-socratico.html> 

Acesso em 17 nov. 2015. 
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no decorrer da história, do que deve ser sedimentado. Diz-se que nenhuma opinião pode estar 

imune à provocação ou recusa. Verdades amplamente aceitas são questionadas e refutadas a 

todo momento. Copérnico desconfiou que a Terra não estava no centro do universo e, tendo a 

prova do que dizia, ainda travou longa batalha a fim de que a verdade nova fosse aceita
98

. 

Sobre as opiniões consideradas perniciosas, fundadas em premissas inicialmente 

falsas, elas podem ter algum elemento de verdade que precisa ser reconhecido. Uma opinião 

inaceitável pode ter uma parte verdadeira. Ainda que uma opinião seja totalmente equivocada, 

é no confronto com as demais que a sua veracidade e importância serão acentuadas. A 

abertura social para uma franca discussão serve ao propósito social de lapidar as razões 

materializadas naquela opinião, o que gera a apreciação maior do seu significado. 

Tal método é considerado o melhor para se alcançar um genérico julgamento social, 

o qual está além de um simples julgamento individual. A tolerância a novas ideias e a 

aquisição de novos conhecimentos tem o potencial de levar a sociedade a um estágio de 

amadurecimento frutífero para a produção de decisões comuns e pacíficas, reveladoras das 

aspirações de seus membros. 

Criticando, surgem autores que afirmam que as ideias para essa teoria deixariam de 

ter um valor intrínseco  para passarem a ter um preço variável. Criticam a transmissão de 

ideias apenas como transação comercial, despidas do ideal comunicativo, o que afirmam que 

aconteceria no caso de haver esse mercado de ideias. Entre outras, essa se destaca e faz brotar 

um questionamento sobre a atuação do Estado na construção desse mercado de ideias. A 

liberdade de expressão pode ser considerada compatível com a intervenção estatal em 

conteúdos televisivos, por exemplo?  
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 MATÉRIA JORNALÍSTICA. Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/copernico-a-terra-

em-seu-devido-lugar>. Acesso em 17 nov. 2015. 



78 

 

Esse argumento da liberdade de expressão com base na eficácia do livre mercado de 

idéias não fica imune à críticas, pois entende-se que o mercado produtor de informação, de 

uma forma geral, pode não refletir a diversidade de visões necessárias que a população 

precisa. O poder econômico pode ser um entrave para aqueles que não podem pagar o preço 

de alcançar o grande público pela televisão, por exemplo. Assim, entende-se que uma 

regulação estatal seria conveniente para gerar esse equilíbrio, otimizar os princípios 

constitucionais, efetivando a democracia e a autonomia comunicativa de todos os cidadãos. 

A liberdade de expressão é um direito fundamental pois representa uma forma de 

garantia da democracia. Não há dúvidas a respeito do destaque que esse argumento goza no 

cenário dos fundamentos da liberdade de expressão. Tendo como pressuposto um estado 

democrático, apresenta-se como tese das mais difundidas a embasar sua  primazia em relação 

aos demais direitos fundamentais. Nos estados Unidos, a primeira emenda da constituição é 

clara no sentido que a liberdade de expressão é um instrumento de concretização do ideal 

democrático. Isso porque contribui para formação da opinião pública acerca dos debates 

públicos. 

O primeiro propósito da primeira emenda da Constituição americana, símbolo da 

liberdades publicas em grau máximo, constitui-se em proteger o direito de todos os cidadãos 

para que possam ter acesso às publicações políticas, participando, assim, da democracia. 

Owen Fiss
99

 sustenta, inclusive, que o Estado deve intervir na distribuição dos meios de 

comunicação no sentido de impedir uma concentração perniciosa dos canais de comunicação 
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 Professor da Universidade de Yale, Estados Unidos, sustenta que o estado deve intervir para evitar o efeito 

silenciador da grande mídia, concentrada nas mãos de uma minoria economicamente poderosa o suficiente para 

silenciar boa parte da sociedade, a qual não consegue ter acesso aos meios de comunicação. LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO: O EFEITO SILENCIADOR DA GRANDE MÍDIA. Disponível em < 

http://cartamaior.com.br/?/Coluna/Liberdade-de-expressao-o-efeito-silenciador-da-grande-midia/22219>. Acesso 
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social nas mãos de pequenos grupos que impeçam o exercício de tal liberdade pelo maior 

número de cidadãos possível. Para ele, o discurso é essencial para autodeterminação coletiva. 

No emblemático julgado da Suprema Corte americana New York Times vs. Sullivan 

foram fixadas premissas importantes em relação à liberdade de expressão, as quais são 

consideradas legítimas até hoje, com relação à liberdade de imprensa. O caso tratava de um 

processo de difamação no qual o jornal era acusado de difamar um delegado, o qual 

conseguiu uma indenização em primeira instância de 500 mil dólares. A Corte, porém, 

elaborou a tese da malícia intencional, para considerar impossível impor sanções por críticas à 

conduta administrativa de funcionários públicos.  

Os agentes do governo não mais poderiam ganhar os processos de calúnia com a 

mera alegação de que a afirmação era falsa. Deveriam provar a malícia intencional e 

negligência irresponsável dos jornalistas. Considerou-se, de forma revolucionária, que a 

liberdade de expressão deveria prevalecer para não haver cerceamento do direito de a 

população criticar a atuação dos agentes públicos no exercício de suas funções. Não havia, ali, 

espaço para proteção de honra individual ou da instituição a ser protegida, tamanho o direito 

em confronto envolvido. 

A liberdade de expressão e a diversidade de informação são efetivamente 

instituições políticas básicas da democracia. A influência dos cidadãos na vida política conta 

com essa ferramenta para ser o que se pretende. Representa a operação de uma democrática 

forma de governo. O exercício da liberdade de expressão surge como método adequado para o 

exercício do autogoverno, isto é, o povo detém o poder que é exercido pelos representantes, 

logo há de ter também voz para manifestar sua vontade e consentimento. 

O direito fundamental a uma liberdade de expressão nos Estados Unidos, portanto, 

goza de um status superior em relação aos demais, pois se reconhece sua amplitude para além 
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da esfera individual, para concretizar os mais  legítimos ideais democráticos. Uma opinião 

pública livre parece ser o fim ao qual se destina essa garantia, a qual tem sido privilegiada em 

mais de dois mil casos julgados
100

 desde 1970 com a prevalência deste sobre outros direitos 

fundamentais. Essa posição preferencial também se nota na Espanha, Alemanha e Inglaterra, 

sendo o art. 20 da Constituição espanhola interpretado no sentido de que tal liberdade 

significa o reconhecimento e a garantia de uma opinião pública livre, característica do 

pluralismo político e de um estado democrático. 

A liberdade de expressão é um direito fundamental, pois faz a manutenção da 

balança entre a estabilidade e a mudança na sociedade. A estabilidade é tudo que um estado 

precisa para desenvolver suas políticas de forma confortável. A conversa e o diálogo são os 

meios mais eficazes para alcançar uma adesão, ainda que não majoritária, à proposta política a 

ser implementada por quem está no poder. Armas e ditaduras conseguem pela força a 

imposição de uma vontade superior que é ineficiente para conter pensamentos, opiniões e 

crenças enraizadas. 

As pessoas tendem a confiar mais num governo disposto a ouvir e ser um bom 

prestador de serviços. Numa sociedade de consumo como a que se vive, tal argumento faz 

todo sentido. Zygmunt Bauman
101

 usa os termos amor líquido, sociedade líquida e 

relacionamentos líquidos para explicar a sociedade contemporânea, como essa que trouxe a 

lógica do consumo para todas as relações humanas. Não parece ser diferente com o Estado, o 

qual  tem a eficiência como princípio norteador de suas condutas, assim como a legalidade, 

moralidade, entre outros.
102
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As pessoas querem um governo que as ouça, registre suas necessidades e administre 

os recursos públicos com base nas prioridades que detectaram na sociedade. Se as pessoas 

olham o governo como irracional, arbitrário e ignorante em relação aos anseios sociais, 

certamente a instabilidade política será uma companhia constante nesse estado. Contudo, caso 

haja abertura para o diálogo e os cidadãos se sintam ouvidos  em suas queixas, ainda que os 

argumentos governamentais não sejam agradáveis, haverá legitimidade na decisão final, 

mesmo que essa seja contrária. Logo, a estabilidade política será alcançada, pois tais cidadãos 

obedecerão a essas leis, fruto de uma discussão que, em tese, perderam, mas que simboliza o 

triunfo da razão, do diálogo. 

A liberdade de expressão, portanto, teria um enorme efeito de estabilização social, 

visto que os cidadãos se sentiriam como alguém que sai vencido de uma discussão judicial em 

que houve contraditório e ampla defesa garantidos. "Perdi, mas me defendi até o limite das 

minhas possibilidades". Esse sentido de que ouve o respeito ao direito de voz e voto, 

inclusive, traria uma eloquência que constrangeria os cidadãos a se submeterem também às 

leis às quais não aderiram inicialmente. 

É muito mais inteligente promover as discussões políticas com base na razão e no 

diálogo do que na força. Essa é a conclusão que parece resultar da experiência sócio-cultural, 

a qual revela também que os riscos das divergências se sobressairem deverão ser tolerados e 

mitigadas as consequências com a mesma dose de razão. Não há sociedade sem risco, 

toleramos inúmeros todos os dias. O trânsito, por exemplo, constitui um risco tolerado, sendo 

inequívoco que as nossas grandes cidades são verdadeiros barris de pólvora, na iminência de 
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explodirem acidentes, homicídios, lesões corporais. Aí se criam regras e se tolera um certo 

nível de perigo, o qual é jusificado pelo benefício do desenvolvimento. 

Com a liberdade de expressão é possível realizar a mesma analogia, sendo certo o 

risco de sua amplitude. Contudo, a teoria da liberdade tem mais suporte racional do que a da 

supressão da expressão. Aquela compreende a visão de um mundo no qual a racionalidade 

tem lugar de relevo, ocasionando a inevitável supremacia desse valor em relação aos demais. 

Nenhum argumento, como o do risco do excesso, por exemplo, pode garantir sua legitimidade 

se for levantado de forma irracional para aniquilar a capacidade de ser refutado.  

A ideia de uma censura prévia sobre o que se pode ou não discutir extermina a 

concepção de uma sociedade intelectualmente robusta e dinâmica. E diante do 

multiculturalismo, relativismo e pluralismo que marcam as sociedades contemporâneas e tem 

o condão de fomentarem a discórdia e a guerra ideológica, o caminho da tolerância parece 

estar atrelado ao discurso. O discurso de ódio e as queixas de grupos minoritários, raciais e 

étnicos terão chance de serem conhecidos e elaborados pela visão pública, que poderá achar 

um caminho de reconciliação. 

Ao final desse capítulo, é possível dizer que a liberdade de expressão revela, na 

verdade, justificativas multifuncionais. Diz-se isso porque não se excluem os argumentos 

constitutivos com os instrumentais de Dworking, nem mesmo a finalidade de concretização 

democrática diminui a autorrealização da pessoa em seu aspecto individual e coletivo. Resta 

bastante claro que a dignidade humana, como postulado normativo aplicativo
103

 do 

ordenamento jurídico mundial,  concentra o motivo pelo qual a liberdade de expressão merece 

ser reverenciada como direito fundamental. 
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3.4 Limites para a liberdade de expressão  

 

Como visto nas linhas anteriores, a liberdade de expressão está ligada à criação, à 

elaboração humana sobre os fatos da vida, à produção artística e até religiosa, sendo a garantia 

das manifestações da cultura de um povo. Assim, não se trata de analisá-la com a mesma 

medida que a liberdade de informação, a qual precisa se vincular indissociavelmente à 

verdade fática, conforme essa possa ser descrita. Dessarte, como limitar uma liberdade de 

base constitucional? Seria isso possível ou necessário? 

A Constituição tem forte carga axiológica, o que se diz com base nos inúmeros 

valores registrados propositalmente para marcar o momento de redemocratização no país, em 

1988. O art. 1°, inciso III registra a dignidade da pessoa humana como fundamento do estado 

democrático de direito que constitui a República Federativa do Brasil. Assim, todos os 

direitos assegurados constitucionalmente representam um valor que deve ser protegido de 

forma ampla e tal valorização impõe que todos tenham maximizada
104

 sua aplicação, sob pena 

de infração constitucional.  

Entende-se, portanto, que são relativos os direitos fundamentais e seu valor se define 

mais precisamente no conflito concreto, o qual fornecerá os elementos para o intérprete 

decidir pela prevalência de um em relação ao outro, sem retirar-lhe todo conteúdo. O âmbito 
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do direito fundamental é inicialmente amplo, dentro desta visão de limitações externas
105

, 

sendo harmonizado em seguida com o outro direito envolvido na situação-problema para, 

posteriormente, se chegar a um conteúdo definitivo do direito fundamental.  

Assim é na maioria dos países, para a solução dos conhecidos “hard cases”, casos 

difíceis pela existência de dois valores em choque na realidade social. Sua prevalência se dá 

por não ignorar nenhum direito fundamental, mas por ser uma tentativa de racionalmente 

construir um caminho para a solução mais harmônica possível, num contexto de conflito entre 

dois valores constitucionalmente protegidos. 

Tal assertiva impõe o desenvolvimento de uma técnica para sua aplicação, e essa 

normalmente se constitui na ponderação de interesses, sobre a qual se tecerão maiores 

comentários no próximo capítulo. No caso concreto, diante da análise dos fatos, o Judiciário e 

somente ele pode resolver qual o direito deve preponderar na hipótese de conflito entre as 

normas de mesma hierarquia, como são as normas que protegem direitos fundamentais. 

Grandinetti
106

 afirma que tanto a liberdade de expressão quanto a de informação encontram 

limites constitucionais e a proporcionalidade é invocada como a balança fiel para equalizar os 

conflitos que a dinâmica da existência propõe cotidianamente. 

Nessa direção, a liberdade de expressão é apontada, pelo respeitado doutrinador 

citado, como sujeita aos limites impostos pela proteção dos direitos da personalidade como 

intimidade, honra e imagem. Contudo, a importância da liberdade de expressão deve 
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salvaguardá-la de investidas do poder público no sentido de limitá-la, sendo a compensação 

por danos mais ou mesmo o direito de resposta apontados como as melhores ferramentas de 

controle de eventuais abusos de direito. 

Tais conclusões direcionam o intérprete constitucional para uma premissa: apenas o 

judiciário será o ente capaz de realizar um juízo de valor a respeito dos limites a serem 

impostos no caso concreto de suposta infração. A autoridade policial ou qualquer autoridade 

administrativa não tem condições de realizar esse juízo de valor, esse sopesamento entre dois 

direitos fundamentais no caso concreto, no momento da suposta infração. Assim, não cabe 

uma prisão em flagrante por abuso de direito de expressão, como a execução de uma música 

que veicule um conteúdo considerado  por aquele ofensivo ou politicamente incorreto.  

Vigora o princípio distributivo na liberdade de expressão, a qual será desfrutada de 

forma ampla até que a intervenção estatal se concretize nos moldes do art. 220 da 

Constituição.  

Uma avaliação objetiva, pelo contrário, demonstra-se possível no caso de um furto, 

um roubo, dentre outros crimes cuja aferição se dá de forma direta, advém dos fatos em si. A 

subjetividade envolvida na análise da colisão de direitos fundamentais direciona essa tarefa 

exclusivamente ao próprio Judiciário, cujos membros ostentam exatamente a missão de 

realizar a hermenêutica constitucional mais condizente com os princípios e valores que 

sustentam todo o ordenamento jurídico. O norte deve ser a maximização das liberdades e os 

limites definidos na medida em que os núcleos fundamentais de cada direito não podem ser 

extirpados. 
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As restrições, portanto, aos produtores de cultura devem ser por meio de ordem 

judicial, após o devido processo legal
107

. Incluem-se nessa objetividade jurídica toda obra 

fruto de liberdade de expressão. Entendendo-se o discurso religioso como uma dentre as 

muitas manifestações culturais que identificam um povo, sendo possível tratá-lo como uma 

elaboração humana sobre os eventos da vida, infere-se que a liberdade de expressão religiosa 

deve ser sopesada com os direitos da personalidade de quaisquer pessoa no caso concreto e 

sua restrição merece severidade, sob pena de extirpar seu núcleo essencial. 

Caminha-se, portanto, para um último momento em que se abordarão as tensões 

envolvendo a temática proposta. A admissão de um direito fundamental preferencial é 

possível?  O discurso de ódio é aceitável, em nome da liberdade de expressão? Quais são os 

critérios para que o juiz, o qual tem a missão de autorizar ou não a mitigação de uma 

liberdade individual, deve usar na decisão do caso concreto? Caberá um juízo conforme a 

consciência ou uma resposta constitucionalmente adequada seria um termo mais apropriado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 CARVALHO, op. cit., p. 51. 



87 

 

4.  TENSÕES E CONFLITOS – O DIÁLOGO DENTRO E FORA DO PROCESSO 

JUDICIAL COMO CAMINHO PARA A PAZ 

 

Neste último capítulo, pretende-se explicitar as tensões e os conflitos que cercam as 

personagens inicialmente mencionadas. De um lado, os religiosos advogam a ampla liberdade 

de expressão associada à sua liberdade religiosa, a qual consiste no direito de livremente 

expor posicionamentos de fé a respeito da homossexualidade. De outro lado, estão os 

homossexuais organizados em alguns movimentos sociais pleiteando uma total extinção do 

discurso contra a família baseada numa relação homossexual. Em ambos os casos estamos 

lidando com direitos fundamentais do cidadão, quais sejam, a liberdade de expressão, a 

liberdade religiosa e a liberdade de constituição familiar.  

Frise-se que tal confronto ganha relevo neste trabalho pelo fato de que, em que pese 

haja a resolução 175 do CNJ
108

 autorizando o casamento homossexual, não existe uma 

unanimidade de opinião no seio social sobre a legitimidade de tal posicionamento do 

Judiciário. Nesta pesquisa não se pretende discutir o assunto do ponto de vista legal, pois hoje 

está pacificado que a isonomia demandada das relações humanas impede qualquer tipo de 

diferenciação e interferência na vida privada do cidadão. Contudo, objetiva-se a discussão no 

campo filosófico para se buscar um consenso sobre a melhor forma de se promover  educação 

e cidadania sadia para esta e as futuras gerações a respeito da tolerância e da convivência 

social harmoniosa. 

Em vista disso, ao recuperar o conteúdo da resolução 175 do CNJ mencionada acima, 

é possível identificar a posição contemporânea do Judiciário pátrio no sentido de que as 

pessoas devem ter protegida a sua liberdade de constituição do tipo de família que entendam 
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mais adequado. Assim, a homossexualidade é considerada uma questão da esfera privada dos 

indivíduos e o estado não estaria autorizado a se imiscuir nessa seara. Na luta por espaço e 

pela conquista de direitos, ativistas homossexuais tem se organizado e, nesse afã, esbarram 

com religiosos fervorosos, cuja compreensão divergente acaba por resultar em críticas mútuas 

e um sentimento belicoso exacerbado nas discussões públicas e privadas. 

Na história dos movimentos sociais de defesa dos direitos das minorias, se identifica 

um inicial exagero e confrontos bastante típicos de momentos de conquistas. Entretanto, o 

fenômeno que se percebe facilmente na sociedade brasileira atual representa uma ameaça aos 

direitos fundamentais aqui arduamente explorados, quais sejam, a liberdade de expressão e a 

liberdade religiosa. Isso porque a fim de se brigar pelos direitos dos homossexuais, os quais 

são cidadãos como quaisquer outros, se desenvolveu uma falácia sofística no sentido de que 

toda manifestação contrária à prática homossexual ganha ares de homofobia. Tal rotulação de 

atitudes causa desconforto e cerceamento concreto e potencial de liberdades individuais. 

Tendo em vista que o direito não está isolado da filosofia, é preciso buscar os 

fundamentos filosóficos mais profundos da discussão a fim de se chegar a um consenso, ainda 

que não unânime, sobre a melhor forma de se construir uma sociedade tão plural e 

heterogênea como a da geração presente, de forma pacífica e civilizada. Nesse sentido, 

resgata-se a obra de Junger Habermans
109

 e sua teoria da ação comunicativa, a qual pretende 

demonstrar que o diálogo é o melhor caminho para a busca do consenso ético. Diálogo, 

portanto, baseado em argumentos, os quais geram um consenso sobre a ética a ser aplicada a 
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cada relação. É mister uma pluralidade de vozes para esse fim, daí a relação com a ampla 

liberdade de expressão ser um mecanismo fundamental na construção da paz. 

Tal caminho não pode, contudo, ser confundido por artimanhas falaciosas e 

infundadas, cujo objetivo seja apenas persuadir o grande público e construir uma visão 

preconceituosa dos religiosos ou dos homossexuais. O problema do oligopólio da mídia 

brasileira ganha relevo, nesse instante. Não se mostra democrática uma opinião pública que é 

conduzida por um oligopólio de apenas nove famílias que comandam o direito de informação 

do país. Sem educação básica satisfatória e muito menos superior, o país está envolto numa 

bolha, onde tudo é apresentado sob os filtros dos detentores do poder na televisão
110

. Tal 

contexto favorece a disseminação da intolerância, da violência, dos abusos por parte de 

políticos gananciosos e oportunistas, os quais se aproveitam de uma questão social para 

angariarem votantes para debaixo de suas bandeiras. 

Não é bom para a nação que seja assim. Uma cultura de paz precisa ser construída. 

Mas, para tanto, se impõe a melhoria da educação, a preparação de professores, juristas, 

operadores do direito e das ciências humanas em geral a fim de que se desarme a sociedade 

brasileira nesta questão. Nenhum interesse particular deve se sobrepor ao da polis
111

. A obra 

do pensador alemão aqui referenciada indica o caminho da interação como a forma para se 

alcançar uma sociedade mais democrática. Nesse sentido, é possível dizer que a emancipação 

e a libertação dos cidadãos se dará na perspectiva da alteridade, o que favorecerá a elaboração 

de uma verdade  que seja produzida pelos grupos envolvidos e, consequentemente, aceita pela 

sociedade em geral. 
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A ética de um indivíduo não pode estar acima do todo coletivo, o que para essa 

temática significa que interesses políticos amordaçadores, por exemplo,  encobertos sob o 

manto da opinião pública ou da defesa de uma minoria homossexual, produzida por uma 

mídia controlada, precisam ser identificados e rechaçados, pois não contribuem para a 

construção do consenso político, do qual se necessita para a vida pacífica. A validação da 

norma produzida sobre o tema virá, portanto, a partir da inclusão dos argumentos de todos os 

envolvidos
112

, de forma a gerar aceitação para ambos os lados sobre os limites do exercício da 

liberdade de cada grupo. O diálogo representa um valor fundamental na construção das 

normas, e não pode ser ofuscado por argumentos sofistas, desprovidos de verdade e 

preocupados apenas com a oratória e suas potencialidades interesseiras. 

Diz-se isso porque nem todos que são religiosos são homofóbicos e nem todos os 

homossexuais querem impedir os religiosos de continuarem a pregar contra a 

homossexualidade. Tendo em vista a liberdade de crença e a liberdade sexual, cada pessoa 

tem direito de viver exatamente como se propôs, desde que isso não interfira na esfera de 

terceiros de forma abusiva. Resta claro que  algum tipo de discordância é inevitável, pois cada 

cosmovisão apresentará suas contrariedades em relação às demais, porém a interação humana 

tem todo o potencial necessário para aperfeiçoar essa relação de forma a proporcionar o 

ambiente para uma convivência pacífica e livre para ambos os lados. 

Contudo, o que se destaca na mídia brasileira em relação ao tema são as verdadeiras 

guerras ideológicas sustentadas por ativistas de ambos os lados, enganados pelo holofote 

momentâneo sobre si e advogando uma rivalidade desnecessária para a solução dos dilemas 
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verdadeiros que circunscrevem a relação. Não é necessário uma aceitação do modo de vida 

alheio como o adequado para se praticar respeito, tolerância e buscar uma certa neutralidade 

no campo político que permita uma discussão honesta sobre a questão. A busca do consenso 

por meio da interação e do diálogo, ainda que aparentemente utópica, conta com a obra do 

renomado filósofo mencionado como alternativa, diante de uma sociedade dividida. 

A obra de Habermas
113

 é anti-terror, fruto da experiência pessoal vivida com os 

horrores da segunda guerra mundial. Essa percepção também movimentou a virada kantiana e 

fomentou a proteção dos direitos humanos e a constitucionalização desses como 

fundamentais, como em capítulos anteriores explicitado. Assim, resta clarividente o motivo 

pelo qual se faz uma defesa do diálogo como ponte para que a sociedade tenha como marca a 

solidariedade. Ele começa sua reflexão com base no argumento, o qual diferencia do 

pensamento solipsista. Afirma que para que um discurso se sustente diante dos outros é 

preciso que tenha sentido, o qual é alcançado exatamente na confrontação. Quanto mais um 

discurso é submetido ao embate, mais se fortalece, na medida em que seus argumentos 

sobrevivem às tentativas de refutação. 

A liberdade de expressão, portanto, se destaca nesse movimento de descoberta da 

verdade. Tal é a busca do homem desde a filosofia clássica. Um discurso que se mantém 

hígido diante do confronto, uma premissa que não se descontrói facilmente, todo esse 

processo só tem espaço num ambiente com múltiplas vozes. Ainda que permaneça a 

discordância do ponto de vista ideológico, as balizas dentro das quais se exercerão as 

liberdades individuais podem ser construídas de forma sólida por esse método, o qual gerará 
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um consenso ético para o exercício de liberdades individuais. A lei será fruto deste consenso 

e, logo, não haverá muito mais espaço para o discricionarismo judicial ou arbitrariedades na 

política, por meio de leis injustas, dentro desse ponto de vista em que a justiça está no 

consenso. 

Ligando-se a argumentação filosófica acima com a problemática aqui abordada, 

afirma-se que o judiciário será  a última voz a se pronunciar na solução de conflitos que 

ultrapassarem a fronteira da solução extrajudicial. Uma ação judicial seria o extremo da 

contenciosidade entre os grupos aqui mencionados, ou no sentido de alegar-se um dano à 

honra pelo homossexual por alguma referência indesejada à sua condição ou no sentido de 

abusar-se da liberdade sexual em detrimento do respeito à crença ou ao culto religioso. Uma 

pregação pode ser acusada de ofensiva à honra de um homossexual ou mesmo um religioso 

poderia alegar desrespeito à sua fé pela proibição de se pregar o conteúdo bíblico de forma 

livre. 

Ambos os direitos gozam de estatura constitucional e não devem ser aniquilados 

totalmente, sob pena de relativização da dignidade humana, postulado jurídico fundante do 

ordenamento e dos direitos fundamentais, portanto, inafastável. Logo, o juiz será, em última 

análise, o detentor do poder de dizer o direito no caso concreto. A imparcialidade ficará 

comprometida se houver uma jurisdição solipsista, a qual se pretende analisar para refutar a 

partir de agora. O prejuízo para a segurança jurídica e a justiça
114

 efetiva são incalculáveis, 

caso a magistratura pátria não se debruce sobre a filosofia e os conteúdos que podem 

direcionar o aplicador do direito para uma resposta constitucionalmente adequada. 
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Inicia-se a partir deste momento uma análise crítica da realidade brasileira, na qual 

prevalece, apesar de não se admitir claramente, uma forte carga de discricionarismo
115

 nas 

decisões judiciais. Isso é fruto da percepção de que o julgamento dos tribunais não raro 

apresenta decisões de cunho fortemente solipsista, ou seja, com base na própria consciência,  

na íntima convicção do julgador a respeito dos assuntos abordados. A menção a princípios e à 

idéia de justiça com rara fundamentação jurídica concreta acaba por enfraquecer a coerência 

das decisões, pois esses se tornam “coringas” que mascaram a falta de exposição ou a 

inexistência de fundamento jurídico para a decisão judicial. 

É possível dizer que é escassa a produção acadêmica sobre uma necessária teoria da 

decisão judicial no Brasil, gerando nos operadores do direito a insegurança de apenas 

vislumbrar os caminhos que uma demanda pode percorrer e supor o conteúdo da decisão final, 

ainda que já não seja a primeira demanda proposta naquele mesmo sentido. Para advogados e 

partes o prejuízo é notório. Para magistrados, o comprometimento da qualidade de seu 

trabalho e o potencial de reformas nas decisões acabam por ser responsáveis por recursos 

intermináveis, haja vista o potencial de que aventuras judiciais sejam bem sucedidas, se o 

argumento,  ainda que sofista
116

, for eficiente. 

Dito isso e visualizado o conflito entre religiosos e ativistas homossexuais na busca 

de direitos, apresenta-se a hermenêutica jurídica como possível resposta ao problema, com 

seus mecanismos de interpretação a serviço da busca pelo consenso na aplicação do direito. 

Nesse diapasão, a assimilação dos princípios como normas permitiu a ampliação da 
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interpretação, o que é  extremamente saudável. O direito é ativo, dinâmico e vivo, como 

aqueles que se sujeitam a ele, logo há uma natural expectativa de movimentação na percepção 

dos fatos, leis e valores que devem ser agregados à decisão judicial e de forma coerente dentro 

do ordenamento. 

Em que pese a principiologia jurídica tenha evoluído e sido concretizada na prática 

jurdiciária de forma ampla, não raro se identifica um uso inadvertido de princípios para 

justificar decisões judiciais, as quais não apresentam uma fundamentação subjacente que 

sustente o mérito final daquela decisão. A mera referência aos princípios reconhecidamente 

normativos ou mesmo  a chamada pan-principiologia de Lênio Streck
117

 acaba por abarrotar 

os julgados com uma carência de fundamentação jurídica concreta que prejudica a segurança 

jurídica e enfraquece o contraditório. A coerência, a uniformização do entendimento dos 

tribunais pátrios e a previsibilidade das decisões judiciais restam prejudicadas. 

Na obra do autor acima citado, chama-se a atenção dos leitores afirmando que há 

razões para admitir que as lições dworkianas sobre a inclusão dos princípios na interpretação 

jurídica não abrem espaço para discricionarismos na decisão judicial, ou seja, o uso de 

princípios não se dá de forma aleatória. Critica-se também Alexy
118

, pois sustenta-se que nele 

houve a consagração da discricionariedade dos operadores do direito, pela consolidação do 

método de complementar a lacuna legal com o julgamento moral do magistrado, a analogia. 

Logo, é mister que se adequem conceitos como hermenêutica e democracia, a fim de evitar 

discricionariedades interpretativas. A hermenêutica deve ser feita dentro de um contexto em 
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que se obedece aos padrões democráticos, o que não se coaduna com  decisões baseadas na 

moralidade individual do magistrado. 

Explicitando melhor, Dworking advoga o caráter normativo dos princípios e afirma 

que esses devem ser observados por serem uma exigência de justiça, equidade ou alguma 

outra dimensão de moralidade
119

. Isto é, não se deve aplicar os princípios apenas para o 

cumprimento de intenções políticas. O uso de analogias para preencher uma lacuna na lei, 

prática característica do positivismo, para a solução dos chamados casos difíceis, também 

lança mão da consciência do julgador. Todas as vezes que algum operador do direito se 

aventura a resolver um problema jurídico com base em íntima convicção ou algum 

preconceito camuflado de “dignidade da pessoa humana”, por exemplo, se está diante de um 

retrocesso histórico-democrático que se distancia do ideal da Constituição. 

Analisando a Constituição brasileira, por exemplo, a qual se encontra recheada de 

princípios, é notório o destaque da atuação do judiciário para a concretização de direitos, 

ficando alterada a tensão entre os poderes da república. A simples leitura da lei não resolve os 

problemas mais inquietantes. Ademais, parece nítido o  crescente caráter hermenêutico do 

direito que, permeado de normas-princípios, requer dos operadores um trabalho interpretativo 

muito relevante. Os juízes desempenham um papel fundamental de interpretação para 

responder às demandas sociais dentro do contexto do estado democrático.  

Em que pese se reconheça o poder atribuído aos magistrados dentro desse novo 

contexto de preponderância do judiciário, não se deve admitir como salutar um 

enfraquecimento da democracia representativa. O aplicador do direito não pode realizar 

interpretações a partir de si mesmo. Pelo contrário, precisa buscar um caminho para que a 
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Constituição se cumpra, e não a “justiça” subjetivada. A unidade do ordenamento depende de 

uma postura vinculada à concretização da Constituição conforme ela mesma, por meio de 

uma interpretação sistemática que a evidencie, no dia a dia forense. 

O ordenamento jurídico no Brasil é fundado no postulado normativo-aplicativo
120

,  

da dignidade da pessoa humana e se revela na Constituição que não escapa aos ditames de 

uma ordem democrática, plural, solidária e fraterna. Logo, o direito brasileiro tem um norte e 

uma bússola concreta a seguir: a democracia e a constituição, respectivamente. Não se pode 

admitir como razoável, portanto, uma prática de decidir que se distancie dessa realidade e se 

aproxime de uma filosofia da consciência, suscetível às intempéries humanas individualmente 

consideradas. 

O problema, portanto, que se apresenta, consiste na difícil missão de evitar que o 

poder dos juízes se sobreponha ao direito. Evitar que o direito se torne apenas aquilo que os 

tribunais dizem que é se agiganta diante dos seus operadores. É como um inimigo 

aparentemente invencível, diante da tendência contemporânea de se aplicar a jurisprudência 

como fonte preponderante do direito. É mister a elaboração de uma teoria jurídica da decisão, 

tendo em vista que alguém vai precisar dizer o sentido último do direito, e um direito 

extremamente principiológico. Saber como interpretar  e demonstrar coerência e conteúdo 

jurídico adequado nas fundamentações deve ser o alvo de cada membro do judiciário. 

Adentrando ao tema da fundamentação das decisões, no Brasil convivia-se com a 

positivação do princípio do livre convencimento motivado no Código de Processo Civil de 

1973, hoje substituído pelo CPC de 2015, o qual o eliminou. A aplicação deste princípio, 
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segundo a crítica de Lênio Streck
121

, dá um protagonismo ao juiz que não se coaduna com os 

rumos contemporâneos de um processo civil inclusivo de todas as partes. A decisão judicial 

exige uma capacidade de auto-reflexão do magistrado a respeito dos seus preconceitos, além 

de debate público, e garantia da participação de todos os envolvidos.  

Hart
122

 e Dworking
123

, jusfilósofos contemporâneos, estão em lados contrários sobre 

a postura dos magistrados na fundamentação. O primeiro sustenta que a vagueza é inerente à 

linguagem jurídica e que nos hard cases não haveria saída para uma discricionariedade na 

escolha da decisão mais adequada. Diz que  o juiz seria um criador do direito e não um 

aplicador. Dworking, por sua vez, como responsável por um novo modo de pensar  e fazer o 

direito, pode ser identificado com a explícita intenção de construir uma teoria jurídica 

antidiscricionária. Objeta a construção hartiana. 

A abordagem de Dworking sugere que a decisão final tenha uma solução conforme 

um ordenamento previamente estabelecido e que isso seria direito das partes. Esse mesmo 

ordenamento resolveria casos fáceis e difíceis, evitando a discricionariedade e o poder criativo 

dos juízes. Princípios e regras seriam elementos desse ordenamento, reconhecidos como 

capazes de nortear as práticas sociais e orientar o julgador na solução da demanda em favor de 

um ou de outro. Nesse contexto surge o que Lênio Streck chama de resposta correta para cada 

caso concreto. Isto é, existe uma história institucional que indica a melhor decisão a ser 

tomada em cada caso. A busca por essa história, portanto, resumiria o múnus do julgador. 

Dworking  apresenta o direito como um fenômeno interpretativo e afirma que o fazer 

jurídico está umbilicalmente ligado à hermenêutica. Além disso, aproxima-o da literatura e 
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usa a ilustração de que o direito vai sendo construído assim como um romance escrito a 

muitas mãos. Cada escritor se revesando em sequência para contar determinada história e 

precisando fazer com que ela faça sentido para quem a lê, sem que se evidencie a coletividade 

da autoria. Com essa aproximação da literatura, sua intenção seria tornar o objeto da 

interpretação o melhor e mais uniforme possível.  

Tal perspectiva evidentemente impõe uma preocupação com o conjunto da obra 

desejável para a construção de um direito sólido e bem fundamentado. Quanto mais se avança 

na história, mais se coíbe a atuação subjetivista do aplicador do direito, partindo dessa 

metáfora literária. A história não começaria ali, logo o juiz não deveria agir como se 

inaugurasse um novo direito, precisaria se encaixar numa única história, a história do direito e 

do próprio pacto social
124

.  

Paralelamente a tais lições jusfilosóficas, o CPC 2015 em seu art. 926
125

 internalizou 

expressamente a necessidade de coerência e integridade das decisões judiciais. Isso significa 

que há uma demanda de isonomia na aplicação dos princípios nos casos semelhantes. Fugir de 

falsos princípios jurídicos e de seu uso falacioso se tornou o caminho inexorável do 

hermeneuta no momento da decisão judicial. A coerência assegura igualdade e se concretiza 

quando se usam os mesmos princípios para decisões de mesmo sentido, ou seja, a atuação do 

judiciário gozará de certo grau de previsibilidade que comunica honestidade e segurança 

jurídica. 

Integridade significa jogar conforme as regras do direito, o que inclui os princípios e 

a construção histórica do discurso. A jurisdição terá, portanto, o dever de ligar estreitamente a 

história jurídico-institucional construída coletivamente com as exigências do presente. Os 
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princípios tem o poder de reforçar o discurso jurídico historicamente construído, e não de 

trazer soluções totalmente desconectadas da lógica de interpretação praticada em determinado 

estado de direito. O julgador deve trabalhar com os dados fáticos e jurídicos já existentes, e a 

perspectiva criativa deveria perder força, pois se está adstrito a uma série de julgamentos 

anteriores. A decisão surpresa, fruto do achismo do julgador, está totalmente fora do caminho 

do processo civil contemporâneo. 

A coerência que se deseja é a que exige consistência em cada decisão com a 

moralidade política. Já a integridade almejada pode ser descrita como um verdadeiro jogo 

limpo, no qual o aplicador do direito não age de forma a manobrar a legislação pertinente e a 

fazer uma hermenêutica que sirva à sua própria consciência ou interesses. Deve-se usar 

argumentos que sejam coerentes com a forma como tal situação vem sendo decidida na 

história institucional. Não se pode quebrar a cadeia discursiva ao bel prazer do aplicador. 

Reconhecida a aversão de Dworking
126

 à discricionariedade judicial e tendo em vista 

que a decisão deve refletir um processo democrático e não a visão individual do julgador, 

passa-se à exposição da diferença entre a hermenêutica dworkiana e a teoria da argumentação 

jurídica, defendida por Alexy. A percepção alexiana dos princípios apenas como mandados de 

otimização, demandadores de um agir subjetivo do intérprete entra em rota de colisão com a 

visão de que os princípios introduzem o mundo prático no direito, e fecham a interpretação, 

segundo Dworking. A crítica de Lênio Streck, à qual se adere neste trabalho, vai no sentido de 

que resta incompatível a discricionariedade implícita na ponderação com o processo 

democrático de produção de decisões judiciais coerentes com o regime republicano. 

O que se verifica, portanto, é que na prática judiciária há uma confusão no uso de 

princípios como fundamento das decisões judiciais, pois ao se mencionar o termo 
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“ponderação” não significa que os operadores do direito estão seguindo toda a teoria alexiana 

de argumentação jurídica, mas tão somente, atribui-se ao mecanismo de tomada de decisões 

discricionárias o rótulo de princípio da ponderação para concretizar vontades individuais do 

julgador. O caminho inverso ao sugerido na hermenêutica e na teoria da argumentação acaba 

sendo o mais corriqueiro no dia a dia forense, no qual os julgadores, não raro, elaboram uma 

conclusão de antemão para, apenas posteriormente, buscarem os argumentos que justifiquem 

tal decisão final. 

Com base nessa visão panorâmica sobre as teorias jurídicas de Dworking, Hart, 

Alexy e a crítica de Lênio Streck a respeito das teorias que orientam a aplicação do direito, 

passa-se à análise da atuação judicial na temática mais específica e motivadora de toda a 

presente discussão: a liberdade de expressão e a liberdade religiosa na sociedade 

contemporânea, diante das relações homossexuais e do discurso religioso.  

As relações homoafetivas se tornaram uma realidade exposta na sociedade brasileira 

de forma gradual, para hoje atingirem uma proporção de luta por direitos nunca antes 

registrada. Os movimentos sociais em torno do assunto se agigantam em organização e 

número de entusiastas a cada dia. Diante disso, um conflito se destacou no cenário social, qual 

seja, os religiosos de um lado pretendendo sustentar seu histórico discurso contra a 

homossexualidade, e os homossexuais pleiteando igualdade de tratamento em relação aos 

casais heterossexuais. Isso não apenas do ponto de vista legal, mas também com a tentativa de 

inibição de qualquer fala considerada crítica em relação ao modo de vida homoafetivo. 

A liberdade individual de viver imune a preconceitos, como se quer e com quem se 

quer é o direito pleiteado pelos homoafetivos. Do outro lado, o direito de manter-se fiel ao 

discurso religioso de contrariedade à prática homossexual pode ser descrito como uma 

manifestação da liberdade de culto religioso, de crença. Estamos diante de dois direitos 
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fundamentais a serem exercidos, dentro de um contexto em que ambos os sujeitos se 

submetem à mesma Constituição. Hodiernamente, a ponderação de interesses será a teoria que 

mais facilmente será invocada por qualquer magistrado que seja desafiado a se posicionar em 

tal litígio.  

Entretanto, esta pesquisa se propõe a construir uma forma de solucionar tal conflito 

dentro da visão de um estado democrático de direito, construído sobre os valores da liberdade, 

igualdade e fraternidade. Ainda, apropriando-se das lições dworkianas e antidiscricionárias, 

pretende-se sustentar o afastamento da filosofia da consciência, a qual se entrelaça demais 

com a posição alexiana, segundo a visão crítica aqui adotada. Impõe-se a construção de um 

caminho para o desenvolvimento de um corpo de magistrados antenados com a diversidade, 

tolerância e a construção histórica do discurso. 

Os personagens do conflito descritos neste ensaio são sujeitos de direitos, que gozam 

da proteção do estado para se desenvolverem em sua plenitude. Retomando as bases 

históricas, pode-se dizer que as atrocidades das duas grandes guerras produziram tamanho 

sentimento de humanidade que quase todo o ordenamento jurídico ocidental se inclinou para o 

desenvolvimento dos cidadãos como o centro de todos sistemas jurídicos existentes. Nesse 

diapasão, declarações internacionais seguidas de um novas constituições revelaram as 

aspirações das nações no sentido de fazer da dignidade humana um verdadeiro postulado, 

coluna fundante de todo o ordenamento jurídico ocidental contemporâneo. 

Desse modo, as liberdades individuais ganharam destaque, seguidas dos direitos 

sociais e coletivos, alcançando a sofisticação de serem considerarem direitos a paz e o meio-

ambiente equilibrado, em função do ser humano. O bem-estar do homem, portanto, está no 

centro da ordem jurídica, ressaltado o humanismo e o distanciamento da visão de mundo 

religiosa que colocava Deus no centro da vida. Tal contexto favoreceu uma mudança no 
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paradigma moral, o qual é suscetível ao dinamismo humano, fazendo com que a prática 

homossexual se tornasse cada dia mais comum e exposta na vida em sociedade. 

Tais fatores, contudo,  não precisam eliminar o direito de os religiosos manterem um 

discurso que não aceite como saudável a forma de família homossexual. A possibilidade de 

manter um pensamento diferente da maioria secularizada e indiferente aos valores religiosos 

precisa ser preservada, na medida em que não se agridem direitos de terceiros. A imposição 

de uma cultura minoritária à toda a coletividade é o que se pretende rechaçar com esta 

argumentação. Comparar a exposição de uma opinião religiosa fundada em preceitos 

universalmente compartilhados a um discurso discriminatório não é uma alegação que se 

sustenta. Rotular genericamente o discurso religioso de homofóbico e até de racista não pode 

ser considerado coerente, sabendo-se que tal crença que se baseia na caridade e igualdade de 

todos diante de Deus. 

Os homossexuais e os religiosos são grupos sociais que merecem a proteção do 

estado de forma isonômica. A tensão que distancia e polemiza a relação deve ser pacificada 

pelo judiciário, caso chegue a si, de forma a evitar a manifestação de preconceitos do julgador 

que possam macular a lisura da decisão, com uma decisão permeada de filosofia da 

consciência. Lênio Streck em sua obra O que é isto – decido conforme minha 

consciência?
127

aborda a questão de forma contundente. O juiz não pode agir permeado de 

subjetividade, encapsulado em sua própria perspectiva dos fenômenos que o cercam. É mister 

a limitação do poder do magistrado para que se explicite uma verdadeira democracia. 

O poder do magistrado só será limitado, portanto, conforme critica o autor, se houver 

um processo de construção da decisão que considere a intersubjetividade, que considere as 
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partes como dignas de direitos de mesma envergadura, os quais precisam ser harmonizados 

dentro de uma perspectiva democrática. Um caminho plausível para que se apliquem os 

princípios como normas de direito de forma a evitar solipsismos consiste na obrigação de os 

magistrados construírem fundamentações jurídicas que explicitem os motivos pelos quais a 

decisão se manifesta adequada ao caso concreto.  

A demonstração dos motivos de decidir de forma verificável, com a verbalização das 

razões de decidir sem a simples menção dos princípios, mas expondo o porquê de naquele 

caso este ou aquele caminho ser o adequado, isso revela uma decisão que se adequa aos 

ditames constitucionais
128

. A decisão correta é aquela na qual o vencido discorda mas detecta 

justiça, pois se demonstrou de forma inequívoca a sua fundamentação. Precisa haver uma 

auto-reflexão do juiz no momento da decisão que permita uma  confrontação de conceitos, 

prejuízos, o texto e os fatos e, assim, se realizar uma hermenêutica jurídica que traduza 

liberdade, igualdade e fraternidade. Isso de forma explicitada por uma eloquente 

fundamentação judicial. 

A fundamentação das decisões judiciais pode ser entendida como a mola mestra das 

transformações aqui estimuladas. Para que se abstenha o julgador de decisões baseadas em 

íntima convicção, o que revelaria a prática de um positivismo clássico e não se conformaria 

com o atual estado da arte hermenêutico, propõe-se o caminho da demonstração linguística 

que permita ao jurisdicionado e operadores do direito em geral a compreensão dos motivos de 

sua vitória ou derrota. A construção de um discurso judicial coerente e íntegro, conforme art. 
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 O CPC de 2015 traz em seu art. 489 a definição do que é considerado ou não fundamentação, apresentando as 

situações nas quais é nula a fundamentação que, por exemplo, apenas mencione enunciados de súmulas ou 

princípios aplicáveis sem o desenvolvimento de um raciocínio que permita entender o porquê da aplicação 

daquele princípio no caso concreto. 
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926, CPC, permeado de isonomia e explicações jurídicas convincentes sobre o caso concreto 

pode afastar a discricionariedade.  

A abertura do diálogo no judiciário se dará por processos em que se incluam as 

partes de forma isonômica e também por sentenças claras e precisas. É disso que se trata um 

processo judicial democrático e tal foi a intenção na criação do parágrafo primeiro do artigo 

489 do novo código de processo civil. No lugar do antigo 458, que trazia os requisitos da 

sentença, foi mais fundo e descortinou a intenção do legislador de extirpar do ordenamento 

qualquer eventual dúvida sobre o que seja efetivamente uma sentença fundamentada. Sobre 

esse dispositivo, tecer-se-ão alguns apontamentos tendentes a esclarecer a realidade brasileira, 

a qual se pretende transformar com a positivação de posicionamentos sempre desejados mas, 

não raro, desprezados.. 

O novo dispositivo inicia afirmando o conceito de fundamentação pela exposição do 

que não é considerada uma decisão judicial fundamentada. Reconhecendo uma prática 

corriqueira no dia a dia forense, delatou que uma decisão que se limita à indicação, 

reprodução ou paráfrase de lei, sem explicar sua relação com a causa não se considera uma 

decisão fundamentada. Tampouco o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem a 

descrição de como tal ideia se aplica ao caso em julgamento. Ainda, o emprego de termos 

como “em nome da dignidade humana” pode ser interpretado como a hipótese do inciso III do 

parágrafo ao mencionar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Ora, por 

causa da dignidade humana se construiu todo o ordenamento jurídico, não sendo esse um bom 

argumento, isoladamente, para afirmar quem tem razão no caso concreto. 

Um bom trabalho de interpretação e redação será exigido dos magistrados para que 

se enquadrem no dever de motivação estabelecido exaustivamente pela nova legislação 

processual. A invocação de precedentes ou súmulas, por exemplo, precisam ser 
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acompanhados de argumentos que demonstrem os fundamentos determinantes das mesmas e a 

ligação do caso sob julgamento com aquela hipótese de incidência legal. Aproxima-se tal 

construção mental da adequação típica tributária, que conceitua a hipótese de incidência como 

a previsão legal da conduta que leva à cobrança do tributo enquanto o fato gerador é a 

concretização no mundo dos fatos daquela conduta prevista na lei. 

Com o dever de motivação registrado como regra no novo código civil, a 

magistratura terá sua responsabilidade reforçada. No sentido de promover uma adequação 

típica do fato à norma, a qual se especializa em regras e princípios, deverá realizar um cotejo 

normativo demonstrativo o suficiente para resguardar a decisão de falhas que a maculem de 

nulidade, por ausência de fundamentação. Segundo Calamandrei
129

, é possível dizer que a 

sentença fundamentada é garantia de justiça se conseguir reproduzir o itinerário lógico que o 

juiz percorreu para chegar em determinada decisão. Através da demonstração de seus 

fundamentos se pode verificar onde foi que se desorientou. Tal o objetivo do dispositivo, o 

qual exige a explicitação desse caminho lógico, que promove o contraditório.  

Alexandre Câmara, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

expressa seu posicionamento favorável a esse dispositivo, como forma de controlar o 

judiciário, o qual deve se submeter à Constituição no exercício de sua função pública. 

Considera o dispositivo uma “reação legislativa”
130

, pois afirma que a prática judiciária 

brasileira é recheada de decisões como “presentes os requisitos do art. X , defiro.”, as quais 

enfraquecem a legitimidade da atuação jurisdicional e prejudicam o contraditório eficaz. A 

sociedade exige de políticos e administradores públicos um posicionamento conforme a 
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constituição no exercício de suas funções. Não pode o judiciário ficar alijado desse processo 

de adequação constitucional do país, pelo qual se pretende submeter a praxe judiciária aos 

limites da democracia representativa.  

Não se pode admitir o convívio de uma constituição republicana com decisões 

judiciais fictamente fundamentadas. Uma hermenêutica expositiva e permeada de clareza 

semântica permitirá a avaliação dos jurisdicionados a respeito da qualidade de cada decisão 

judicial. Uma decisão só pode ser definida como boa ou correta se for possível detectar, no 

texto, o caminho reflexivo realizado pelo aplicador do direito para chegar à decisão final. A 

lógica da decisão poderá ser percebida e também será possível visualizar onde ela se dissipou. 

Concretiza-se, assim, a clareza
131

 e a precisão exigida dos textos oficiais, as quais 

instrumentalizarão a ampla defesa e o contraditório, marcas de um verdadeiro estado 

democrático de direito. 

Marcelo Pereira de Almeida
132

 alerta para o fato de que, hodiernamente, o processo 

civil brasileiro enfrenta uma crise no contraditório no caso das demandas de massa. A 

inevitável busca pela uniformização de jurisprudência não raro tem sacrificado os direitos de 

demandantes que, sem maiores explicações, tem sua ação suspensa em nome de estar 

abrangida por um representativo de controvérsia que deverá influenciar no resultado da sua 

ação. A fundamentação é inexistente nesses casos, nos quais não se esclarecem as 

semelhanças entre o recurso representativo da controvérsia e a ação individual e, mesmo 

assim, tais decisões tem sido consideradas válidas. Impede-se a argumentação em contrário 
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para tal suspensão, logo a ética que advém do consenso não se concretiza. Sem argumentação 

convincente não há consenso, e, portanto, resta prejudicada a ética na atuação judicial. 

Sobre o mesmo dispositivo, o professor Alexandre Flexa
133

 sustenta que os motivos 

da decisão devem ser expressos para que a parte possa recorrer de forma eficiente. O novo 

código foi escrito por pessoas que se atentaram para decisões proferidas no dia a dia forense 

como “Sobre folhas 30, art. 173, indefiro”; ou “pelo princípio da boa fé objetiva, defiro...”. 

Qual será o conceito daquele magistrado sobre boa-fé objetiva? O alvo desta regra é que os 

fatos que o juiz identificou como, por exemplo, dano irreparável ou risco de dano estejam 

explícitos. No caso de julgamento improcedente, por óbvio, é importante dizer porque os 

julgados eventualmente colacionados que apontam para procedência não foram aplicados.  

É imperioso fazer o distinguishing, dizendo porque os julgados colacionados não se 

aplicam ao caso concreto; o overrulling, explicando como foram ultrapassados por 

jurisprudência mais nova; ou o overriding , expondo a superação parcial do entendimento por 

um direito mais moderno. Ainda, é necessário analisar e responder aos argumentos úteis à 

procedência da parte. Não se pode admitir a solene ignorância praticada por alguns juízes 

sobre os argumentos das partes, quando esses podem mudar a decisão. Conforme o art. 10
134

 

do novo código, o juiz deve fundamentar e com a prévia oitiva das partes, mesmo nos casos 

em que pode decidir de ofício, pois isso é o que responde às exigências expressas da nova 

legislação processual sobre a perfeita fundamentação das decisões judiciais. 
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Contrapondo a visão crítica sustentada até o momento, registra-se a partir de agora o 

conteúdo da palestra proferida por Luis Roberto Barroso
135

 no Conselho da Justiça Federal 

sobre a teoria da decisão judicial. Ele afirma que ela sempre será fruto de interpretação de um 

ser humano, o qual observa os fatos por meio de lentes particulares, das quais não pode se 

desvincular. Todavia, em que pese haja o elemento humano envolvido na elaboração do 

direito no caso concreto, repete-se aqui que existe uma história institucional. Existem regras 

para regulamentar esse jogo, como o direito escrito e os princípios de direito que, mesmo não 

escritos, são reconhecidos e integrantes de um ordenamento coerente e íntegro em si mesmo, 

unificado pela Constituição. Decisões judiciais são a palavra final do sistema jurídico a 

respeito de determinado fato da vida e não podem estar mais associadas à lente individual do 

seu intérprete do que ao estado democrático de direito e ao princípio republicano. 

Defende um maior relativismo afirmando não haver uma só verdade e sim várias 

lentes para enxergar os mesmos fatos. Usa o exemplo da lei da anistia, a qual é vista como 

uma solução política para uns e como um certo golpe para outros. Refuta a idéia da única 

resposta correta. Entende possível afirmar que, para um intérprete em um dado momento e 

lugar, existe sim uma resposta correta. Sua posição reforça o relativismo e o discricionarismo, 

criticado pelo Lênio Steck
136

. Diz que a decisão como um ato político, típica do positivismo 

clássico não o representa. Defende haver uma perspectiva própria de certo juiz, dizendo que 

isso não seria positivismo clássico. Reconhece os hard cases mas afirmou que não se escolhe 

livremente uma posição, devendo o juiz atentar aos precedentes.  
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Sustenta que o dever de integridade e coerência  vincularia o juiz nas decisões 

futuras que vai produzir. Tal coerência é dentro da visão de um juiz específico, então ele 

precisa ser coerente às próprias decisões, o que é direito subjetivo da parte. Expõe um 

conceito de discricionariedade associando esse termo à conduta de um determinado juiz agir 

diferente em duas situações parecidas, mudando de posição conforme mudam as partes, por 

exemplo. Se existe para aquele juiz um critério ele deve aplicar igual seja quem for o réu. A 

perspectiva do Lênio informa uma que a posição do juízo deve ser construída abrindo mão 

dessa lente particular e colocando uma lente constitucional, buscando uma interação com a 

história institucional que permitirá uma visão do ordenamento a respeito de cada tema em 

especial. Barroso defende ter havido o crescimento de uma discricionariedade ao mesmo 

tempo que sustenta uma decisão correta e justa.  

Segue explicando o formalismo, positivismo e legalismo e diz que a primeira 

mudança de paradigma foi a sua crise no Brasil, ocorrida depois de outros países. Esse 

modelo de interpretação jurídica se baseava na norma, os fatos deviam ser subsumidos na 

norma e a sentença deveria ser a conclusão. O juiz desempenhava uma função técnica de 

conhecimento. Afirma que esse tempo passou e que não funciona para casos difíceis. Dito 

isso, três paradigmas revolucionaram a superação do formalismo jurídico. A lei como 

expressão da razão era a premissa filosófica, a lei como expressão da justiça e o juiz não era 

criador do direito. Hoje se diz que a lei não resolve os problemas sozinha.  

Num segundo momento,  diz que a solução para os problemas não estava mais nas 

normas jurídicas e o juiz precisaria buscar em outro lugar. Aí o juiz se aproximaria da 

filosofia moral e política, sendo seu dever de realizar os fins públicos previstos 

constitucionalmente. As fórmulas jurídicas não seriam mais suficientes. O discurso formalista 

e positivista encobriria uma escolha previamente feita pelo juiz. O pós positivismo não 
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minimizaria o papel da lei escrita, mas a aproxima da teoria da justiça e dos direitos 

fundamentais. 

A terceira grande mudança de paradigma exposta foi a Constituição vir para o centro 

do sistema jurídico. Todas as categorias tradicionais que pavimentaram o direito do século 

XX vieram do direito privado, citando Savigni e Ihering. Os protagonistas eram o proprietário 

e contratante. A publicização do direito com o direito do trabalho, de família, vai 

aproximando o século XX de uma constitucionalização do direito. Esta foi uma profunda 

revolução vinda da Alemanha, no caso Luch
137

, no qual se posicionou o estado a favor da 

liberdade de expressão em detrimento de uma norma de direito privado e isso se tornou um 

marco na história da constitucionalização do direito civil. 

Essas três mudanças mudaram muito a postura do juiz e a interpretação judicial, 

segundo o ministro
138

. As mudanças do mundo também são um dado importante da realidade. 

Pode-se citar o exemplo de um transexual na Alemanaha que se apaixonou por uma mulher e 

quis fazer um casamento homossexual. O oficial do cartório não havia permitido e o tribunal 

federal permitiu que se fizesse o casamento homossexual. A vida ficou mais plural também no 

Brasil, pois até a constituição de 1988 só havia o casamento heterossexual e hoje as famílias 

são plurais. Sobre o cantor Roberto Carlos, o qual não autorizou a sua biografia,  o jornalista 
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defendia sua liberdade de expressão para publicá-la. O método tradicional de julgamento foi 

descrito por muitos como insuficiente, pela  pluralidade de normas regulando o mesmo caso. 

Para lidar com esses fatos novos o direito constitucional teria concebido novas 

características teóricas. Hoje interpreta-se o direito a partir dos princípios, a regra concretiza o 

princípio. Colisões de direitos fundamentais e ponderação são usadas como técnica resolutiva, 

junto com a argumentação jurídica nas decisões criadoras do direito. O direito incorporou 

categorias relativamente novas. Neste ambiente, a lei já não traz mais a plena solução para os 

problemas. Os fatos não ficam esperando para serem subsumidos, a norma passa a ser criada 

do relato dos fatos com a norma já existente. A função judicial, portanto, deveria demonstrar a 

trajetória intelectual que percorreu. O direito teria perdido muito da objetividade com a qual 

saíra do século XX e a crença na neutralidade do intérprete não existiria mais. 

Casos difíceis, portanto, seriam aqueles para os quais não existe a solução na lei. 

Assim, o que se denota nesse discurso é que Barroso discorda do Lênio na forma de 

construção da decisão, mas na conclusão ambos concordam. A fundamentação será o lugar de 

harmonização entre todos os operadores do direito na busca de uma resposta justa aos 

problemas que chegam ao judiciário rotineiramente, e que envolvem o complexo conjunto de 

direitos dos cidadãos. Hoje constitucionalmente garantidos,  demandam concretização efetiva 

num estado democrático de direito. 

O Lênio
139

 afirma que é discricionária toda decisão que feita com base na criação do 

direito de forma particular, por um juiz que decide conforme sua própria consciência. 

Percebe-se que para Barroso não há problema em decidir conforme a consciência desde que 

de forma fundamentada e coerente para todos os processos similares. Uma decisão 
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constitucionalmente adequada é variável conforme o julgador, para o Barroso, e prevista no 

ordenamento como um todo, na perspectiva do Lênio. Seja qual for a teoria adotada pelo 

leitor, é mister a realização de uma hermenêutica clara, descritiva dos caminhos lógicos pelos 

quais o intérprete passou para esse ou aquele posicionamento final. 

Posto isso, relacionando a visão dos autores acima com a base filosófica 

desenvolvida até aqui, pode-se dizer que o diálogo e a interação propostos por Habermas 

estão para a filosofia e a política assim como o contraditório está para o judiciário. Portanto, 

pode-se afirmar que um processo dialogado gera decisões mais éticas e aceitáveis para todos. 

Por outro lado, decisões judiciais parcas de fundamentação e participação dos envolvidos 

produz uma jurisdição carente de legitimidade. Para refletir os anseios e valores da 

coletividade, tais como liberdade, igualdade e fraternidade, o poder judiciário deve se 

apropriar do destaque que lhe deu a crise de representatividade política do legislativo e 

executivo para promover a justiça que todos os cidadãos esperam. Tratamento igual para 

todos, decisões livres de preconceitos irrefletidos e, finalmente, paz. 

O julgador não pode realizar a tarefa de dizer o direito, realizando a conformação 

normativa, de forma solitária. Antes, um procedimento para a construção da decisão judicial 

que permite a participação em contraditório dos destinatários do provimento jurisdicional 

deve ser aplicado. A melhor decisão será aquela proferida em contextos discursivos de esferas 

públicas, com fatores de influência midiáticos, se for o caso, de cunho político e econômico, 

que não podem ser desassociados dos argumentos jurídicos e sociológicos do núcleo da 

decisão, os quais foram trazidos pelas partes da causa. Um contraditório dinâmico
140

 é o que 

pode legitimar a atuação judicial. 
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A liberdade de expressão, portanto, pode ser descrita como uma ferramenta para o  

pleno desenvolvimento da sociedade. Na esfera da discussão política, a busca de consenso 

ético a respeito das questões relevantes só pode ser plenamente próspera caso haja pluralidade 

de vozes, conforme sugerido por Habermas
141

 linhas acima. Na esfera judicial, tal direito 

fundamental garante que cada parte tenha direito de voz e manifestação influente nos 

processos decisórios existentes e, assim, se chegue a decisões políticas e judiciais conforme o 

direito, as quais se aproximem do ideal de justiça. 
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 LIMA, op. cit. p. 95. A “Teoria da Ação comunicativa(...) se tornou a concepção teórica utilizada pelo autor 

nos trabalhos que tem desenvolvido até a atualidade. (...) pode ser entendida como um processo cooperativo de 

interpretação, em que os participantes se referem simultaneamente a respeito de algo no mundo objetivo, no 

mundo social e no mundo subjetivo.” 
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CONCLUSÃO 

 

A liberdade religiosa, a liberdade de expressão e os direitos dos homossexuais gozam 

do mesmo fundamento de validade, qual seja, o postulado normativo-aplicativo da dignidade 

humana, o qual representa também fundamento da República, conforme art. 1º, III da 

Constituição. Por essa razão, os conflitos entre os grupos mencionados no trabalho produzem 

polêmicas, pois adentram a árdua seara denominada conflito de direitos fundamentais. O 

problema que se levantou foi o fato de haver reiteradas decisões sobre tais conflitos 

desprovidas de uma técnica científica para aplicação dos princípios, invocados vulgarmente 

como ferramentas de solução de casos considerados difíceis, o que pode gerar injustiça. 

Com o pós-guerra e a reintrodução da moral no direito, todos os ordenamentos 

ocidentais se voltaram para a valorização do ser humano e sua dignidade intrínseca. Isso 

fortaleceu a liberdade frente ao estado e a proteção horizontal dos direitos fundamentais, 

garantindo amparo constitucional contra lesões de outros cidadãos. Religiosos, portanto, 

querem preservar sua liberdade de proclamar sua verdade e os homossexuais afirmam haver 

discriminação e preconceito nesse discurso contrário à prática homossexual. Nesse contexto, 

entende-se que o direito dos homossexuais de serem tratados com igualdade não está imune a 

juízos de valor contrários.  

Não há direito à aprovação popular sobre determinado modo de vida. Se alguém 

deseja realizar esportes arriscados, por exemplo, não pode elaborar um pedido ao juiz para 

que todas as pessoas o aplaudam, celebrem sua decisão, enfim, façam juízos de valor 

agradáveis. Não há direito que possa impedir a análise crítica do outro, o qual por ser 

diferente, tem o direito de pensar a vida de modo diferente. Apesar disso, ressalte-se que os 
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limites da expressão de um pensamento crítico devem ser equiparados aos relativos a 

quaisquer lesões à honra já previstas no ordenamento. 

O problema que se descortina, neste momento da discussão, é verificar que tipo de 

manifestação de opinião pode ser considerada uma lesão aos direitos da personalidade de 

alguém. Constatou-se que os argumentos jurídicos bem desenvolvidos é que darão 

legitimidade para uma boa e justa decisão judicial neste quesito. De acordo com o princípio 

republicano, repudia-se a idéia de privilégio para qualquer grupo. Por sua vez, o princípio 

democrático impõe a escolha de representantes e a elaboração de leis que prevejam concursos 

e juízes legitimamente colocados no poder para dizer o direito de acordo com os interesses da 

maioria. O conceito aristotélico de justiça como um lugar entre o excesso e a falta, apontando 

para o equilíbrio, é entendido como capaz de nortear a solução dessa questão. 

Cada pessoa é inviolável e nem o bem estar social pode violar isso, sob pena de 

injustiça. Ostentar um discurso divergente não deve ser proibido, pois se impediria a 

participação do cidadão na construção de idéias potencialmente benéficas para a sociedade. O 

paradigma da intersubjetividade deve ser valorizado não apenas na Academia, que o 

consagrou no giro lingüístico, revolucionário da hermenêutica jurídica. Todavia, esse padrão 

de comportamento deve chegar ao povo sob a ação intencional de políticos e magistrados que 

saibam dialogar entre si com serenidade, além de se apresentarem à sociedade por meio de 

decisões compreensíveis, devidamente fundamentadas, que gerem pacificação pela eficiência 

de sua exposição. 

Se o primeiro objetivo fundamental  da república brasileira consiste em construir 

uma sociedade livre, justa e solidária, não se mostra coerente concretizar isso por meio da 

supressão total da expressão dos juízos de valor sobre os fatos sociais, o que obstaria o livre 

trânsito de idéias que aperfeiçoam a sociedade. Por outro lado, frise-se que não deve ser 
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fomentada a irresponsável agressão aos direitos da personalidade de quem quer que seja. Os 

homossexuais devem ter um tratamento na sociedade compatível com sua condição de 

cidadãos, os quais são livres para viver da forma que sua capacidade de autodeterminação 

direcione. Liberdade  de expressão não se confunde com libertinagem, e abuso de direito não 

pode ser tratado como exercício regular. Em caso de violação de direitos, implemente-se a 

coercibilidade da norma jurídica, mas essa desprovida de preconceitos e íntimas convicções 

ideologicamente formatadas. 

Criticou-se a potencial atuação solipsista de magistrados que nesses casos podem 

agir conforme a consciência e recorrer à menção dos princípios como fundamentação de 

decisões, e isso sem que se desenvolva a relação dos fatos com a norma de forma eficiente e 

coerente com os valores da república, expressos hoje na legislação processual de 2015, o 

CPC. Tal prática comprometeria a justiça da decisão, na medida em que a fundamentação das 

decisões é considerada a ferramenta de legitimação e, portanto, justiça da atuação do 

judiciário. O poder emana do povo, que o exerce por representantes, e o poder de decidir do 

juiz, que  não é eleito, precisa ser aferido na precisão, racionalidade e intersubjetividade dos 

argumentos e produção jurídica.  

Conclui-se, portanto, com a certeza de que o auto-conhecimento de um povo a 

respeito de sua história e instituições, bem como da filosofia jurídica e das ciências humanas, 

se revela absolutamente essencial na interpretação do direito e na busca da justiça. Discursos 

inflamados de ódio não cooperam para a construção da sociedade idealizada na Constituição 

da República. Egoísmos pragmáticos e preconceitos precisam ser afastados da forma de 

decidir dos magistrados que, ainda que não neutros sobre os temas efervecentes da sociedade, 

saibam transitar de forma equânime entre sujeitos em lados opostos com a imparcialidade que 

lhes é principal.  
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