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RESUMO 

 
 

MELLO, Cristiane Maria Freitas de. A liberdade de expressão na redes sociais: 
direito de crítica do empregado x imagem e honra do empregador. 2014. 135f. 
Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
São Paulo, 2014. 
 
 
O presente estudo busca investigar a liberdade de expressão do empregado nas 
redes sociais, mormente o direito de crítica e sua repercussão no contrato de 
trabalho, especialmente quanto à imagem do empregador, pois não existe no 
ordenamento jurídico pátrio qualquer normativo que verse sobre essa complexa 
discussão. Para tanto, foi utilizado o método dedutivo e, em razão do incipiente 
debate no Brasil acerca do tema, o método comparativo, com verificação da questão 
na doutrina e jurisprudência estrangeira. Em razão da pluralidade de normas de 
diversas derivações, a pesquisa se estendeu por outras áreas das ciências jurídicas, 
como Direito Constitucional, Civil e Trabalhista, visando evidenciar a conexão entre 
a liberdade de expressão, o Estado Democrático de Direito, enquanto fórmula 
política de caráter finalístico, e a dignidade da pessoa humana, para assim concluir 
pela vinculação dos particulares às normas constitucionais definidoras de direitos e 
garantias e pela afirmação dos direitos inespecíficos trabalhistas no âmbito da 
empresa. Como o trabalhador, na sua especial situação de subordinação, está 
sujeito a uma série de deveres que supõem restrições ao exercício de sua liberdade 
de expressão, foram estudadas as fronteiras do direito de crítica, com 
aprofundamento nos deveres de boa-fé e, consequentemente, de lealdade e 
fidelidade. Em razão da ausência de primazia dos direitos à honra e à imagem sobre 
o direito de liberdade de expressão, porque são igualmente tutelados pelo texto 
constitucional, deduziu-se pela necessidade de aplicação do método de ponderação 
entre os princípios no caso concreto de colisão, com a preservação do núcleo 
essencial do princípio não prevalente, ainda que no âmbito das redes sociais. Logo, 
o exercício razoável, ou seja, sem abusos, sem a utilização de termos excessivos e 
insultuosos, do direito de crítica nas redes sociais é, em princípio, pleno, dada a 
importância da liberdade de expressão no Estado democrático. Tal direito, contudo, 
não protege os crimes de injúria, difamação e calúnia, nem as críticas tendentes a 
divulgar informações sobre a organização e os métodos de produção da empresa ou 
dados sigilosos. 

Palavras-chaves: Estado democrático de direito. Liberdade de pensamento. 
Liberdade de expressão. Direito de crítica do empregado. Redes sociais. Contrato 
de trabalho. Boa-fé. Lealdade. Fidelidade.  

 



  

ABSTRACT 
 
 

 
MELLO, Cristiane Maria Freitas de. Freedom of expression on social networks: right 
to criticism of the employee versus image and honor of the employer. 2014. 135p. 
Dissertation (Master in Law)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2014. 
 
 
This study aims to investigate the freedom of expression of the employee on social 

networks, focusing on the right to criticism and its impact on the employment 

contract, notably with reference to the image of the employer, because there is no 

law that concerns this complex discussion. The deductive method was used, and by 

reason of incipient discussion about the topic in Brazil, the foreign doctrine and 

jurisprudence has been studied with use of the comparative method. By reason of 

multiple laws of several derivations, this study extended to other areas of legal 

sciences as Constitutional, Civil and Labor law, aiming to show the connection 

between freedom of expression,  Democratic State, as  a finalistic political formula, 

and human dignity.  Adopting this interdisciplinary perspective, it can be shown how 

natural persons and business' entities are bound to constitutional laws that define 

rights and guarantees, and can yield the assertion of the labor rights claims that are 

nonspecific in the company scope. Since the worker, in his special situation of 

subordination, has several duties that impose restrictions on his freedom of 

expression, the obligations of fidelity and loyalty were also studied. By reason of 

absence of primacy among rights to honor and image, and right of freedom of 

expression. It was deduced that the need for implementing the method of weighing 

between the principles of the factual case and preserving the essential core principle 

that does not prevail, even in social networks. Therefore, the reasonable exercise of 

the right of criticism in social networks without abuse and without the use of 

excessive and insulting terms is, in principle, given the importance of freedom of 

expression in a democratic state. This right however, does not protect either crimes 

of libel, defamation and slander, or the criticisms aiming to disseminate strategic 

information, by instances from the organization structure, methods of production or 

sensitive data of the company. 

 

Keywords: Democratic State. Freedom of thought.  Freedom of expression. Right to 

criticism of the employee.  Social networks.  Contract of employment. Good faith. 

Loyalty. Fidelity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

 

 

Não existe no ordenamento jurídico qualquer normativo que verse sobre a 

complexa discussão enfrentada quando o tema é liberdade nas relações de trabalho, 

sobretudo quando o meio de difusão dessa liberdade é, por exemplo, as redes 

sociais. 

Com efeito, a inconteste aceleração do processo de comunicação é 

consequência do desenvolvimento tecnológico da sociedade de informação, que tem 

proporcionado alteração de valores e costumes e não há tratamento teórico sobre a 

manifestação da opinião do trabalhador na internet e seus reflexos nas unidades 

produtivas. 

Por conta disso, faz-se necessário analisar as alterações desses 

costumes e seus efeitos nas relações de trabalho, mormente no que tange ao uso 

das redes sociais para o exercício do direito de liberdade de opinião, na sua forma 

de crítica, e os consequentes conflitos com outros direitos igualmente tutelados pela 

Constituição. É essa a linha de raciocínio que estrutura o presente trabalho. 

Cuida-se, com certo rigor, da conexão entre a liberdade de expressão, o 

Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana, para desenvolver 

uma lógica de raciocínio que demonstre que a democracia não se caracteriza por 

sua capacidade de suprimir conflitos, ao revés, é fonte de afloramento de 

contradições e divergências, que devem coexistir com respeito ao texto 

constitucional. 

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A ideia pretendida é compreender a densificação axiológica dos direitos 

fundamentais, a posição do Estado e dos segmentos da sociedade pluralista e a 
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fundamentação jurídica e constitucional da liberdade de expressão diante do 

fenômeno das redes sociais e dos reflexos nas relações laborais. 

Como o tema do direito de crítica no âmbito das relações de trabalho está 

vinculado a uma pluralidade de normas de diversas derivações, a pesquisa se 

estendeu por outras áreas das ciências jurídicas, como Direito Constitucional, Civil, 

Trabalhista e Ciência Política que tangeciam a matéria.  

Portanto, tomando como base o referencial teórico arregimentado, 

combinado da doutrina especializada e jurisprudências, o presente estudo busca 

investigar a liberdade de expressão do empregado nas redes sociais, mormente o 

direito de crítica e sua repercussão quanto à imagem do empregador. 

  

 

1.3 METODOLOGIA  

 

  

Quanto à metodologia utilizada, optou-se pela utilização do método 

dedutivo, pois partiu-se das teorias e das leis que abarcam o tema para chegar à 

análise dos casos particulares, em conexão descendente.  

Considerando também o incipiente debate no Brasil acerca do tema 

liberdade de expressão, mormente quanto ao direito de crítica nas relações laborais, 

foi necessário o uso do método comparativo, a fim de verificar a abordagem da 

questão na doutrina e jurisprudência estrangeira.  

Nessa linha, a construção dos conceitos foi pautada numa revisão da 

doutrina especializada – nacional e estrangeira – e para o desenvolvimento da 

pesquisa foi utilizada uma leitura comparativa de textos e uma análise intertextual, a 

partir de vasta bibliografia, desde publicações em livros, teses e revistas, bem como 

pesquisa em sítios específicos da internet. Para este desiderato, o estudo também 

se apoia na técnica de pesquisa bibliográfica. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Quanto à organização, cinco capítulos orientam o fluxo da pesquisa. O 

primeiro, de natureza introdutória, é importante para apresentar o tema escolhido, a 

sua contextualização e delimitação, os objetivos pré-definidos e o plano 

metodológico.  

O segundo capítulo aborda o significado dos direitos fundamentais na 

constituição de um Estado Democrático de Direito, enquanto fórmula política de 

caráter finalístico, para concluir que toda e qualquer solução de conflitos deverá ser 

adequada com a ideologia constitucionalmente adotada. Em ato seguinte, analisa-se 

a relação de recíproca justificação entre o Estado democrático de direito e os direitos 

fundamentais, a partir da intrincada relação de condição e garantia, especialmente 

quanto às liberdades. O aprofundamento teórico sobre os direitos fundamentais 

buscará revelar as consequências de sua dupla dimensão, especialmente a objetiva, 

e já se avizinhar ao tema específico do trabalho, no sentido do estudo acerca da 

vinculação dos particulares às normas constitucionais definidoras de direitos e 

garantias e na afirmação dos direitos inespecíficos trabalhistas no âmbito da 

empresa.  

O terceiro capítulo é reservado ao estudo das liberdades no Estado 

democrático, especialmente como indicador do nível de consistência dessa 

democracia, com exame especial das dimensões do direito de liberdade de 

expressão no texto constitucional brasileiro, em particular como corolário da 

dignidade da pessoa humana, e os princípios garantidores de seu exercício. A 

liberdade de expressão, portanto, será perquirida como o direito de externar certos 

aspectos da própria personalidade, inclusive opiniões e críticas, sendo indispensável 

à vida plena da pessoa humana. Nesse contexto, até para investigar os efeitos do 

exercício desse direito nas redes sociais, será abordada a diferença entre liberdade 

de pensamento, expressão e informação. Considerando que a democracia é fonte 

de pluralidade, de emergência de valores e antagonismos, ao final do segundo 

capítulo, passa-se a explorar as teorias que versam sobre a limitação do exercício 

da liberdade de expressão, na explicitação da opinião, sobretudo quanto ao choque 

com os direitos da personalidade.  
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No quarto capítulo, já enfrentando o objeto específico do trabalho, 

apresentam-se as características e a forma de manifestação do pensamento na 

rede, especialmente nas redes sociais, numa linha de raciocínio baseada na 

revolução de costumes promovida pela internet, cuja utilização das redes sociais é 

cotidiana e assume, cada vez mais, o espaço do diálogo oral. Em tópico seguinte, 

será enfrentado o tema controverso sobre os limites da liberdade de expressão do 

trabalhador nas redes sociais, especialmente quando há conflitos entre o exercício 

do direito de opinião, na sua modalidade de crítica, e o direito à honra e imagem do 

empregador, mas visando afastar qualquer preferência ou primazia de um direito em 

relação ao outro. O desenvolvimento do raciocínio terá sua gênese na análise da 

perspectiva positiva das funções do direito de crítica do empregado, até enfrentar a 

questão quanto à multiplicidade dos interesses envolvidos e a necessidade de 

solução para equilíbrio entre esses interesses.É que o trabalhador, na sua especial 

situação de subordinação, está sujeito a uma série de deveres que supõem 

restrições ao exercício de sua liberdade de expressão. É necessário, portanto, fazer 

um estudo sobre os limites desses deveres contratuais. Nas relações laborais, a 

boa-fé tem gozado de especial tratamento, passando a converter-se em uma 

obrigação geradora de deveres de conduta dos trabalhadores, o que vem gerando 

uma submissão quase absoluta aos interesses empresariais, ao argumento de 

respeito ao dever de lealdade e fidelidade. Nessa lógica de argumentação, para ao 

final enfrentar a questão da colisão entre o direito de liberdade do empregado e o 

direito à honra e imagem do empregador, serão discutidas as fronteiras da liberdade 

de crítica no contrato de trabalho, com aprofundamento nos deveres anexos de boa-

fé e, consequentemente, lealdade e fidelidade. A intenção, portanto, é enfrentar o 

real alcance e a correção quanto ao entendimento da amplitude desses deveres 

atribuída pela doutrina e jurisprudência.  

No desenlace, segue-se, finalmente, o exame da colisão entre o direito à 

honra e imagem do empregador e o direito à liberdade de crítica do empregado nas 

redes sociais, com pesquisa acerca da solução adequada para superação dos 

conflitos, uma vez que, por ser um direito fundamental, e pela coerência 

democrática, a restrição do direito à liberdade só se justificaria com previsão legal, 

autorizada pela Constituição. Na ausência dessa legislação, a pesquisa se volta 

também à atuação do Judiciário e suas técnicas para o sopesamento dos direitos 
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fundamentais em jogo e à observação se, de fato, está sendo mantido o núcleo 

essencial do direito não prevalente no caso concreto. 
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2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA EFICÁCIA NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

 

2.1 O SIGNIFICADO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 

UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

A leitura do “Preâmbulo” da Constituição da República Federativa do 

Brasil revela a opção inequívoca do legislador constituinte pelo Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. 

O primeiro artigo da Constituição, em seu caput, define a República 

Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito e traz, no inciso III, a 

dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos. Essa situação 

topográfica leva à conclusão de que todos os demais artigos devem ser 

compreendidos como a explicitação dessa fórmula política. 

Mais que isso, em sendo um Estado democrático e tendo a dignidade da 

pessoa humana como fundamento, o direito de liberdade passa a figurar como 

essencial, pois não há que se falar em democracia quando ausentes os direitos de 

liberdade. 

Verdú1 assinala que “a fórmula política de uma Constituição é a 

expressão ideológica que organiza a convivência política em uma estrutura social”. 

Isso quer dizer que a fórmula Estado Democrático de Direito é o vetor de orientação 

para interpretação de todo o ordenamento jurídico e será concretizada através de 

sua institucionalização e implantação na realidade social. 

Essa ideologia se expressa nos princípios adotados pelo ordenamento 

jurídico, significando que irão inspirar a própria organização da vida social de acordo 

com o regime que irá regê-la.  

Para melhor compreensão, Guerra Filho2 assim esclarece: 

Enquanto manifestação de uma opção básica por determinados 
valores, característicos de uma ideologia, a fórmula política inserida 
na Constituição se apresenta como um programa de ação a ser 

                                                           
1
 VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de derecho politico. Madri: Tecnos, 1977. v. II. p. 532. 

2
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6. ed. São Paulo: 

SRS, 2009. p. 16. 
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partilhado por todo o integrante da comunidade política, e por isso, 
responsável a um só tempo pela sua mobilidade e estabilidade.  

Nessa linha de raciocínio, já é possível concluir que toda e qualquer 

análise acerca dos direitos insculpidos na Constituição deve ser feita tendo como 

base a fórmula política adotada pelo Estado, que tem caráter finalístico. 

Assim, o exame da liberdade de expressão do empregado nas redes 

sociais e seus efeitos nas relações de trabalho deve repousar nessa fórmula política, 

no sentido de pretender um convívio de direitos coerente com a ideologia 

constitucionalmente adotada, vinculando o intérprete, a fim de evitar qualquer outra 

dela diferente, ensejando, assim, o exercício de um prudente positivismo. 

A afirmação se dá no âmago da advertência feita por Canotilho3, que 

defende não haver riscos quando se exercita um prudente positivismo, ou seja, 

guardando sintonia com os princípios fundamentais atinentes à conformação política 

e jurídica da sociedade, indispensável à manutenção da obrigatoriedade normativa 

do texto constitucional.  

A primeira orientação foi seguida, durante o conturbado período da 
República de Weimar, por todos aqueles que, combatendo o carácter 
progressista, liberal e democrático da constituição, acabaram por 
sobreacentuar a constituição real com a conseqüente 
infravalorização do caráter normativo da constituição jurídica. É certo, 
como já se foi salientado, que uma postura unilateralmente positivista 
poderá conduzir a um indesejável divórcio entre norma e realidade, 
ou seja, entre estatuto jurídico que a constituição é e o político que a 
constituição deve normativamente captar. Isso só nos leva, mais uma 
vez, a defender a unidade substancial dos aspectos social-real e 
jurídicos, de forma a manter dialecticamente viva a própria 
constituição.4. 

Disso decorre, portanto, a noção de que o ato de interpretação 

constitucional terá sempre um significado político, baseado numa ideologia que, no 

entanto, não é a do intérprete, mas sim aquela adotada pela Constituição. Diz-se 

isso porque a Constituição, ao consagrar o princípio democrático, não fez uma mera 

opção de uma teoria em abstrato, mas pretendeu uma ordenação normativa para um 

Estado e para uma realidade histórica. 

A Constituição não está desvinculada da realidade histórica concreta 
de seu tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmente, 
por essa realidade. Em caso de eventual conflito, a Constituição não 

                                                           
3
 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: 

Almedina, 1999. p. 224-225. 
4
 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 224-225. 
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deve ser considerada, necessariamente, a parte mais fraca. Ao 
contrário, existem pressupostos realizáveis (realizierbare 
Voraussetzungen) que, mesmo em caso de confronto, permitem 
assegurar a força normativa da Constituição.5  

Essas ilações, como dito, são importantes para a discussão sobre o tema 

proposto, pois delimitam o espaço de interpretação e aplicação dos direitos 

fundamentais, que deverá sempre considerar a fórmula política adotada pelo 

constituinte. 

Os direitos fundamentais também são inequivocamente requisitos 
(precondições sociais) para a construção da democracia, na medida 
em que são essenciais à própria capacidade de autodeterminação do 
sujeito. Esta característica liga-se não somente às liberdades 
positivas intrinsecamente conexas à participação política, mas 
também em grande medida, a liberdades negativas (sobretudo 
aqueles direitos associados à liberdade de consciência e à liberdade 
de expressão em sentido lato) e a direitos sociais que revelem uma 
íntima conexão com a igualdade (tais quais a universalização do 
direito à educação, iguais condições sociais, em outros palavras, 
relacionados à “democracia econômica, social e cultural”) sem os 
quais também não se poderá falar em uma real democracia política.6 

Tal afirmação é ratificada pelo padrão inaugurado com a Constituição 

alemã, e seguido pelo legislador de Portugal, que coloca os direitos e garantias 

fundamentais numa posição central quando se pretende instaurar um Estado 

Democrático de Direito.  

Vê-se, portanto, que a exata compreensão dos direitos fundamentais 

requer um estudo de temas compartilhados com filosofia jurídica e política, que 

busca menos a ênfase na importância dos aludidos direitos – que já foram 

consagrados em todos escritos a respeito – do que na sua concretização.  

Nessa linha, é preciso sempre lembrar que o Estado constitucional não se 

resume a um Estado de direito, devendo estruturar-se como um Estado de direito 

democrático, ou seja, como uma ordem legitimada pelo povo. É dizer, o Estado de 

direito é o estado da legalidade, posto que limitador do poder político e ao Estado 

democrático estaria associada à noção de legitimidade, ou seja, do exercício 

democrático do poder.  

                                                           
5
 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 25. 
6
 BIELSCHOWSKY, Raoni Macedo. Democracia constitucional. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 118.  
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A relação entre os direitos fundamentais e o Estado de direito é 

sintetizada pelo pensamento de Pérez Luño7: 

Existe um estreito nexo de interdependência genético e funcional 
entre o Estado de Direito e os direitos fundamentais, uma vez que o 
Estado de Direito exige e implica, para sê-lo, a garantia dos direitos 
fundamentais, ao passo que estes exigem e implicam, para sua 
realização, o reconhecimento e a garantia do Estado de Direito.  

E não só em relação ao Estado de direito, pois, como já assinalado, os 

direitos fundamentais também possuem correlação com a democracia, valendo 

como instrumentos do princípio democrático.  

Logo, os direitos fundamentais e o Estado democrático de direito 

possuem uma relação recíproca de justificação, no sentido que a instituição jurídica 

do Estado de direito e democrático é um requisito político da validade teórica da 

hermenêutica constitucional e da teoria dos direitos fundamentais8  e os direitos 

fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático.  

Essa relação de interdependência e reciprocidade entre os direitos 

fundamentais e o Estado democrático de direito é também evidenciada por Sarlet9: 

Além da íntima vinculação entre as noções de Estado de Direito, 
Constituição e direitos fundamentais, estes, sob o aspecto de 
concretizações do princípio da dignidade da pessoa humana, bem 
como dos valores da igualdade, liberdade e justiça, constituem 
condição de existência e medida de legitimidade de um autêntico 
Estado Democrático Social de Direito, tal qual como consagrado 
também em nosso direito constitucional positivo vigente. 

Habermas10, inclusive, sustenta que o princípio da democracia é o núcleo 

de um sistema de direitos, especialmente dos direitos fundamentais: “A gênese 

lógica desses direitos forma um processo circular, no qual o código do direto e o 

mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o princípio da democracia, 

se constituem de modo cooriginário [Grifo do autor].”  

No caso específico desse trabalho, é possível afirmar que os direitos 

fundamentais têm uma função democrática, dado que o exercício democrático do 

poder implica participação livre e assente em importantes garantias para a liberdade 

                                                           
7
 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los derechos fundamentales. 6 ed. Madrid: Techos, 1995. p. 19. 

8
 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 261. 

9
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 61. 
10

 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. Tradução Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiros, 2012. v. I. p. 158. 



 20 

de exercício, a exemplo da liberdade de expressão, que figura como direito 

constitutivo do próprio princípio democrático. 

Para Vieira de Andrade11: “a democracia torna-se, nesse contexto, numa 

condição e numa garantia dos direitos fundamentais e, em geral, da própria 

liberdade do homem [Grifo do autor]”.  

Foi a partir dessa concepção que o legislador constituinte situou os 

direitos fundamentais (Título II, Capítulo I) logo após a previsão dos princípios 

fundamentais (Título I). 

Adotando a tese de Canotilho12 , no tocante à multifuncionalidade dos 

direitos fundamentais13, no presente trabalho, visando à discussão sobre liberdade 

de expressão, será acentuado particularmente o momento teleológico-funcional dos 

direitos fundamentais no processo político-democrático.  

Nesse sentido, inclusive, vale trazer a posição de Vieira de Andrade14: 

[...] a liberdade real de cada indivíduo, incluindo a liberdade de 
participação e a liberdade perante a necessidade e o medo, só pode 
ser conseguida nos tempos de hoje através de uma ordenação 
política democrática e pluralista e da garantia pública de um nível 
mínimo de justiça social.  

Também por guardar íntima relação com o tema proposto, será adotada a 

teoria democrático-funcional15, pois o estudo partirá da ideia de um cidadão ativo, 

com direitos fundamentais postos a serviço do princípio democrático, no sentido de 

salvaguardar a própria ordem que os reconhece.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 
5. ed. Coimbra: Almedina, 2012. p. 56. 
12

 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1.402. 
13

 A noção de multifuncionalidade impede serem tais direitos reduzidos a uma única dimensão 
(subjetiva) e apenas uma função (proteção da esfera livre e individual do cidadão) 
14

 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976, 
5. ed. p. 80-81. 
15

 Canotilho aponta diversas teorias dos direitos fundamentais: a teoria liberal, da ordem de valores, 
institucional, social, teoria democrática-funcional e socialista dos direitos fundamentais, apresentando 
críticas a cada uma delas. (Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. p. 1.395-1.402). 
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2.2 A DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A TEORIA DA 

EFICÁCIA HORIZONTAL 

 

 

2.2.1 Definição, natureza e função dos direitos fundamentais 

 

 

Embora alertando acerca das adaptações às modas conceituais do 

tempo, condicionados a cada época, Vieira de Andrade16 define os direitos 

fundamentais, na sua dimensão natural, como “direitos absolutos, imutáveis e 

intemporais, inerentes à qualidade de homem dos seus titulares”, constituindo “um 

núcleo restrito que se impõe a qualquer ordem jurídica”. 

Essa noção de direito fundamental vai contribuir para uma consciência 

axiológica-jurídica, no sentido de estabelecer a dignidade da pessoa humana, que é 

o núcleo desses direitos, como ideia fundante de todo ordenamento, ainda que haja 

adaptações em razão de diferentes organizações políticas, de estrutura social e 

econômica, de tradições religiosas e culturais.  

A previsão de tais direitos na Constituição vai dar relevância jurídica 

positiva ao seu conteúdo, ou seja, incorpora os aludidos direitos, ditos naturais e 

inalienáveis, à ordem jurídica, podendo restringir o rol e alcance, demonstrando, 

destarte, a perspectiva adotada por cada Estado, dentro das suas características 

particulares de organização política, social e cultural.  

Essa previsão na Constituição traduz a nota da fundamentalidade formal 

dos direitos fundamentais, pois abrigados num grau superior da ordem jurídica, 

dando às normas um caráter vinculante, e determinando uma submissão a 

procedimentos e limites materiais de revisão.  

Assim, numa perspectiva jurídico-constitucional, os direitos fundamentais 

referem-se, umas vezes, ao “conjunto dos preceitos normativos que definem, a partir 

do seu lado positivo, o estatuto fundamental das pessoas na sociedade política”, 
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 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976, 
5. ed. p. 19. 
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outras, designa “as posições jurídicas subjetivas atribuídas ou reconhecidas aos 

indivíduos ou cidadãos por esses mesmos preceitos normativos [Grifo do autor]”17. 

Portanto, não se confunde com os direitos do homem, que são aqueles 

direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-

universalista). Os direitos fundamentais são os direitos do homem, mas “jurídico-

institucionalmente garantidos e limitados espaco-temporalmente”18. 

Nesse sentido, o presente trabalho terá como objetivo a análise dos 

direitos fundamentais positivados na Constituição brasileira, por revelar, por óbvio, a 

opção do legislador constituinte. 

A fundamentalidade material, por sua vez, vai assinalar que o conteúdo 

dos direitos fundamentais é irrefutavelmente constitutivo das estruturas básicas do 

Estado e da sociedade, no sentido de que, “juntamente com uma compreensão 

aberta do âmbito normativo das normas concretamente consagradoras de direitos 

fundamentais, possibilitará uma concretização e desenvolvimento plural de todo o 

sistema constitucional [Grifo do autor]”19. É dessa análise que será revelada a nota 

de fundamentalidade dos direitos estudados, não só porque previstos no texto 

constitucional, como normas vinculativas, mas também porque são os elementos 

constitutivos da legitimidade constitucional.  

Quanto à natureza dos direitos fundamentais, Alexy20 afirma que “ têm a 

natureza de princípios e são mandamentos de otimização”.  

A discussão em derredor da natureza vai sofrer algumas indagações de 

Habermas21 nos seguintes termos: 

Se princípios estabelecem valores que devem ser realizados de 
forma ótima, e se a medida da satisfação desse mandamento de 
otimização não pode ser obtida a partir da própria norma, então, a 
aplicação desses princípios no âmbito do faticamente possível exige 
uma quantificação orientada por finalidades. 

A crítica deve ser considerada com reservas, a fim de que não resulte de 

tal interpretação que os direitos individuais poderiam ser sacrificados para o alcance 

das finalidades coletivas e que o caráter principiológico colocaria em perigo a 
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 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976, 
5. ed. p. 72. 
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 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., p. 393. 
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 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., p. 379-
380. 
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 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 575. 
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proteção dos direitos fundamentais quando sujeitos a “juízos irracionais”, dada a 

falta de parâmetro racional para o sopesamento, que pode dar-se de forma 

precipitada e sem a devida técnica.  

Nesse ponto do estudo, inclusive, é preciso já identificar que o caráter 

principiológico não pode permitir que os direitos fundamentais sejam aplicados de 

forma irrefletida, sem a técnica necessária e com uma hermenêutica tradicional.  Os 

princípios se encontram em estado latente de colisão uns com os outros, requerendo 

para seu emprego uma formulação técnica e uma hermenêutica constitucional 

diferenciada. 

Quanto à otimização, deve ser compreendida no sentido de que toda e 

qualquer aplicação deve visar à unidade da constituição, que determina seja 

observada a interdependência das diversas normas constitucionais, de modo que 

formem um sistema integrado, onde cada norma constitucional tem sua justificativa 

nos valores mais gerais, até o ápice da fórmula do estado democrático de direito. 

Na linha de raciocínio de Guerra Filho22: “O ato de interpretação 

constitucional, portanto, sempre tem um significado político e se dá calcada numa 

ideologia, que, porém, não deve ser a ideologia particular do intérprete, mas sim 

aquela em que se baseia a própria Constituição”.  

Não se questiona que os direitos fundamentais resultem de uma luta 

histórica pela concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, que deve 

ser o núcleo essencial de todas as reivindicações e é valor referência de toda a 

ordem constitucional. No entanto, o que se defende neste estudo é que o valor que 

vai dar unidade integradora à ordem constitucional é a fórmula do Estado 

democrático de direito, uma vez que tem como sua própria gênese a proteção da 

dignidade da pessoa. Como lembra Sarlet23, “a dignidade constitui verdadeira 

condição da democracia”. 

Em síntese, objetivando uma definição substancial e a sua relação com a 

democracia, é legítimo afirmar que o conjunto dos direitos fundamentais visa à 

concretização de valores ligados à dignidade humana dos indivíduos e esse 

conjunto tem uma relação de gênese com o princípio democrático. 
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 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais, p. 145. 
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 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. p. 107. 
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É certo que os direitos fundamentais desempenham funções múltiplas na 

sociedade e na ordem jurídica. Para compreensão do conteúdo, e futuramente da 

eficácia de tais direitos, parte-se da classificação sugerida por Canotilho, por parecer 

mais didática no âmbito da pesquisa proposta.   

Canotilho24 sustenta a existência de quatro funções: função de defesa ou 

de liberdade, função de prestação social, função de proteção perante terceiros e 

função de não discriminação. 

A primeira delas, de defesa ou de liberdade, versa sobre a proteção da 

pessoa humana e da sua dignidade perante o Estado (e de outros esquemas 

políticos coativos). 

O exercício dessa função tem dupla perspectiva, constituindo, num plano 

jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, no 

sentido de limitação de poder. 

Já no plano jurídico-subjetivo, vai implicar o poder de exercer 

positivamente tais direitos (liberdade positiva), ou mesmo de exigir omissões dos 

poderes públicos (liberdade negativa). Caracterizam-se, portanto, por estabelecer ao 

Estado um dever de abstenção, ou seja, de não interferência no ato do titular. 

Outro aspecto de defesa dos direitos fundamentais acrescentado por 

Mendes, Coelho e Branco25 é “pela pretensão de que não se eliminem certas 

posições jurídicas”. É dizer, estará o Estado proibido de eliminar posições jurídicas 

concretas. O autor cita como exemplo “a proibição de que se extinga o direito de 

propriedade de quem adquiriu certo bem segundo a norma vigente”. 

Quanto ao aspecto da liberdade, já é possível antecipar o direito 

fundamental de liberdade de expressão como corolário da liberdade em sentido 

positivo, que tem previsão expressa no art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal.  

Canotilho26 cogita de uma nota específica das liberdades, ressaltando que 

“as liberdades teriam como traço típico a alternativa de comportamento, a 

possibilidade de escolher uma conduta”. 
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Os direitos de prestações, que corresponde à segunda função contida na 

classificação, referem-se, como o próprio nome sugere, ao direito de obter 

prestações do Estado (saúde, educação, segurança social).  

Ora, se os direitos de defesa visam assegurar as liberdades, os direitos 

prestacionais buscam criar as condições materiais indispensáveis para a fruição dos 

direitos. Nesse caso, não há que se falar em conduta omissiva, ao revés, refere-se à 

obrigação de fazer ou dar dos poderes públicos. 

A terceira função, como também identificada pelo título, impõe um dever 

ao Estado de proteger os titulares de direitos fundamentais de possíveis agressões 

de terceiros. Refere-se ao dever geral de efetivação atribuído ao Estado, que passa 

a ser responsável pela proteção, inclusive preventiva, de tais direitos, não somente 

contra os poderes públicos, mas também contra agressões advindas de particulares 

e até mesmo de Estados internacionais.  

A dedução dos assim designados deveres de proteção estatais (que 
não se confunde com os deveres fundamentais atribuídos às 
pessoas), encontra-se vinculada à função dos direitos fundamentais 
na condição de imperativos de tutela, que, por sua vez, encontra-se 
associada ao monopólio estatal no que diz com o exercício da força e 
da consequente (genérica) vedação da autotutela, resultando, 
portanto, na instituição de deveres vinculantes (juridicamente 
exigíveis) por parte dos poderes públicos no sentido de proteger as 
pessoas contra violações dos seus direitos por parte do próprio 
Estado e dos particulares.27 

A quarta e última função é a de não discriminação. Essa função vem 

tendo grande relevância nos dias atuais, sobretudo nas sociedades que já se 

reconhecem como plurais, multiculturais e por isso complexas. 

Aliás, no traço do princípio democrático, que é a linha de raciocínio deste 

trabalho, faz-se imprescindível a proteção das minorais, do que decorre a 

necessidade de a sociedade se conduzir como hiperinclusiva (“direitos dos 

homossexuais”, “direitos dos portadores de HIV”, “direitos dos negros”, entre outros), 

visando à efetivação da igualdade substancial. 

A partir do princípio da igualdade e dos direitos de igualdade 
específicos consagrados na constituição, a doutrina deriva esta 
função primária e básica dos direitos fundamentais: assegurar que o 
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Estado trate os seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente 

iguais.
28

 

A partir do entendimento da definição, natureza e funções dos direitos 

fundamentais, já se torna possível iniciar a compreensão de tais direitos na sua 

dupla perspectiva, ou seja, como direitos subjetivos ou elementos objetivos 

fundamentais da sociedade.  

 

 

2.2.2 A dupla dimensão dos direitos fundamentais e os deveres fundamentais 

 

 

Os direitos subjetivos referem-se à proteção de um determinado espaço 

de decisão individual e estão associados ao poder de exigir ou pretender 

comportamentos ou de produzir automaticamente efeitos jurídicos. Tais 

características, portanto, vão determinar a dimensão subjetiva de tais direitos. 

A dimensão objetiva, por outro lado, resulta do significado dos direitos 

fundamentais como princípios básicos da ordem constitucional. É dizer, como os 

direitos fundamentais compõem a essência do Estado de direito democrático, 

revelam um sistema de valores, irradiando em todo ordenamento jurídico.  

Os direitos fundamentais, assim, transcendem a perspectiva da 
garantia de posições individuais, para alcançar a estatura de normas 
que filtram os valores básicos da sociedade política, expandindo-os 
para todo o direito positivo. Formam, pois, a base do ordenamento 
jurídico de um Estado democrático.29 

Conclui-se, nesse caso, que a dimensão objetiva incide na dimensão 

subjetiva dos direitos fundamentais, para dar-lhe efetividade. 

Para Sarlet30, a constatação de que os direitos fundamentais possuem 

dupla perspectiva, na medida em que podem, em princípio, ser considerados tanto 

como direitos subjetivos individuais, quanto elementos objetivos fundamentais da 

comunidade, representa uma das mais eficazes formulações teóricas sobre o tema, 
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pois vai contribuir para a compreensão da importância e das funções exercidas 

pelos direitos fundamentais 

De fato, essa dupla dimensão, objetiva e subjetiva, vai levar à conclusão 

de que os direitos fundamentais não se restringem apenas a direitos subjetivos 

individuais de defesa contra atos do poder público. Mais que isso, os direitos 

fundamentais constituem parâmetros valorativos com eficácia em todo ordenamento 

jurídico.  

A opção por não utilizar a expressão direito público subjetivo tem 

fundamento na crítica de Sarlet31, que a julga anacrônica e “atrelada a uma 

concepção positivista e essencialmente estatista dos direitos fundamentais na 

qualidade de direitos de defesa do indivíduo contra o Estado, típica do liberalismo”.  

Como assinalado, os direitos fundamentais enquanto direitos subjetivos, 

não se resumem apenas àqueles advindos da obrigação negativa do Estado, indo 

além da clássica função de direitos de defesa contra os poderes públicos. 

Os direitos subjetivos referem-se à proteção de um determinado espaço 

de decisão individual; associados ao poder de exigir ou pretender comportamentos 

ou de produzir automaticamente efeitos jurídicos. Em síntese, é o poder ou a 

faculdade para a realização efetiva de interesses reconhecidos numa norma jurídica.  

A dimensão objetiva, no entanto, “reforçaria, assim, a imperatividade dos 

‘direitos’ individuais e alargaria a sua influência normativa no ordenamento jurídico e 

na vida da sociedade”32. 

A perspectiva jurídico-objetiva ultrapassa, assim, a noção limitada de que 

os direitos fundamentais apenas pretendem garantias negativas dos interesses 

individuais, para alcançar o patamar de conjunto de valores que fixarão as diretrizes 

para os três poderes do Estado.  

É certo que os direitos subjetivos fundamentais pertencem ao gênero de 

direitos subjetivos, mas deles se destacam por possuírem características especiais, 

em razão da multiplicidade de conteúdo, complexidade estrutural, bem como a 

amplitude funcional. 

Mesmo se partir da noção de que os direitos fundamentais podem ter 

natureza de regras ou princípios, se considerada a Constituição como um sistema 
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aberto de regras e princípios, não haverá dúvida quanto à dupla perspectiva em 

qualquer um dos casos, podendo falar-se em regras e princípios consagradores de 

direitos fundamentais subjetivos ou meramente objetivos.  

É importante ressaltar que a dimensão objetiva, dado o seu aspecto 

axiológico e como conjunto de valores da sociedade, condiciona o exercício dos 

direitos subjetivos individuais, podendo, até mesmo, legitimar restrições com base 

no interesse comunitário prevalente, limitando conteúdo e alcance, mas preservando 

o núcleo essencial de tais direitos. 

Como uma das implicações diretamente associadas à dimensão 
axiológica da função objetiva dos direitos fundamentais, uma vez que 
decorrente da ideia de que estes incorporam e expressam 
determinados valores objetivos fundamentais da comunidade, está a 
constatação de que os direitos fundamentais (mesmo os clássicos 
direitos de defesa) devem ter sua eficácia valorada não só sob um 
ângulo individualista, isto é, com base no ponto de vista da pessoa 
individual e sua posição perante o Estado, mas também sob o ponto 
de vista da sociedade, da comunidade na sua totalidade, já que se 
cuida de valores e fins que esta deve respeitar e concretizar.33 

A dimensão objetiva, nesse passo, está relacionada à ideia de efeito 

propagante das normas constitucionais, no sentido de produzir um efeito vinculativo 

generalizado dos preceitos fundamentais. 

Assim, revela destaque a eficácia irradiante, como é denominada pela 

doutrina alemã, que condiciona a interpretação de todas as normas do ordenamento, 

produzindo efeitos não só no âmbito das relações públicas, mas, também, nas 

relações privadas, como será defendido em tópico próprio. 

Vieira de Andrade34 observa que: “Tem sido costume ligar a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais à ideia de uma ‘eficácia irradiante’ das normas 

constitucionais que os preveem, produto da sua intenção conformadora da ordem 

jurídica”. 

Essa superficial abordagem já é suficiente para levar à compreensão da 

insuficiência de percepção dos direitos fundamentais apenas na sua perspectiva 

subjetiva, sobretudo quando o Estado assume novo papel, bem distinto daquele 

realizado pelo Estado liberal. A perspectiva objetivo-jurídica vai propiciar a visão de 

um sistema mais eficaz, com proteção mais operativa dos direitos fundamentais. 
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Obviamente que essa compreensão dos direitos fundamentais como 

valores da comunidade em seu conjunto vai gerar uma responsabilidade de respeito, 

proteção e promoção, seja do Estado, seja da própria sociedade. Por conta disso, 

faz-se necessário haver reciprocidade, no sentido de que também precisam estar 

previstos deveres fundamentais, como anuncia o Capítulo I (DOS DIREITOS E 

DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS), do Título II da Constituição Federal. 

Os deveres fundamentais também têm particular importância num Estado 

democrático, pois visam ao equilíbrio da relação do indivíduo com a comunidade. 

A Constituição não apresenta um rol de deveres fundamentais, mas traz 

implicitamente deveres associados a direitos fundamentais. Diz-se isso porque, em 

princípio, a ideia de um direito fundamental está associada a um dever por parte de 

outro titular. 

No entanto, Canotilho35 afasta tal conclusão, ao argumento de que os 

deveres fundamentais, ao menos na Constituição portuguesa, compreendem 

categoria autônoma. A ideia é demonstrar que não há uma relação de vinculação 

entre direitos e deveres, mas de eficácia de tais direitos, do que resulta uma 

assimetria entre direitos e deveres. 

Não se estabelece a correspectividade estrita entre direitos 
fundamentais e deveres fundamentais. Vale aqui o princípio da 
assinalagmaticidade ou da assimetria entre direitos e deveres 
fundamentais, entendendo-se mesmo ser a assimetria entre direitos 
e deveres uma condição necessária de um ‘estado de liberdade’ 
[Grifo do autor].36 

A ideia do autor é evitar que, a exemplo do ocorrido nos países 

comunistas e na Alemanha nazistas, essa conexão entre deveres e direitos possa 

gerar uma centralidade da categoria de deveres fundamentais, levando à sua 

hipertrofia e consequente aniquilamento dos direitos fundamentais. 

Obviamente que tal afirmação não pode levar à conclusão de que 

inexistam deveres conexos ou correlativos com direitos ou até mesmo deveres 

autônomos. O que se pretende é evitar a construção simétrica.  

Infelizmente, o tema concernente aos deveres fundamentais não é objeto 

de estudo aprofundado na doutrina constitucional contemporânea, especialmente no 

Brasil, o que é lamentável, pois se refere à participação ativa dos cidadãos nas vidas 
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pública e privada. Diz-se isso porque as ideias de solidariedade levam em 

consideração deveres fundamentais entre cidadãos e, na perspectiva dos direitos 

fundamentais, o ordenamento jurídico resulta da compreensão de que as pessoas 

são membros da sociedade, sujeitos com direitos e deveres recíprocos.   

É nesse sentido que Sarlet37, citando Vieira de Andrade, proclama o 

necessário empenho de todos os cidadãos, a partir do próprio agir, nas 

transformações das estruturas sociais, agindo com o mínimo de responsabilidade 

social no exercício da liberdade individual, do que decorre logicamente a existência 

de deveres jurídicos. 

No entanto, os deveres fundamentais, até mesmo pela literalidade do art. 

5º, §1º da Constituição, que prevê expressamente a aplicação imediata apenas dos 

direitos e garantias fundamentais, são indireta ou mediatamente aplicáveis, 

especialmente em razão da previsão de sanção. É dizer, como implica, muitas 

vezes, uma restrição da esfera jurídica do cidadão, tais deveres terão que ter 

previsão constitucional expressa, ainda que necessária regulamentação por lei, mas 

com a cautela semelhante às leis restritivas de direitos, liberdades e garantias.  

 

 

2.2.3 A pessoa jurídica como titular de direitos fundamentais 

 

 

É indiscutível que os direitos fundamentais estão diretamente associados 

à pessoa humana, no entanto, a proteção de alguns bens da pessoa humana só 

pode ter sua existência assegurada no âmbito ou por meio de pessoas jurídicas, a 

exemplos dos entes coletivos, o que de logo permite a ideia de extensão de alguns 

dos direitos fundamentais às pessoas jurídicas. 

Nessa linha, fica excluída, desde logo, a maioria dos direitos 

fundamentais, tal como os direitos estritamente pessoais, os direitos políticos 

principais e os direitos sociais, que são inseparáveis  da personalidade singular.38. 
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Outro argumento favorável é que não há impedimento insuperável, pois 

os direitos fundamentais suscetíveis, por sua natureza, de serem exercidos por 

pessoas jurídicas devem ser por ela praticados, a exemplo do direito de resposta, de 

propriedade, das garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, 

inviolabilidade de domicílio e da coisa julgada. Tanto é assim que o próprio 

constituinte trouxe expressamente alguns direitos conferidos diretamente às pessoas 

jurídicas, a exemplo das previsões do art. 5º, XVIII e XIX. 

Também, de acordo com o princípio da universalidade, todas as pessoas, 

pela simples razão de serem pessoas, são titulares de direitos fundamentais, 

ressalvadas as diferenças decorrentes da própria concepção da igualdade 

substancial. É dizer, poderá haver diferenças, mas assim concretizadas para 

sustentação da tese de igualdade material.  

Quanto a essa universalidade pode ser ampliada ou restringida, a 

depender da opção do legislador constituinte, sem, contudo, que tais movimentos 

atinjam o núcleo essencial dos direitos fundamentais em jogo. 

É certo que, com inspiração no princípio da dignidade da pessoa humana, 

a pessoa natural tem seus direitos fundamentais expressamente assegurados no 

caput do art. 5º da Constituição Federal. No entanto, faz-se imprescindível analisar o 

domínio de cada preceito, pois no seu conjunto complexo de faculdades, poderes e 

direitos podem ser exclusivamente aplicáveis às pessoas humanas. Eis a razão de 

não haver uma regra expressa de equiparação ou de extensão dos direitos 

fundamentais às pessoas jurídicas, uma vez que tais direitos são em essência 

atributos da personalidade humana. 

Por conta disso, Vieira de Andrade39 lembra a necessidade de ter em 

conta a “diferença de qualidade entre os sujeitos de direito que são pessoas 

humanas e os que o não são: a diferença entre o caráter final da personalidade 

jurídica do homem e o caráter instrumental da personalidade jurídica coletiva”.  

O reconhecimento da titularidade de direitos fundamentais a pessoa 

jurídica no Brasil se deu por força da doutrina e da jurisprudência e, obviamente, não 

reconheceu todos os direitos fundamentais, mas aqueles compatíveis com a própria 

peculiaridade da estrutura e dos fins da pessoa jurídica. Outros países, a exemplo 

de Portugal, têm previsão expressa nesse sentido no texto constitucional (art. 12.2). 
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Assim, os direitos que possuem uma referência humana não podem, em 

razão da própria natureza, serem extensivos às pessoas jurídicas. Vale a fórmula 

sintética apresentada por Canotilho40: “as pessoas colectivas gozam de direitos 

fundamentais que não pressuponham características intrínsecas ou naturais do 

homem como sejam o corpo ou bens espirituais [Grifo do autor]”. 

Há, no entanto, quem defenda, numa interpretação restritiva, que ausente 

a previsão constitucional, não poderia a pessoa jurídica ser titular de direitos 

fundamentais. Não parece lógica essa assertiva, como sustenta Sarlet41: 

Tal posição mais restritiva não corresponde, contudo, ao que parece 
ser a orientação majoritária – aqui também adotada -, inclusive, por 
parte do STF, prevalecendo a regra geral de que, em havendo 
compatibilidade,  entre o direito fundamental e a natureza e os fins da 
pessoa jurídica, em princípio (prima facie) reconhecida a proteção 
constitucional, o que, por outro lado, não impede que o legislador 
estabeleça determinadas distinções ou limitações, sujeitas, contudo, 
ao necessário controle de constitucionalidade.  

Em sequência, o mesmo autor sustenta a tese da titularidade da pessoa 

jurídica até mesmo como instrumento para proteção dos direitos das pessoas 

naturais, pois, em muitos casos, “é mediante a tutela da pessoa jurídica que alcança 

uma melhor proteção dos indivíduos”42. 

Não bastasse isso, muitas pessoas jurídicas surgem do próprio exercício 

de direitos fundamentais, a exemplo do direito de associação, que vai ter um fim 

específico no sentido assecuratório de diversos outros direitos fundamentais.  

Registre-se, inclusive, que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento quanto à possibilidade da pessoa jurídica sofrer 

dano moral na Súmula 227. 

Por fim, merece registro que não se deve perder de vista o princípio da 

especialidade, no sentido de que as pessoas jurídicas só teriam os direitos 

necessários e adequados à sua natureza e aos seus fins e objetivos. 

Por essa razão, Rojas Rivero43 leciona que a defesa dos bens da 

personalidade não pode sustentar-se sobre a base de um poder econômico. Nesse 

sentido, defende que o direito à honra não atende na sua configuranção a defesa de 
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interesses patrimoniais. Como a honra é a emancipação da dignidade e do 

desenvolvimento da personalidade, a autora conclui pela dificuldade em reconhecer 

o direito à honra das pessoas jurídicas, o mesmo, por exemplo, quanto ao direito de 

intimidade.  

No mesmo sentido, em que pese o esforço da doutrina em equiparar o 

segredo industrial a um direito de intimidade, segundo a autora, o certo é que 

apenas o primeiro tem caráter estritamente econômico. 

Assim, a defesa do bom nome, da imagem, do prestígio da empresa 

como instituição, deve ser construída com cuidado, para que não se confunda com o 

direito à honra como direito personalíssimo, que se referem aos mais dignos 

sentimentos da pessoa humana, cuja proteção não ampara as pessoas jurídicas.  

Por tal razão, o atributo da dignidade social conferido à pessoa jurídica só 

confere legitimidade para reclamar indenização nos casos de efetiva lesão.44 Daí a 

impossibilidade de presunção no tocante à lesão de imagem e honra da pessoa 

jurídica. 

Disso pode resultar, também, a conclusão, de que a livre iniciativa é um 

principio fundamental, previsto expressamente no art. 1º, inc. IV, da Constituição 

Federal, e relacionado à Ordem Econômica e Financeira, no art. 170, não se 

confundindo e nem se equiparando aos direitos fundamentais típicos da pessoa 

humana.  

 

 

2.2.4 A eficácia jurídica e social dos direitos fundamentais 

 

 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, como antes assinalado, 

caracteriza-se por dar ao bem tutelado um sentido de valor a ser preservado e 

promovido. Em sendo princípios básicos da ordem constitucional, os direitos 

fundamentais irradiam sobre todo o ordenamento jurídico, valendo de norte para 

interpretação e aplicação de todas as normas jurídicas.  

Logo, em razão do aspecto objetivo, os direitos fundamentais servirão de 

diretriz de intepretação e aplicação de normas jurídicas, ensejando, assim, 
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segundo45, a discussão sobre a eficácia horizontal, ou seja, a eficácia de tais direitos 

entre particulares.  

Antes de iniciar a investigação sobre a eficácia dos direitos fundamentais, 

convém, para melhor compreensão dos efeitos, esclarecer que eficácia não se 

confunde com vigência, que se refere à existência jurídica após legal promulgação e 

publicação. Nesse caso, a segunda é pressuposto da primeira.  

Também a eficácia distingue-se da noção de validade da norma. No 

tocante à validade, embora exista quem defenda validade como vigência, vale trazer 

a distinção defendida por Barroso46, que sustenta a diferença entre existência e 

validade: 

[...] partindo da distinção entre existência (considerada como a 
presença dos elementos constitutivos – agente, forma e objeto – do 
ato normativo que configuram seus pressupostos materiais de 
incidência) e validade, define esta última como a conformação do ato 
normativos aos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico 
no que concerne à competência, adequação da forma, bem à licitude 
e possibilidade de seu objeto, noção está que, segundo sustenta, 
não se confunde com a vigência de uma  norma, que se traduz na 
sua existência jurídica e aplicabilidade. 

Uma vez discutidas as distinções necessárias à compreensão do tema, 

impende também discriminar eficácia jurídica e social. 

Nesse particular, Sarlet47 vai utilizar a lição de Barroso48, que se inspira 

na doutrina de Tércio Ferraz e Michel Temer, que defendem a eficácia jurídica como 

a possibilidade de aplicação da norma e a social, como a efetiva aplicação da norma 

aos casos concretos. 

A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o 
desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 
materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza 
a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser 
normativo e o ser da realidade social.  

Nessa linha de raciocínio, é forçoso concluir que a eficácia jurídica seria a 

possibilidade da norma de gerar efeitos jurídicos. A eficácia social, por sua vez, seria 

o exercício concreto dessa aptidão, ou seja, a aplicação no mundo dos fatos, mais 
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relacionada, portanto, com a efetividade da norma, seja por meio do legislador ou do 

juiz. 

Também é possível depreender que todas as normas constitucionais são 

dotadas de certo grau de eficácia jurídica e social, na graduação estabelecida pelo 

legislador constituinte. Todavia, no que tange às normas de direitos fundamentais, o 

legislador, como já assinalado em linhas anteriores, foi expresso quanto à 

aplicabilidade imediata no art. 5º, § 1º. 

Para analisar o alcance do aludido dispositivo, é imprescindível retomar, 

em breve síntese, a função dos direitos fundamentais, se direitos de defesa ou de 

prestação, e sua forma de positivação na Constituição, pois a função de tais direitos 

está intrinsecamente relacionada à sua eficácia.  

Para tanto, será adotada a classificação de Canotilho49 e Vieira de 

Andrade50, porque melhor se adequam ao conteúdo do presente estudo.  

Inicialmente, deve-se já destacar que não há controvérsias dignas de nota 

quanto à função primordial dos direitos fundamentais que é de defesa da pessoa 

humana e da sua dignidade perante o Estado.  

Essa função de defesa possui dupla perspectiva na lição de Canotilho.51. 

No plano jurídico-objetivo, está relacionada às normas de competência negativas, 

proibindo ingerências dos poderes públicos na esfera jurídica individual.  Já no plano 

jurídico-subjetivo, envolve o poder de exercer positivamente os direitos fundamentais 

diante dos poderes públicos (liberdades positivas) e de exigir omissões dos mesmos 

poderes (liberdades negativas).  

Tem-se como exemplo a liberdade de exprimir e divulgar o próprio 

pensamento ou o direito de liberdade de expressão e informação, que são exercidos 

sem impedimentos ou discriminações pelos poderes públicos. 

A segunda função, denominada de direitos a prestações, está 

relacionada, como já indica o nome, ao direito de exigir prestações do estado, como 

saúde, educação e segurança social e está relacionada aos núcleos dos direitos 

sociais, econômicos e culturais.  
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A terceira função de prestação perante terceiros, por sua vez, impõe ao 

Estado um dever de proteger perante terceiros os titulares de direitos fundamentais. 

Observe-se que nessa função, como adverte Canotilho52, diferentemente do que 

ocorre com a função de prestação, o esquema relacional não se estabelece entre o 

titular do direito fundamental e os poderes públicos, mas entre o indivíduo e outros 

indivíduos. Portanto, obrigará o Estado a concretizar normas reguladoras das 

relações jurídico-civis, para assegurar a observância dos direitos fundamentais.  

Por fim, a função de não discriminação, lastreada no princípio da 

igualdade e nos direitos de igualdade específicos previstos na constituição, vai 

assegurar que o Estado trate todos como cidadãos fundamentalmente iguais. É essa 

função que vai, como destacada em título anterior, permitir a inclusão dos grupos 

minoritários na sociedade contemporânea, que se caracteriza pela sua 

complexidade e multiculturalidade. 

Os direitos de participação, segundo a classificação de Vieira de 

Andrade53, “seriam o misto de direitos de defesa e de direitos a prestações, mas que 

são autonomizados em virtude da sua função de garantia da participação individual 

na vida política, mais concretamente, na formação da vontade política da 

comunidade”. 

Com base na classificação de Canotilho54 e Vieira de Andrade55, não seria 

incorreto pensar em dois grandes grupos, como sugere Sarlet56: dos direitos de 

defesa e dos direitos a prestações. 

Essa divisão é importante, não só para situar o âmbito da presente 

pesquisa, mais relacionada aos direitos de defesa, mas também evitar o 

enfrentamento de questões bastante controversas, o que não é a pretensão desse 

trabalho. 

Diz-se isso porque, como será demonstrado, a questão da eficácia direta 

dos direitos de defesa encontra menos divergência na doutrina e na jurisprudência. 
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Retomando o espírito da argumentação inicial, vale ressaltar que a 

previsão constitucional de aplicação imediata dos direitos fundamentais resulta da 

inequívoca influência da Constituição portuguesa, art. 18/I, bem como da Lei 

Fundamental da Alemanha, art. 1º, inc. III, que efetivamente inspirou diversos outros 

estados europeus. 

Mas a grande indagação nesse tópico é se o art. 5º, §1º pretendeu dar 

aplicabilidade imediata também àqueles preceitos cuja normatividade não é 

suficiente para tanto, ou seja, aqueles direitos que, prima facie, necessitariam da 

interpositio legislatoris. 

Bastos e Martins57, citado por Sarlet58, defende que os direitos 

fundamentais são imediatamente aplicáveis, exceto nas situações em que a 

Constituição expressamente remete ao legislador a concretização do direito 

fundamental ou quando a norma não possui os elementos mínimos indispensáveis à 

sua aplicação.  

Observe-se que os autores restringem a aplicação à vontade expressa do 

legislador constituinte ou à própria impossibilidade material, em razão da falta de 

normatividade suficiente para a concretização do direito fundamental. 

Mesmo diante de qualquer posição doutrinária sobre eficácia e 

aplicabilidade das normas constitucionais, importa ter certa cautela, para evitar 

interpretações que prejudiquem a concretização de direitos fundamentais, como 

assevera Ferraz Júnior59 quando alerta sobre o que denomina “procedimentos 

interpretativos de bloqueio”. 

Por conta disso, numa visão mais preocupada com a efetividade do 

direito, Grau60 assim interpreta a norma contida no art. 5º, §1º da Constituição: 

Aplicar o direto é torná-lo efetivo. Dizer que um direito é 
imediatamente aplicável é afirmar que o preceito no qual inscrito é 
auto-suficiente61, que tal preceito não reclama – porque dele 
independe – qualquer ato legislativo ou administrativos que anteceda 
a decisão na qual se consume a sua efetividade. 
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É certo, contudo, que existem normas que se restringem a estabelecer 

programas, que devem ser implementados por órgãos estatais e que reclamam, por 

óbvio, dado o princípio da legalidade da Administração em sua atuação, a mediação 

legislativa. 

Mas também é certo que tais normas são verdadeiros compromissos 

estabelecidos pelo constituinte a partir do clamor da sociedade, daí a razão de não 

poder ser considerada supérflua a previsão do art. 5º, §2º, da Constituição, negando 

a nota de fundamentalidade de tais direitos. 

É a partir desse confronto que Sarlet62 sugere “a necessidade de não 

subestimarmos (nem superestimarmos) o significado e alcance desta norma”, no 

sentido de que tal disposição não se aplicaria a todas as normas constitucionais, sob 

pena de equiparar as normas de direitos fundamentais às demais, e de que há 

limites para atuação do Judiciário quando viabiliza a fruição dos direitos 

fundamentais sociais de natureza prestacional, que estão adstritos à reserva do 

possível, em razão da falta de legitimação dos tribunais para implementação de 

programas socioeconômicos. 

Veja-se que a advertência do autor apenas se refere às normas 

programáticas, ou para autores que não admitem tal denominação, às normas que 

não possuem suficiente normatividade e reclamam a mediação legislativa para sua 

concretização, especialmente aquelas relacionadas aos direitos prestacionais e 

políticas públicas. 

Por tal razão, Vieira de Andrade63 afirma que aplicabilidade direta não é 

equivalente a exequibilidade imediata, mormente quanto àqueles direitos, liberdades 

e garantias, cujo exercício efetivo está necessariamente dependente de uma 

regulação complementar, de uma organização ou de um procedimento. É dizer, 

dependendo da intervenção do Estado, através de uma atuação legislativa. 

É inquestionável que a norma contida no art. 5º, §2º, impõe aos órgãos 

estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais, daí a razão de 

muitos autores, não obstante a cautela apresentada por Sarlet64, a exemplo de 
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Grau65), Piovesan66 e Mendes, Coelho e Branco67 defenderem que o Judiciário 

encontra-se investido do poder-dever de aplicar imediatamente a normas definidoras 

de direitos e garantias fundamentais, para fins de assegurar sua plena eficácia, 

inclusive na tarefa de suprir lacunas. 

O Poder Judiciário, então, estará, de uma banda, vinculado pelo 
dever de conferir efetividade imediata ao preceito. De outra, estará 
autorizado a inovar o ordenamento jurídico suprindo, em cada 
decisão que tomar, eventuais lacunas que, não estivesse o preceito 
dotado de aplicabilidade imediata, atuariam como obstáculo a sua 
exequibilidade.68 

O art. 5º, §1º, da CF autoriza que os operadores do direito, mesmo à 
falta de comando legislativo, venham a concretizar os direitos 
fundamentais pela via interpretativa. Os juízes, mais do que isso, 
podem dar aplicação aos direitos fundamentais mesmo contra a lei, 
se ela não se conformar ao sentido constitucional daqueles.69 

Acompanhando o raciocínio de Bastos, os doutrinadores Mendes, Coelho 

e Branco70 sustentam: 

Quando a norma de direito fundamental não contiver os elementos 
mínimos indispensáveis que lhe assegurem aplicabilidade, nos casos 
em que a aplicação do direito pelo juiz importar infringência à 
competência reservada ao legislador, ou ainda quando a 
Constituição expressamente remeter a concretização do direto ao 
legislador, estabelecendo que o direio apenas será exercido na forma 
prevista em lei – nessas hipóteses, o princípio do §1º do art. 5ª da CF 
haverá de ceder. 

Ainda que não adotada tal tese, é inevitável considerar a perspectiva 

jurídico-objetiva dos direitos fundamentais, que, no mínimo, servirão de parâmetro 

para interpretação e aplicação dos aludidos direitos dotados de fundamentalidade 

material e formal.  

Como já mencionado, o presente trabalho não visa ao aprofundamento da 

discussão, pois tem como objeto o debate em derredor da eficácia de direito 

fundamental não prestacional, cuja controvérsia não se apresenta intensa entre os 

doutrinadores 
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No entanto, acompanhando Sarlet71, defende-se, numa linha 

intermediária, que o alcance do direito fundamental prestacional deverá ser aferido 

quando da discussão do caso concreto, ou seja, da análise do direito fundamental 

debatido.  

Nessa linha de raciocínio, a aludida tese será a de que a regra geral se 

constitui na aplicação imediata e eficácia plena, quando estarão todos os órgãos 

públicos e particulares vinculados aos direitos fundamentais, cabendo aos primeiros 

aplicá-los e aos segundos, cumpri-los, independentemente de qualquer ato 

legislativo ou administrativo. A exceção é que será resolvida diante do caso 

concreto, mediante decisão fundamentada. 

Isto significa, em última análise, que, no concernente aos direitos 
fundamentais, a aplicabilidade imediata e eficácia plena assumem a 
condição de regra geral, ressalvadas exceções que, para serem 
legítimas, dependem de convincente justificação à luz do caso 
concreto, no âmbito de uma exegese calcada em cada norma de 
direito fundamental e sempre afinada com os postulados de uma 
interpretação tópico-sistemática.72 

Para o mesmo autor, negar essa condição privilegiada aos direitos 

fundamentais significaria, em última análise, negar-lhes a própria nota de 

fundamentalidade.  

Já nos denominados direitos de defesa, ou seja, relativos à abstenção do 

Estado, não se faz necessária a intervenção legislativa, mesmo quando houver 

expressões vagas e abertas. Nestes casos, o conteúdo pode ser determinado pela 

interpretação dos Tribunais pátrios, à luz da Constituição. 

O exercício destes direitos, nuclearmente, o de alguns direitos e 
liberdades pessoais, como o direito à vida e à integridade moral e 
física, as liberdades de consciência, de reunião e de expressão ou a 
liberdade artística, não carece, em geral, de intervenção legislativa, 
refere-se a domínios ou fenómenos da vida avessos à 
regulamentação jurídica e por vezes até tendencialmente exógenos 
ao direito.73 

Os direitos de defesa pressupõem uma conduta negativa do Estado, para 

fins de limitação do poder estatal. Diversamente, como visto, os direitos 
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prestacionais têm por objeto precípuo uma conduta positiva do Estado (ou 

particulares destinatários da norma), consistente numa prestação de natureza fática.  

Logo, para fins do objetivo proposto na dissertação, já se antecipa a 

conclusão de que, quanto aos direitos de defesa, integrado principalmente pelos 

direitos de liberdade, igualdade, direitos políticos e garantias institucionais, não 

haverá dúvida quanto à aplicação imediata e eficácia plena, sem necessidade, pois, 

de mediação legislativa, na medida em que se dirigem a um comportamento 

omissivo do Estado, que deve abster-se de interferir na esfera da autonomia 

pessoal. São, de fato, imediatamente exequíveis. 

 

 

2.2.4.1 Vinculação dos particulares às normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais 

 

 

Além de vincular os poderes públicos, os direitos fundamentais possuem 

eficácia também sobre os particulares. Essa vinculação na esfera jurídico-privada 

assume também a denominação na doutrina de eficácia horizontal ou externa. 

Em que pese o constituinte não ter previsto expressamente a vinculação 

direta dos particulares, há direitos fundamentais que são dirigidos expressamente a 

particulares, a exemplo da indenização por dano moral (art. 5º, IV e V, da CF) e os 

direitos sociais, especialmente os direitos dos trabalhadores (art. 7º), que têm como 

destinatários os empregadores, não gerando dúvida, portanto, a existência de 

vinculação. 

Para Vieira de Andrade74, pelo princípio da unidade do ordenamento 

jurídico e em sendo os direitos fundamentais princípios e valores, devem ser 

aplicados em todo o ordenamento jurídico. Além disso, é necessário proteger os 

particulares não apenas perante o Estado, mas também, através do Estado, 

“perante indivíduos ou entidades privadas que sobre eles exercem ou estão em 

condições de exercer verdadeiros poderes, jurídicos ou de facto”. Diz-se isso porque 

com a transformação do Estado liberal em social de Direito, com modificações e 
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aumento de suas funções, a sociedade passou por mudanças consideráveis, 

alterando os polos de poder. 

[...] no Estado social de Direito não apenas o Estado ampliou suas 
atividades e funções, mas também a sociedade cada vez mais 
participa ativamente do exercício do poder, de tal sorte que a 
liberdade individual não apenas carece de proteção contra os 
Poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da 
sociedade, isto é, os detentores de poder social e econômico.75 

É nessa esfera da sociedade, ou seja, onde os detentores do poder social 

e econômico atuam com intensidade, que serão verificadas as ameaças aos direitos 

fundamentais, sobretudo em relação àqueles grupos mais vulneráveis, como ocorre 

nas relações de consumo ou nas relações de trabalho, que têm neste último por 

destinatários os empregadores, em regra particulares, que representa a intensa e 

desigual disputa entre capital e trabalho. 

[...] encarados os direitos como valores e o Estado como potência 
ativa e eventualmente amiga, tende a estender-se a obrigatoriedade 
dos direitos fundamentais às relações entre privados, sobretudo em 
situações de poder social, contando agora com o Estado para 
proteger os direitos de cada um perante as ofensas provenientes da 

atuação de outros particulares [Grifo do autor].76 

Ocorre que o tema, surgido da discussão jurisprudencial e doutrinária 

alemã no século XX, ainda enfrenta muitas polêmicas, mormente quanto à forma de 

vinculação, ou seja, a amplitude, intensidade e modo de vinculação.  

Nessa perspectiva de debate, sem duvidar quanto à eficácia dos direitos 

fundamentais sobre os particulares, controverte a doutrina se tal eficácia seria 

mediata (indireta), ou seja, mediante a regulação legislativa do direito privado, 

segundo as posições dualistas; ou imediata (direta), que corresponde às posições 

monistas. 

Na linha da eficácia mediata (indireta), os direitos fundamentais, 

precipuamente os direitos de defesa contra o Estado, somente poderiam ser opostos 

no âmbito privado através da interpretação e integração das cláusulas gerais e 

conceitos indeterminados dos direitos privados à luz dos direitos fundamentais.  

Contrariamente, a eficácia imediata (direta) teria como pressuposto a 

primazia dos direitos fundamentais, que seriam válidos em qualquer ordem jurídica, 
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atendendo ao princípio da unidade. A divisão da ordem jurídica em público/privada 

não seria capaz de gerar espaços específicos de não aplicação dos direitos 

fundamentais, que tem força normativa constitucional. 

Não se pode perder de vista que a aplicação do direito privado é a 

aplicação da própria Constituição, que justifica a construção e existência daquele. 

Daí a razão de muitos autores concluírem que se trata de uma questão de 

hermenêutica, que deverá atentar para a adequação entre os princípios do direito 

privado e os direitos fundamentais. 

Dürig, mencionado por Vieira de Andrade77, sustenta uma posição típica 

das concepções dualistas, no sentido de que os direitos fundamentais seriam, 

primariamente, direitos de defesa da liberdade contra o poder do Estado, não se 

justificando a vinculação também dos particulares.  

A conclusão do autor alemão parte da noção de sujeitos jurídicos iguais, 

não havendo, destarte, relação de supremacia entre os sujeitos. Portanto, a força 

jurídica dos preceitos constitucionais só se afirmaria através dos princípios e normas 

próprias do direito privado.  

Nesse sentido, os preceitos constitucionais serviriam como base 

interpretativa das cláusulas gerais e conceitos indeterminados, apenas no sentido de 

clarificar, acentuar ou desacentuar determinados elementos do conteúdo ou, em 

casos excepcionais, suprir lacunas, mas num espírito jusprivatístico. 

No entendimento de Canaris78, “os direitos fundamentais vigoram 

imediatamente em face das normas de direito privado”. Afirma também que os 

direitos fundamentais não necessitam de modificações para o subsistema do direito 

privado, “antes conduzindo, sem mais, a proibições de intervenção no tráfico 

jurídico-privado e a direitos de defesa em face de outros sujeitos de direito privado 

[Grifo do autor]”79.   

O autor defende sua posição a partir da introdução e debate de novos 

institutos (imperativos de tutela, proibição de intervenção, proibição do excesso e da 

insuficiência), que não serão abordados, pois fogem ao específico escopo da 

presente pesquisa. 
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Em que pesem tais ponderações, conclui sua posição, que tem suporte 

no ordenamento alemão: 

Se, porém, generalizarmos este entendimento, ele conduz a 
consequências dogmáticas insustentáveis, pois então amplas partes 
do direito privado, e, em especial, do direito dos contratos e da 
responsabilidade civil, seriam guindados ao patamar do direito 
constitucional e privadas da sua autonomia.  
[...] Foi, pois, com razão que a teoria da eficácia imediata acabou por 
se não impor – o que, hoje em dia, dispensa maiores 
considerações.80  

Ocorre que, como antes demonstrado, na sociedade do século XX, o risco 

não vinha apenas da atuação do Estado, mas também dos grupos sociais que 

detêm na sociedade de massa uma parcela cada vez maior de poder social e 

econômico.  

Logo, o indivíduo, amparado no princípio da dignidade da pessoa 

humana, não deve mais ser visto isoladamente diante do Estado, mas como 

componente de uma sociedade.  

Não se pode admitir a premissa de que as relações entre particulares 

aconteçam sempre entre iguais, seria ignorar a realidade. É preciso, pois, discernir 

alguns tipos de relações, uma vez que as aludidas relações jurídicas entre 

particulares não são uniformes, necessitando tratamento diferenciado.  

É nesse contexto, porque bastante próprio para a pesquisa aqui proposta, 

que se distinguem as relações em que figuram uma das partes como detentor de 

poder social ou econômico ou quando uma delas, em qualquer situação, tem sua 

dignidade ameaçada ou haja indevida intromissão no espaço íntimo. 

É que, mesmo nas relações entre particulares relativamente iguais, não 

se concebe o desrespeito à dignidade da pessoa humana, dada a dimensão jurídico-

objetiva dos direitos fundamentais, que exprime valores que não só estão 

relacionados à conduta do Estado, mas de todos da sociedade. Como diz 

Canotilho81, “isto parece indiscutível em relação ao núcleo essencial de direitos 

sociais ligados à proteção da dignidade humana [Grifo do autor]”. 
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O próprio Dürig, segundo Vieira de Andrade82, “admite a aplicação direta 

das decisões de valor constitucionais quando um dos particulares atua numa 

posição de poder social ou econômico (ainda que não jurídico)”.  

Nessa linha de raciocínio, em síntese, apresentam-se duas posições 

antagônicas, a primeira, buscando proteção em face dos grupos privados ou 

indivíduos poderosos, em razões das situações reais das desigualdades que se 

multiplicam nas relações de trabalho, de política e da vida social.  

A segunda posição, por sua vez, defendendo a liberdade de ação dos 

particulares, privilegiando as normas constitucionais que protegem a iniciativa 

privada e a liberdade negocial. Diante desse antagonismo, Vieira de Andrade83 

conclui: 

Porém, todos acabam por concordar em certos pontos essenciais: 
que os sujeitos privados poderosos não podem ser tratados como 
quaisquer outros indivíduos e que devem ser consideradas ilícitas 
nas relações privadas as diferenças de tratamento ou as restrições 
que atinjam a dignidade das pessoas, por um lado; mas, que não 
pode destruir-se a autonomia pessoal e que a liberdade negocial e 
geral não pode ser negada, por outro lado. Daqui resulta a nossa 
convicção de que, seja qual for a teoria adotada, os seus quadros 
são capazes de suportar soluções concretas equilibradas e justas.  

Sarmento84 afasta as críticas formuladas contra a teoria da eficácia direta, 

ao argumento de que tal teoria não nega “a existência de especificidades nesta 

incidência, nem a necessidade de ponderar o direito fundamental em jogo com a 

autonomia privada dos particulares envolvidos no caso”. 

Sarlet85, que defende, prima facie, a vinculação direta (imediata) dos 

particulares aos direitos fundamentais no Brasil, aponta que há uma tendência da 

jurisprudência do STF, salvo em decisões isoladas, pela eficácia direta não absoluta, 

mas diferenciada, o que leva à conclusão de que ainda não existe uma dogmática 

estruturada e conclusiva sobre o tema.  
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Apesar de defender a eficácia direta, Sarlet86 esclarece que o 

deslocamento para o Judiciário da “decisão final sobre a ponderação dos direitos 

esgrimados entre os sujeitos privados” não impede uma eficácia direta, “mas impõe 

cautela redobrada do seu manejo”. 

a hipótese de um conflito entre os direitos fundamentais e o princípio 
da autonomia privada pressupõe sempre uma análise tópico-
sistemática, calcada nas circunstâncias específicas do caso 
concreto, devendo ser tratada de forma similar às hipóteses de 
colisão entre direitos fundamentais de diversos titulares, isto é, 
buscando-se uma solução norteada pela ponderação dos valores em 
pauta, almejando obter um equilíbrio e concordância prática, 
caracterizada, em última análise, pelo não sacrifício completo de um 
dos direitos fundamentais, bem como pela preservação, na medida 

do possível, da essência de cada um.
87

 

Portanto, não haverá o temido risco de substituição do legislativo pelo 

Judiciário, ou mesmo do particular pelo Judiciário, pois os juízes não poderão deixar 

de ponderar os valores em conflito, levando em consideração o diferente peso dos 

direitos e das liberdades no julgamento do caso concreto, dando aos particulares 

vulneráveis, nas relações com privados poderosos, uma proteção mais intensa. 

Quando estejam em causa situações em que certas pessoas 
coletivas, grupos ou indivíduos detenham uma posição de domínio 
económico ou social, não deve permitir-se que invoquem a liberdade 
negocial para escolher arbitrariamente a contraparte ou impor a 
exclusão de terceiros.88  

Mais que isso, como já assinalado em tópico anterior, os juízes estarão 

sempre vinculados, ou seja, decidirão dentro do espírito do princípio da democracia 

econômica e social, que legitima a intervenção concretizadora do Estado nos 

domínios econômico, social e cultural.89 

Tal raciocínio, portanto, apresenta-se como cautela necessária, porque o 

homem é um ser histórico-cultural, que traz toda uma bagagem cultural na 

construção de sua história em comunidade, do que decorrem diversas tensões e 

contradições, que devem ser consideradas pelo julgador. 
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Em suma, a preocupação deve ser a proteção maior dos indivíduos contra 

os poderes sociais, reconhecendo suas peculiaridades, mas sem também negar, na 

ponderação, a liberdade negocial ou mesmo a autonomia privada. 

 

 

2.3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO E O EXERCÍCIO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA EMPRESA 

 

 

2.3.1 A afirmação dos direitos inespecíficos no âmbito da empresa 

 

 

O nascimento dos direitos sociais marca a superação da concessão 

formal de igualdade até então aceita e abre espaço para a luta pela igualdade 

substancial, através da satisfação das necessidades do indivíduo, para permitir o 

alcance de um grau de humanidade necessário para o exercício dos direitos 

políticos e civis. 

O âmbito de ação dos direitos fundamentais, como já assinalado, não se 

exaure nas relações entre cidadão e Estado. Caracterizado por uma dimensão 

horizontal, também irradia nas relações entre os indivíduos ou entre esses e os 

grupos sociais. 

Aimo90, ao citar Crisafulli91, demonstra que o homem aparece com dupla 

perspectiva: de cidadão e de sujeito privado, para sustentar a tutela do homem não 

só enquanto homem, mas como membro de formações sociais. 

É que a Constituição não se contenta apenas em determinar uma 

orientação democrática da sociedade política, garantindo as liberdades 

fundamentais em relação às autoridades públicas, mas tende a realizar também um 

ordenamento democrático da sociedade civil, garantindo as liberdades em relação 

aos poderes privados.  

Nessa linha de raciocínio, o trabalhador deve ser considerado como uma 

pessoa que não prescinde da sua liberdade de pensamento e de expressão e de 
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outras liberdades, como a religiosa e a de consciência, na execução do trabalho. “A 

identidade e a personalidade do trabalhador não se dissolvem no contrato”.92  

No entanto, por conta de uma leitura redutiva dos textos constitucionais, 

prevaleceu o império da autonomia contratual, sob o forte princípio de que fazia lei 

entre as partes. A autoridade nesses termos provocava uma cisão do trabalhador 

entre empregado e cidadão. 

Essa condição persistia devido à cultura jurídica advinda do liberalismo, 

que resistia às mudanças, fazendo com que as relações laborais existissem sob o 

dogma da intangibilidade das prerrogativas do patrão. Essa ideologia evidencia uma 

condição rigidamente autoritária e hierárquica da empresa, na qual o empregador é 

o chefe inquestionável, ou seja, não submetido a nenhum juízo sobre sua esfera de 

decisão.  

Sem contar que essa inicial e restrita proteção reduzia o trabalhador 

apenas às suas necessidades econômicas e integridade física. Na verdade, o 

conceito de liberdade e dignidade possuíam significados pouco explorados e 

aprofundados na esfera trabalhista, cabendo somente ao empregador concluir sobre 

o que seria útil ou nocivo para a personalidade moral do trabalhador.  

Interessante que a resistência em aceitar a vinculação dos direitos 

fundamentais tinha assento exatamente numa relação, como é a trabalhista, que 

envolve completamente a totalidade da pessoa humana, na expressão por Aimo93, 

“o homem em carne e osso e pensamento”. 

Além disso, é indiscutível que as partes das relações de trabalho se 

encontram em posições jurídicas marcadamente assimétricas, enquanto reflexo da 

situação de supremacia econômica do empregador. Então, não se trata apenas de 

proteger o cidadão em face da supremacia do Estado, mas, também, de proteger o 

indivíduo daqueles que, nas relações privadas, detêm poderes, gerando uma 

relação assimétrica. 

Sem contar que, no contrato de trabalho, como há um envolvimento 

integral da personalidade do trabalhador, sobretudo em razão da inseparabilidade 

entre a prestação de trabalho e a pessoa do prestador, existe um perigo 

inquestionável de ofensa a direitos do empregado.  

                                                           
92

 VIEIRA GOMES, Júlio Manuel. Direito do trabalho. Relações individuais de trabalho. Coimbra: 
Coimbra, 2007. v. I. p. 271. 
93

 AIMO, Mariapaola. Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, p. 15. 



 49 

Esse entendimento comunga com a noção de envolvimento integral da 

personalidade do trabalhador no vínculo laboral, sustentada por Palma Ramalho94.  

Fazia-se necessário, portanto, transpor os muros das empresas e 

questionar seu ordenamento autoconcluso, porque dotado de leis próprias, para fins 

de eliminar cada disparidade existente entre o status de cidadão e aquele de 

trabalhador subordinado, restabelecendo, assim, o trabalhador pessoa.   

Nesse contexto, o trabalhador vai deixando de ser considerado 

exclusivamente um empregado, com direitos laborais específicos garantidos, e 

passa a ter também a tutela constitucional do trabalhador-cidadão.   

Como bem ressalta Amaral95, esse processo de constitucionalização é 

dinâmico, no sentido de que supera a consagração dos chamados direitos 

específicos dos trabalhadores, para concretizar a denominada cidadania na 

empresa. Mais que isso, tal processo tem a finalidade de evitar que o homem-

trabalhador seja tratado como mercadoria ou coisa. 

Assim, outros direitos constitucionais de caráter geral, ou seja, não 

especificamente laborais, podem ser exercidos, sem embargos, pelos indivíduos no 

âmbito das relações de trabalho. Logo, em razão do sujeito (trabalhador) e da 

natureza da relação jurídica, são verdadeiros direitos laborais inespecíficos.96.  

Por isso, Palomeque López97 defende a existência e a necessidade de 

tutela dos direitos laborais inespecíficos. No mesmo sentido, sustenta Amaral98:  

Quanto a esse tema é importante relembrar a lição de Isaiah Berlin99 
de que, no seio de um Estado Social de Direito, a evolução e o 
desenvolvimento dos direitos fundamentais devem ser orientados 
para fins de garantia da liberdade, como um poder de 
autodeterminação em todos os âmbitos da vida social. Há de deixar 
que considere o homem in abstrato – aquele situado fora do contexto 
social em que vive -, passando a considera-lo in concreto, ou seja, 
em suas diversas vertentes, e, ainda, situados em determinados 
cenários da realidade em que vive [Grifo do autor]. 
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Mas, como adverte Vieira Gomes100, a empresa não é nem um 

parlamento, nem uma praça pública, portanto, os direitos fundamentais do 

trabalhador encontram naturais limitações decorrentes do interesse da empresa e do 

confronto com os direitos fundamentais dos demais colegas de trabalho e do próprio 

empregador, entre os quais o direito de propriedade e de livre iniciativa econômica.  

No entanto, a celebração de um contrato de trabalho não implica em 

modo algum a privação para o empregado dos direitos que a Constituição reconhece 

a todos os cidadãos. É preciso equilíbrio e limitações recíprocas para ambas as 

partes do contrato de trabalho. Daí a ressalva de que qualquer restrição aos direitos 

fundamentais dos trabalhadores tem que ser justificada, adequada e proporcional. 

Assim, diante da evidência de que o poder político não é o único a causar 

danos aos direitos fundamentais, ou seja, que existem detentores de poderes 

econômicos e sociais que são capazes de causar sérios malefícios a tais direitos, 

iniciou-se um debate aprofundado acerca da efetividade dos direitos fundamentais 

nas relações laborais.  

Fiss101, inclusive, alerta sobre o grande impacto que a concentração de 

poder privado tem sobre a liberdade, concluindo por tal razão, que a atuação do 

Estado é necessária para contrapor tais forças. 

Para Muñoz102, trata-se de “uma justa reação contra a visão reducionista 

que circunscrevia o direito constitucional à antítese ‘cidadão-Estado’, em que pese a 

emergência de poderes sociais capazes de reduzir ou anular a virtualidade protetora 

dos direitos fundamentais”. 

Não se pode obliterar que o Estado democrático qualifica-se pela 

proteção aos direitos fundamentais, especialmente àqueles relacionados às 

condições gerais de trabalho, portanto, não há controvérsia quanto à aplicação dos 

direitos fundamentais nas relações de trabalho, persistindo tão-somente a discussão 

quanto à aplicabilidade mediata ou imediata, cuja conclusão já foi lançada em tópico 

anterior. 
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Segundo Moreira103, citada por Amaral104, a incidência dos direitos 

fundamentais nas relações de emprego é inquestionável e isso se deve “ao fato de 

que a empresa, enquanto uma estrutura de poder, mostra-se detentora de diversas 

faculdades de atuação, razão pela qual possui elevada potencialidade de afrontar os 

direitos fundamentais dos trabalhadores”. 

Essa questão é ainda mais evidenciada nos dias atuais, em que a 

tecnologia e as novas formas de gestão, sempre voltadas a um forte esquema de 

produtividade e competitividade, vão possibilitar cada vez mais riscos para a tutela à 

dignidade do trabalhador, à sua privacidade, aos espaços de exercício legítimo da 

liberdade de expressão, bem como às consequências da liberdade religiosa e 

ideológica na relação laboral. É dizer, os direitos à liberdade, dignidade e 

privacidade deixam de ser meras previsões constitucionais, para ter local 

assegurado no interior das empresas. 

Não é por outra razão que Almeida105 defende ser a eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações de trabalho uma “exigência da nova dogmática do Direito 

do Trabalho, justamente quando se vive uma certa relativização do princípio 

protetor” diante das novas e agressivas condições de competitividade na sociedade 

moderna. 

Além disso, como já delineado, a Constituição não se restringe apenas a 

uma orientação democrática da sociedade política, mas visa a realizar-se também 

no ordenamento democrático da sociedade civil, garantindo a liberdade nas relações 

privadas. A constitucionalização do Direito do Trabalho impôs uma evolução na 

perspectiva das relações no âmbito da empresa. 

Para demonstrar a evolução anunciada, Amaral106 transcreve excerto da 

Sentença n. 088/1985, de 19 de julho, do Tribunal Constitucional da Espanha, que 

assim dispõe: 

A celebração de um contrato de trabalho não implica em modo algum 
na privação para uma das partes – o trabalhador – dos direitos que a 
Constituição lhe reconhece como cidadão, entre outros o direito a 
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expressar e difundir livremente os pensamentos, idéias e opiniões, e 
cuja proteção fica garantida perante eventuais lesões mediante o 
impulso dos oportunos meios de reparação, que no âmbito das 
relações laborais se instrumenta, nesse momento, através do 
processo do trabalho. [...] Nem as organizações empresariais não 
formam mundos separados e estanques do resto da sociedade nem 
a liberdade de Empresa que estabelece o art. 38 do texto 
constitucional legitima que aqueles que prestam serviços naquelas 
por conta e sob a dependência de seus titulares devam suportar 
despojos transitórios ou limitações injustificadas de seus direitos 
fundamentais e liberdades públicas, que tem um valor central e 
nuclear no sistema jurídico constitucional107.  

Logo, uma vez ultrapassada a fase de consagração dos direitos 

específicos dos trabalhadores, faz-se necessário o reconhecimento dos 

denominados direitos fundamentais laborais inespecíficos ou de cidadania dos 

trabalhadores.  

Por tal razão, Almeida108 leciona que a eficácia dos direitos fundamentais 

alcança não só os direitos trabalhistas individuais e coletivos, mas também os 

direitos de cidadania dos trabalhadores, como os direitos da personalidade. 

Os direitos da personalidade estão relacionados à inviolabilidade da 
vida privada dos trabalhadores, hoje traduzida pela liberdade de 
expressão e opinião, da integridade física e moral, reserva da 
intimidade da vida privada (a questão da revista), proteção de dados 
pessoais, controle do uso do empregador dos meios de vigilância à 
distância, com finalidade de controlar o desempenho profissional do 
trabalhador, direito à confidencialidade de mensagens e de acesso à 
informação, com a garantia da utilização do correio eletrônico 
(internet), embora possa o empregador estabelecer regras de 
utilização desses meios.109  

O fato de figurar como sujeito de um contrato de trabalho, não significa, 

portanto, a renúncia à condição de cidadão e a sua tutela constitucional. Ainda que 

haja certa restrição de liberdade, em virtude do negócio jurídico, jamais o 

trabalhador poderá ter cerceado completamente o seu direito de liberdade. Quanto 

aos limites da restrição, sustenta Abrantes110: 
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O primeiro desses limites, óbvio, é, desde logo, o de que ela nunca 
poderá ser total.  
A liberdade de empresa não poderá, nunca, sejam quais forem as 
circunstâncias, impor sujeições incompatíveis com a dignidade da 
pessoa humana. 
De fato, há uma parte da liberdade e da dignidade de cada pessoal 
que é absolutamente indisponível. Essa liberdade e essa dignidade 
são garantidas pelo ‘conteúdo essencial’ dos direitos fundamentais, 
daí derivando que esse conteúdo e, com ele, a dignidade da pessoa 
humana são inatingíveis.  

Mais que isso, ainda que não haja mácula do conteúdo essencial, não 

poderá haver restrição injustificada, arbitrária ou não razoável. É dizer, além da 

intangibilidade do conteúdo essencial, a limitação do direito deverá guardar íntima 

relação de necessidade com o exercício da atividade laboral, não ser arbitrária e 

apresentar-se como medida razoável diante das circunstâncias concretas. 

Para melhor compreensão acerca do alcance da expressão núcleo 

essencial, Vieira de Andrade111 esclarece: 

Deve configurar-se em cada direito fundamental um núcleo essencial 
de proteção máxima (domínio garantido), que inclui as situações ou 
modos primários típicos de exercício dos direitos (e que julgamos 
corresponder ao conteúdo essencial do direito, no plano axiológico-
normativo) e depois, afastando-se do núcleo, espaços de proteção 
progressivamente menos intensa, à medida que os modos são mais 
atípicos ou as situações mais específicas, até ao limite máximo, que 
é definido pelos limites imanentes em função do núcleo essencial de 
outros direitos ou valores comunitários.  

É nessa linha de raciocínio que será analisada a questão da tutela da 

liberdade num contexto de um Estado democrático, especificamente a liberdade de 

expressão e o direito de crítica nas relações laborais, mormente em ambiente virtual, 

cujas características particulares serão também investigadas em título próprio.  

Diz-se isso porque, em razão dos fatores econômicos e culturais 

presentes na estrutura da sociedade brasileira, as manifestações expressivas de 

grupos hegemônicos acabam por emudecer os setores menos favorecidos, 

especialmente no âmbito da empresa, condenando o indivíduo trabalhador à 

invisibilidade e ao hábito do silêncio no grande debate democrático.  

No próximo capítulo, será confirmada a pretensão desse trabalho, que é 

discutir a liberdade de expressão enquanto direito do trabalhador que, isoladamente, 
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possui a faculdade de exprimir seus pensamentos, que não poderá ser restringido 

injustificadamente.  

Igualmente, buscará demonstrar que, ainda que sujeito a restrição, 

sobretudo em razão da liberdade dos demais indivíduos, o direito de liberdade de 

expressão, no seu viés de direito de crítica, deverá também ter resguardado o seu 

núcleo essencial, como direito fundamental que é. 
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3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

 

3.1 AS LIBERDADES NO REGIME DEMOCRÁTICO  

 

 

A discussão sobre as liberdades tem grande relevância, sobretudo para 

reflexão do nível de consistência da democracia de um Estado.  Cretella Júnior112 

define liberdades públicas como “faculdades de autodeterminação, individuais ou 

coletivas, declaradas, reconhecidas e garantidas pelo Estado, mediante as quais os 

respectivos titulares escolhem modos de agir, dentro de limites traçados 

previamente pelo poder público”.   

A liberdade segundo Plácido e Silva113 é “a faculdade ou o poder 

outorgado à pessoa para que possa agir segundo sua própria vontade e 

determinação, desde que respeitadas as normas legais que são instituídas no intuito 

de limitar a liberdade de cada indivíduo para proporcionar a dos demais”.  

A liberdade é uma qualidade da pessoa e, portanto, seus diversos 

siginificados dependem do fato de que essa qualidade pode ser referida  a diversos 

aspectos da pessoa, sobretudo a vontade, ou à ação.  

Trata-se de bem supremo, pois, segundo Rousseau114, a renúncia à 

liberdae equivale à renúncia à qualidade de homem. 

A definição tradicional de liberdade, portanto, envolve a ausência de 

restrições impostas pelo Estado ao que um homem poderia fazer, caso desejasse. 

Quanto a tais restrições, Dworkin115 conclui transcrevendo fragmento do ensaio 

sobre liberdade de Isaiah Berlin: “No sentido em que utilizo o termo, a liberdade 

implica não simplesmente a ausência de frustração, mas também ausência de 

obstáculos às escolhas e atividades possíveis – ausência de obstrução nos 

caminhos que um homem pode decidir trilhar”. 

É razoável concluir que todas as definições trazidas partem da noção da 

liberdade  positiva de autorrealização e da liberdade negativa de não interferência.  
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Na conceituação política do termo, Zisman116 menciona a lição de Gerard 

Durozoi & André Roussel117: “No sentido político, as liberdades referem-se aos 

diferentes campos (físico, de expressão, de consciência, de pensamento, religioso), 

nos quais o indivíduo não tem de sofrer o controle do Estado na medida em que 

respeita as leis”.  

Citando Celso Lafer, Garcia118  esclarece as características da liberdade 

moderna, em oposição à antiga, ou seja, relacionada à liberdade do cidadão e não à 

do homem, enquanto homem, ou seja, fruto da participação na coisa pública como 

ideia construída a partir do pensamento de diversos autores:  

Em decorrência do pensamento liberal (Locke, um dos pensadores 
paradigmáticos do liberalismo, Benjamin Constant, Stuart Mill, 
Tocqueville e correntes liberais a eles filiadas) – parte do indivíduo 
para alcançar o todo (a comunidade social), contrária ao poder 
absoluto, propugna a existência de ‘direitos absolutos’, resultantes de 
uma esfera privada não-controlada pelo poder, invioláveis, que 
garantem a cada ser humano uma porção de existência 
intransponível ao controle social: ‘essa porção é assegurada pela 
tutela dos direitos individuais, que vem encontrando guarida nos 
Direitos Positivos – nacional e internacional – desde o séc. XVIII, 
através das Declarações de Direitos’.119   

Na concepção jurídica, o objeto da liberdade surge como uma alternativa 

de ação. É dizer: “uma pessoa é livre no sentido negativo a medida em que a ela 

não são vedadas alternativas de ação”120. Então, a diferença entre liberdade positiva 

e negativa reside no fato de que, na primeira, o objeto da liberdade é uma única 

ação, enquanto que, na segunda, há alternativa de ação. 

O conceito negativo e democrático de liberdade é, enquanto subespécie 

do conceito negativo de liberdade, um conceito baseado em possibilidades. No caso 

da liberdade de expressão, fim específico da pesquisa, tanto é juridicamente 

permitido que o indivíduo expresse sua opinião, como também é permitido que deixe 

de expressar.121 
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O Brasil, após a Constituição de 1988, avançou muito do ponto de vista 

institucional, mas ainda se ressente de profunda discussão sobre as reais premissas 

e valores que qualificam o regime democrático, em particular quanto às liberdades.  

Claro que nos anos que se sucederam à nova Constituição, o regime 

democrático foi se consolidando e com ele o exercício, por exemplo, da liberdade de 

expressão. No entanto, não se pode ignorar o espectro da ditadura e da censura, 

que ainda permeia a memória coletiva dos brasileiros. 

Já foi possível, no capítulo anterior, demonstrar que a dignidade da 

pessoa humana é o parâmetro substantivo que dá legitimidade às constituições 

democráticas, justificando, assim, a previsão de um rol de direitos fundamentais a 

serem tutelados e a tentativa de construção de uma comunidade livre.  

Por conta disso, associado à dignidade da pessoa humana, enquanto 

parâmetro moral e normativo, subsiste a necessidade de tutela da liberdade 

individual. É nesse contexto democrático que o exercício e a tutela das liberdades 

individuais terão grande papel: 

A liberdade individual, antes mesmo de se contrapor à ordem 
democrática e ao bem comunitário constitucionalmente, é mesmo 
parte indispensável deste. Isto porque, tem de se reconhecer que, se 
por um lado pode haver conflito entre os interesses individuais e 
coletivos (estes entendidos como a soma de vários interesses 
individuais), por outro não há que se falar em contraposição entre o 
interesse da comunidade e o interesse (real) de cada indivíduo. Isso 
porque o triunfo da comunidade democrática depende da persecução 
de seu valor fundacional e, portanto, nesse caso, na promoção da 

dignidade de cada cidadão.
122

 

O espaço para diferença, sustenta Bielschowsky123, será protegido 

através da tutela da liberdade individual, que é “inseparável de cada um para a 

compleição de sua dignidade”, pois “a garantia da igualdade e liberdade, inerentes à 

ordem substantiva e substancialmente democrática, exige que as diferenças sejam 

respeitadas”. 

Daí afirmar que, num regime constitucional, é indispensável o modo como 

se combinam as liberdades num esquema coerente. Nesse sentido, “a Constituição 

será também o estatuto comum de cidadãos iguais na medida em que incorpora e 

especifica as liberdades básicas”124. 
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É possível, para os fins desse trabalho, destacar duas correntes políticas 

para o estudo das liberdades. A primeira se refere àquelas liberdades concernentes 

ao Estado liberal, ou seja, relacionadas aos direitos individuais, e a segunda, como 

indicado no parágrafo anterior, de todos os indivíduos da comunidade. 

Na doutrina liberal, o termo liberdade é utilizado com a intenção de indicar 

um estado de não-impedimento: “’liberdade’ recobre a mesma extensão do termo 

‘licitude’ ou esfera daquilo, que não sendo nem obrigado nem proibido, é permitido. 

Como tal, opõe-se a impedimento [Grifo do autor]”125. 

Diversamente, o termo “liberdade” na doutrina democrática vai significar 

autonomia, que é próprio da linguagem técnica da filosofia, opondo-se à ideia de 

coerção. O autor acrescenta: “por isso se diz ‘livre’ o homem não-conformista, que 

raciocina com a própria cabeça, é imparcial, não cede a pressões, adulações, 

promessas de cargos etc”126. Eis a síntese da aludida distinção promovida pelo 

autor: 

No primeiro significado, o termo liberdade é bem acompanhado pelo 
termo ‘ação’; uma ação livre é precisamente uma ação lícita, que eu 
posso fazer ou não fazer enquanto não impedida. No segundo 
significado, faz-se acompanhar muito bem pelo termo ‘vontade’: uma 
vontade livre é precisamente uma vontade que se autodetermina.127 

Em que pese qualquer divergência, seja no sentido de entender que a lei 

é restritiva de liberdade ou que a liberdade é o próprio campo de ação conforme a 

lei, o estado de liberdade é sempre o desejável.  

Logo, tanto a ação regulada por uma lei autônoma (voluntariamente 

aceita) ou por uma lei heterônoma (aceita pela força), embora antagônicas, vão levar 

a um sentido de liberdade que não pode ser jamais afastado. 

Aliás, nesse mister, o próprio Bobbio128, se reconhece num impasse 

quando se faz necessário dizer qual das duas é mais desejável. 

É certo que sempre haverá uma tensão entre as duas perspectivas, que 

não poderá jamais admitir a prevalência absoluta de uma sobre a outra. Melhor 

dizendo, não se pode admtir a liberdade total, no extremo da democracia pura de 
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Rousseau, sob pena de frustrar o compromisso necessário à proteção da liberdade 

ou da segurança dos outros, como também não se deve perseguir a total regulação 

heterônoma, capaz de gerar seres dóceis, passivos, sem capacidade de pensar 

suas próprias ações. Aliás, esse último é um risco evidente da normatização pura, 

que não deve ser admitida no estado democrático. 

Nesse sentido, Dworkin129 adverte: “se uma pessoa for muito limitada 

pelas restrições jurídicas e sociais, isto será, pelo menos, uma forte evidência de 

que ela se encontra em uma situação politicamente inferior a algum grupo que usa 

seu poder sobre ela para impor essas restrições”. E conclui: 

Leis que restringem um homem, com base apenas no suposto de 
que é incompentente para decidir o que é certo para ele, o ofendem 
profundamente. Elas o tornam intelectual e moralmente subserviente 
aos conformistas que formam a maioria e negam-lhe a 
independência à qual tem direito.130 

Sem a pretensão de optar por uma corrente de pensamento, mas apenas 

retomando o espírito da argumentação inicial de que a dignidade da pessoa humana 

é o parâmetro normativo e alicerce dos direitos fundamentais, pode-se afirmar que 

haverá uma ampla margem de liberdade individual que a comunidade não poderá 

intervir, sob pena de afetar a própria dignidade da pessoa e a ideia de igual 

liberdade. 

Em síntese, mesmo que seja vontade da maioria ou busque o aumento do 

bem-estar geral, não se pode impor ao indivíduo qualquer valor que não seja ligado 

à persecução da realização dos objetivos constitucionalmente previstos, porque 

amparados na proteção da dignidade da pessoa humana, premissa cultural e 

antropológica, e na igual liberdade para todos. 

O fato é que aquilo que entendemos por Estado Democrático de 
Direito, só é possível dentro de uma estrutura moral que tem como 
fundamento a igualdade de todos os homens em mesma dignidade, 
e consequentemente, a igual liberdade dos indivíduos. Tanto é que, 
mesmo as visões de democracia que se pretendem meramente 
procedimentais não podem conceber argumentos que tolham a 
liberdade, ou que se pretendam intolerantes, sob pena de 
autodestruição do próprio esquema democrático [Grifo do autor].131 

É que, no Estado democrático de direito, existem preceitos basilares que 

não podem ser ignorados, nem mesmo pela maioria. Diz-se isso, inclusive, porque a 
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própria vontade da maioria é pelo respeito da esfera subjetiva de cada indivíduo da 

comunidade.  

É um círculo dinâmico que justifica a existência da fórmula política 

democrática, pois é essencial para a persecução do bem comum a promoção da 

liberdade individual. Em suma, a comunidade livre tem como fundamento a 

existência de homens livres, que assim são por viver numa comunidade livre. 

Tão somente nos casos em que a liberdade individual 
(aparentemente) vai de encontro ao bem comum da coletividade 
(condição de igualdade fundamental de todos os homens em sua 
humanidade comum) é que a Vontade Geral rousseauniana pode 
subjugar o interesse subjetivo, gerando ao Estado o dever-poder de 

interferir e cercear a vontade do particular.
132

 

O que se percebe é que a teoria da liberdade, concebendo liberdade 

como atributo do indivíduo e Estado como criação do homem, é fonte de inúmeros 

desdobramentos. Do ponto de vista jurídico, a liberdade aparece como direito 

inerente a qualquer ser humano, isto é, direito originário, inalienável, imprescritível, 

anterior ao Estado, mas positivado.  

No Brasil, a liberdade em sentido amplo tem assento em diversos 

dispositivos constitucionais, como indica o Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Formas de liberdade elencadas nos incisos do art. 5º da Constituição 
Federal de 1988 
 

 

 
 

Liberdade em sentido amplo 
(caput do art. 5º) 
(liberdade como direito) 
 

Autodeterminação (inc. II) 
Pensamento (inc. IV) 
Religião (inc. VI, VII e VIII) 
Expressão (inc. IX) 
Profissional (inc. XIII) 
Informação (inc. XIV e XXXIII) 
Locomoção (inc. XV, LIV e LXI) 
Reunião (inc. XVI) 
Associação (inc. XVII, XVIII e XX ) 

Fonte: SORIANO, 2002, p. 4.133 

 
 

Em que pese o amplo rol de previsão e proteção, considerando que o 

tema proposto nessa pesquisa visa ao debate sobre liberdade de expressão, passa-

se à abordagem específica de suas dimensões e sua intrínseca relação com a 

democracia e a dignidade da pessoa humana. 
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3.2 AS DIMENSÕES DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E SUAS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

 

 

Antes de abordar a distinção assinalada, convém diferenciar a liberdade 

de expressão das demais liberdades, com base em suas notas característica: a) 

liberdade-pressuposto do exercício de outras liberdades, adotando juridicamente 

uma pluralidade de formas; b) liberdade preferente e institucional; e c) liberdade 

legitimadora do funcionamento do sistema democrático e da eficácia de suas 

instituições.134 

A liberdade de expressão, portanto, empregando e adaptando uma 

pluralidade de formas de desenvolvimento da personalidade humana e de seus 

direitos, acaba por se projetar sobre outras liberdades: ensino, educação, política, 

eleições, entre outros. Eis a razão pela qual é correto afirmar que a liberdade de 

expressão é  instrumento para o exercício das demais liberdades, porque todas 

necessitam da livre expressão e intercâmbio das ideias e opiniões. 

Na sua dimensão subjetiva, a liberdade de expressão abrange a ideia de 

possibilidade de exteriorização pelo indivíduo de sua opinião, que decorre de uma 

autonomia de valoração subjetiva e da liberdade de pensamento (art. 5º, inc. IV, da 

Constituição Federal).  

Na dimensão objetiva, por sua vez, tem uma função estrutural e cultural 

para a sociedade, garantindo um pluralismo de ideias, uma diversidade de opiniões, 

para fins de reflexão e transformação pacífica da sociedade e da própria autonomia 

subjetiva do indivíduo, tendo uma função estruturante e constitutiva nas sociedades 

democráticas. 

Nessa linha de raciocínio, a liberdade de expressão, por exemplo, 

permitirá um diálogo entre o discurso e o “contra-discurso”, favorecendo, em razão 

da igualdade, que todos sejam ouvidos, inclusive as minorias. 

Garcia135, com amparo nas ideias de Hannnah Arendt, afirma que a 

liberdade, “como opção política de vida – envolve, primeiramente, a questão da 

obediência entrevista, neste caso, como convicção ou convencimento e não a 

‘servidão voluntária’ (La Boète), a qual relaciona ou implica alienação”. 
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Logo, a pessoa não poderá sofrer ingerências injustificadas na construção 

de sua consciência e participação política. Nessa linha, é imprescindível a proteção 

fundamental, para assegurar a liberdade de todos e justificar a vida digna. Veja-se 

que a proteção, até pela isonomia, é também estendida expressamente aos 

estrangeiros, consoante redação do art. 5º, LII1 da Constituição Federal. 

Como lembra Comparato136, não se trata de uma liberdade ilimitada e 

individualista, mas uma liberdade empenhada com o ideal de igual liberdade dos 

demais, ou seja, uma situação de “inter-relacionamento de pessoas ou povos, que 

se reconhecem reciprocamente dependentes, em situação de igualdade de direitos e 

deveres”.  

Portanto, dada a relação com o ideal de igual liberdade dos demais, é 

forçoso concluir que a norma concernente à liberdade de expressão não tem apenas 

o Estado como destinatário, mas cada indivíduo participante da comunidade 

democrática. 

No ordenamento jurídico pátrio, a liberdade de expressão tem previsão 

expressa como direito fundamental em todas as constituições brasileiras desde 

1824137. Na vigente Constituição Federal de 1998, a liberdade de expressão tem 

assento no art. 5º, inc. IX e a liberdade de pensamento no inciso IV e constitui 

cláusula pétrea, nos termos do art. 60, §4º, IV.  

Diversos são, portanto, os dispositivos garantidores do direito de 

liberdade de expressão em sentido lato. No âmbito do ensino, por exemplo, no art. 

206, II, há garantia de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber. 

O art. 220, caput e §§ 1º e 2º, impede restrição à livre manifestação do 

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

ou veículo, vedando a censura, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.  

Também como norma protetiva tem-se a redação do art. 5º, XLI, que 

prescreve a punição, prevista em lei, para qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais. O mesmo pode ser concluído acerca da 

proibição do anonimato (inc. IV), a fim de evitar o abuso na liberdade de expressão, 

possibilitando a responsabilização e o direito de resposta (inc. V).  
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Percebe-se que o legislador constituinte foi exaustivo, trazendo também, 

no inc. VI, a advertência quanto a inviolabilidade da liberdade de consciência e de 

crença, e no VIII, a impossibilidade de privação de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocados para eximir-se de 

obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada 

em lei.  

No aspecto procedimental, inclusive, exigiu o devido processo legal para 

os casos de privação de liberdade, consoante redação do inc. LIV do mesmo art. 5º. 

Portanto, as liberdades fundamentais, porque são valores essenciais 

numa sociedade democrática, têm garantias expressas no texto constitucional pátrio. 

Como visto no capítulo anterior, os poderes sociais também figuram como 

potenciais ofensores dos direitos fundamentais. Assim, os particulares também são 

destinatários das normas protetivas das liberdades, no sentido do dever de não 

impedimento às liberdades individuais de seus pares, uma vez que o exercício de 

tais liberdades corresponde à ideia de vida digna, como será adiante demonstrado. 

 

 

 

3.3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO COROLÁRIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA  

 

 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 19º, 

preceitua, litteris: 

[...] toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência 
e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou 
coletivamente, em público ou em particular. 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de San José da 

Costa Rica, no seu artigo 13, sustenta que: “Toda pessoa tem o direito à liberdade 

de pensamento e de expressão”. 

Assim, já é possível identificar a fundamentalidade material do direito de 

liberdade de expressão, uma vez que possibilita à pessoa exprimir livremente as 
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próprias ideias e ideais arraigados em seus pensamentos, numa autonomia de 

valoração subjetiva e expressão da própria dignidade. 

Da perspectiva individual, a livre manifestação da consciência e do 
pensamento deve ser justificada como expressão e corolário da 
especial dignidade da pessoa humana, centro espiritual e moral da 
produção de sentido e cultura. Em tal sentido, a liberdade de 
expressão é condição sine qua non da humanidade do próprio 
homem. [Prefácio de Gustavo Binenbojm no livro de Chequer].138 

O homem estará sempre buscando o desenvolvimento de suas aptidões, 

através do processo de transformação de seu pensamento, de sua linguagem, de 

suas ideias e de suas emoções.  Esse percurso existencial de autorrealização, no 

entanto, requer a possibilidade de livre manifestação dessas aptidões, para 

afirmação da essencial natureza humana.  

Através do exercício do direito de liberdade de expressão, o homem 

expressa o seu próprio modo de ser, a sua totalidade moral, intelectual e espiritual. 

Por conseguinte, a liberdade tem como valor maior o indivíduo, mormente na sua 

capacidade de autodeterminação, que limita a atuação do Estado, mas devendo 

conciliar-se com o igual direito dos demais.  

Em suma, todos têm direito de externar certos aspectos da própria 

personalidade, inclusive suas opiniões e críticas, sem que por conta disso esteja 

sujeito a estigmatização ou discriminação social. Daí a correlação entre liberdade de 

expressão e privacidade, sendo esta última uma verdadeira “cláusula 

antitotalitária”139, que impede a uniformização dos indivíduos e a padronização dos 

modos de vida .  

Não resta dúvida, dessa forma, que a liberdade de expressão é direito 

inerente à personalidade, posto que inato, e como tal, é indispensável à vida plena 

da pessoa humana e se inclui no grupo dos direitos à integridade moral, em 

oposição àqueles relativos à integridade física.140 

Pensar diversamente é desconsiderar o traço essencial de uma 

civilização digna, que se caracteriza pela noção e respeito da dignidade da pessoa 
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humana. Para Maritain141, “o valor da pessoa, sua liberdade, seus direitos, 

pertencem à ordem das coisas naturalmente sagradas”.  

Não obstante a posição de conforto intelectual com a ideia de Deus, o 

pensamento de Maritain142 é a de que o homem se sustenta e se conduz pela 

inteligência e pela vontade, encerrando a noção de totalidade e independência.  

Della Mirandola, citado por Zisman143, assim esclarece sobre a temática 

dignidade da pessoa humana e liberdade de expressão: 

A capacidade de raciocínio do homem permite que este se 
conscientize de sua dimensão como ser livre. E que a liberdade não 
é apenas a física, o direito de ir e vir, mas também e principalmente a 
liberdade de expressão, visto que o que diferencia os homens dos 
demais animais é a sua capacidade de raciocínio, a possibilidade de 
escolha, diante das mais diversas situações. 

Assim, a liberdade de expressão, além de ser essencial ao regime 

democrático, posto que não existe pessoa nem sociedade livre sem a possibilidade 

de cada um expressar opiniões e divulgá-las livremente, é um valor intrínseco, um 

elemento de autossatisfação e desenvolvimento do próprio indivíduo. Ora, sem o 

direito de expressar-se livremente, o indivíduo sequer poderia questionar as regras 

que lhe são impostas. 

Disso decorre que todo homem – no desenvolvimento de sua 
personalidade – tem o direito de formar sua opinião, estabelecer 
suas crenças, cultivar seus pensamentos e ideais, tendo, por 
consequência, o direito de expressar esses direitos. Do contrário, 
eles seriam de pouca ou nenhuma importância. A expressão é parte 
integral do desenvolvimento de ideias, da exploração mental e da 
autoafirmação O poder para realizar sua potencialidade como ser 
humano começa nesse ponto, não podendo ser frustrado.144 

Como se denota, diversos são os argumentos que sustentam a 

fundamentalidade material do direito de liberdade de expressão, valendo citar as 

quatro finalidades principais apontadas pelo jurista alemão Kriele, lembrado por 

Chequer145: 

                                                           
141

 MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. Trad. De Afrânio Coutinho. 3. ed. Rio 
de Janeiro: José Olympio, 1967. p. 17. 
142

 MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural, p. 16. 
143

 DELLA MIRANDOLA, Giovanni Pico. Discurso sobre a dignidade do homem. Trad. Maria de 
Lurdes Sirgado Ganho. Rio: Edições 70, 1986. p. 26. Apud ZISMAN, Célia Rosenthal. A liberdade de 
expressão na constituição federal e suas limitações – o limite dos limites, p. 84. 
144

 CHEQUER, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental preferencial prima face: 
(análise crítica e proposta de revisão ao padrão jurisprudencial brasileiro), p. 19. 
145

 KRIELE, Martin. Introducción a la teoria del Estado. Fundamentos históricos de la legitimidad del 
Estado Constitucional Democrático. Buenos Aires: De Palma, 1980. p. 472-474.  Apud CHEQUER, 



 66 

a) a liberdade é um fim em si mesma (individual self-fulfilment); b) 
tem por objetivo a proteção das condições necessárias para o 
progresso na busca da verdade; c) tem como finalidade a sua 
imprescindibilidade para a decisão política em uma sociedade 
democrática; d) procura a liberdade de opinião possibilitar um 
equilíbrio entre estabilidade e mudanças. 

Por tal razão, qualquer violação injustificada à liberdade de expressão 

deve ser compreendida como uma afronta à dignidade da pessoa humana, ao 

princípio da igualdade, pois todos os indivíduos têm o direito de expressar seus 

próprios juízos acerca da realidade, e ao princípio democrático. 

Tal assertiva tem fundamento na lição de Bastos146 de que “o homem não 

se contenta com o mero fato de poder ter as opiniões que quiser; vale dizer, ele 

necessita antes de mais nada saber que não será apenado em função de suas 

crenças ou opiniões”. 

A liberdade de pensamento está relacionada à liberdade de consciência, 

revelando-se na capacidade de cada um de ter a sua pessoal e livre concepção do 

mundo, de ter suas próprias convicções ou crenças no campo filosófico e ideológico, 

isto é, o direito de ter sua própria identidade. Tal direito não se reconhece sem a 

proteção a um outro de direito de expressar essa identidade. 

Indiscutível, pois, a necessidade de proteção dessa esfera intelectual e 

espiritual, ou seja, dessa reseva pessoal, para que se mantenha indevassável diante 

das maquinações e manipulações alheias. Para Tavares dos Reis147, a aludida 

proteção opera “uma substancial redução dos riscos de exposição do foro íntimo ao 

confisco e ao exame da parte do Estado e dos outros”. 

Farber, reportado por Chequer148, afirma que lugares que não prestigiam 

a tutela da liberdade de expressão não são bons para viver, “pois as pessoas são 

excessivamente cuidadosas sobre o que elas devem ou não dizer, visto que têm 

medo de que alguma coisa adversa possa lhes acontecer, motivo pelo qual acabam 

atrofiando-se ou retardando-se o seu desenvolvimento”.  
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A assertiva da liberade como pressuposto de uma vida com dignidade 

tem como referencial o valor geral da livre expressão. Nesse contexto de ideias, 

mesmo reconhecendo que inexistem direitos fundamentais absolutos, é possível 

antecipar que a liberdade de expressão, em sendo corolário da dignidade da pessoa 

humana e essencial ao Estado democrático de direito, é a regra, sendo a restrição 

exceção.  

 

 

3.4 A DISTINÇÃO ENTRE LIBERDADE DE PENSAMENTO, LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E LIBERDADE DE INFORMAÇÃO  

 

 

Em sendo direito fundamental, a garantia de liberdade de expressão 

constitui, portanto, dever do Estado e dos demais indivíduos, no sentido de não 

impedir a exteriorização da faculdade de pensar, de professar crença ou religião, de 

externar opção política ou de criar artisticamente.  

O Tribunal Constitucional espanhol vai mais além e considera a liberdade 

de expressão uma verdadeira instituição, pois tende a realizar-se no plano da 

informação e no pluralismo politico, sendo este último proclamado pela Constituição 

como um valor superior do ordenamento jurídico - STC 211/1980.149 

Veja-se que nem mesmo os fatos históricos limitam a liberdade de 

expressão, como aponta Carvalho150: 

Mesmo quando a criação artística revela um fato histórico, há sempre 
licença para sobre ele criar, modificando-o e inserindo-o no enredo 
da peça artística. Nesse caso, o fato histórico serve à criação como 
passagem para o mais importante, que é a mensagem do autor. O 
fato histórico, desse modo, não limita a liberdade de expressão. 

Não há dúvidas de que, numa sociedade plural, caracterizada pela 

multiplicidade de valores e ideias, inexiste o monopólio da verdade, portanto, o 

mercado de ideias e opiniões vai possibilitar a avaliação crítica dos fatos e das 

próprias ideias dominantes, com o mérito de não excluir qualquer crítica, afirmação 

ou argumento para a construção da verdade na sociedade democrata. 
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A verdade é que a liberdade de expressão e o decorrente direito de crítica 

ainda não foram completamente interiorizados na sociedade brasileira, 

especialmente na cultura jurídica, merecendo, desse modo, ampla discussão e 

crítica, a par de diversos argumentos, sobretudo quanto à compreensão da 

sistemática constitucional e sua importância como elemento constitutivo de um 

Estado democrático.   

Não obstante a opção ideológica da Constituição de 1988, só em 2013, o 

Supremo Tribunal Federal atribuiu à liberdade de expressão a sua verdadeira 

amplitude democrática, quando o Min. Celso de Mello151, na Ação Reclamatória de 

preservar o v. acórdão extraído nos autos da ADPF n.º 130-7/DF, fundamentou seu 

voto a partir dos postulados básicos da Declaração de Chapultepec152: 

I – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de 
expressão e de imprensa. O exercício dessa não é uma concessão 
das autoridades, é um direito inalienável do povo. II – Toda pessoa 
tem o direito de buscar e receber informação, expressar opiniões e 
divulgá-las livremente. Ninguém pode restringir ou negar esses 
direitos.  
 

No aludido voto, o Ministro enfatiza que uma imprensa livre é condição 

fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-

estar e protejam sua liberdade, não devendo existir, por isso mesmo, nenhuma lei ou 

ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa.  

[...] nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do 
Estado de regular a liberdade de expressão (ou de ilegitimamente 
interferir em seu exercício), pois o pensamento há de ser livre 
permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre!!! Todos 
sabemos que o exercício concreto, pelos profissionais da imprensa, 
da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto 
da Constituição da República, assegura, ao jornalista, o direito de 
expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente, 
contra quaisquer pessoas ou autoridades (Pet 3.486/DF, Rel. Min. 
CELSO DE MELLO). Ninguém ignora que, no contexto de uma 
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sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a 
repressão estatal ao pensamento, ainda mais quando a crítica por 
mais dura que seja revele-se inspirada pelo interesse coletivo e 
decorra da prática legítima de uma liberdade pública de extração 
eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220). Não se 
pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção 
da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, 
reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras 
prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de 
informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e 
(d) o direito de criticar. A crítica jornalística, desse modo, traduz 
direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente 
oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da 
coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito 
de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam 
revelar as figuras públicas, independentemente de ostentarem 
qualquer grau de autoridade. É por tal razão que a crítica que os 
meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais 
acerba, dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao 
seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente 
resultam dos direitos da personalidade [...].153 

Com efeito, a necessidade de reflexão sobre a liberdade de expressão se 

faz necessária, pois o seu exercício é pressuposto para o exercício de outras 

liberdades, que dela necessitam para materializarem-se.154  

Quanto à relação entre liberdade de pensamento e liberdade de 

expressão, defende-se que a liberdade de pensar tem sua exteriorização através da 

liberdade de expressão e, segundo Romita155:  

[...] no âmago da liberdade de pensamento, a liberdade de opinião é 
a liberdade de escolher sua verdade, qualquer que seja o domínio 
considerado. Quando tem por objeto a atitude do homem em face da 
moral e da religião, surge como liberdade de consciência e de 
crença. 

A liberdade de pensamento envolve o aspecto intrínseco e extrínseco, 

sendo o primeiro a perspectiva interior da verdade admitida pelo indivíduo. O 

segundo, por sua vez, é a exteriorização dessa verdade. Tanto o pensamento íntimo 

como o pensamento externado tem proteção constitucional. 
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Para Arendt156:  

A despeito da grande influência do conceito de uma liberdade interior 
e apolítica sobre a tradição do pensamento, parece seguro afirmar 
que o homem nada saberia da liberdade interior se não tivesse antes 
experimentado a condição de estar livre como uma realidade 
mundanamente tangível.  

Assim, a liberdade de expressão seria um pressuposto para a liberdade 

de pensamento, visto que não haveria sentido neste último se não fosse assegurado 

o direito de compartilhar ideias e convicções. Tal afirmação é tão importante que, 

para Afonso da Silva157, a liberdade de expressão se confunde com a própria 

liberdade de pensamento. 

Para distinguir liberdade de expressão e liberdade de comunicação, 

mencionando o pensamento de Jorge Miranda, Zisman158 acrescenta: “a liberdade 

de expressão é por si uma garantia da liberdade de pensamento, enquanto a 

liberdade de comunicação é a liberdade de informação pelos meios específicos de 

comunicação social”. 

 A liberdade de opinião, por sua vez, faz referência à expressão externa 

das ideias, pois não é possível opinar sem uma manifestação intercomunicativa do 

pensamento. 

Em que pese a relevância das distinções acima destacadas, para o 

desenvolvimento desse trabalho, faz-se necessária especialmente a distinção entre 

liberdade de expressão e liberdade de informação (art. 5º, IV, IX e XIV). Diz-se isso 

porque há uma tendência em confundir os conceitos, o que pode gerar dificuldades 

no tocante aos seus efeitos. Veja-se, como exemplo, a decisão do STF: 

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA - 
PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE 
CONSTITUCIONAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE 
FATOS E VEICULA OPINIÃO EM TOM DE CRÍTICA - 
CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE OFENDER - AS 
EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE 
DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL 
DIFFAMANDI” - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO 
DO PROFISSIONAL DE IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO 
DA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - 
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CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE, DO REGULAR EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE CRÍTICA, QUANDO 
MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO, NÃO SE 
REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO 
ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA 
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA 
FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - 
JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO 
IMPROVIDO [Grifo do autor]. [Grifo nosso].159 

Nesse caso, há o entendimento do STF de que o direito de crítica decorre 

da liberdade de informação. Tecnicamente, o direito de crítica estaria vinculado à 

liberdade de expressão e não à liberdade de informação.  

Essa confusão também acontece muito nas situações envolvendo a 

imprensa, que utiliza o discurso da liberdade de expressão para eximir-se da 

responsabilidade quanto à verdade do fato noticiado.  

Considerando a questão da formação da opinião pública no Estado 

democrático, faz-se imprescindível a certeza quanto à veracidade de tais fatos. É 

dizer, a liberdade de informação está vinculada à idoneidade da informação 

veiculada, porque intrinsecamente relacionada ao direito do cidadão de ser 

informado. 

Verifica-se, então, que a liberdade de informação comporta duas 

vertentes, que se relacionam intimamente: a liberdade de informar e o direito de ser 

informado. 

Essa é a noção introduzida por Nobre160: “A própria liberdade de 

informação encontra um direito à informação que não é pessoal, mas coletivo, 

porque inclui o direito de o povo ser bem-informado.” 

De fato, não é fácil distinguir as fronteiras entre a liberdade de expressão 

e a liberdade de informação, mas já se apresenta evidente que a primeira se baseia 

na expressão de ideias e de opiniões e a segunda, por sua vez, no recolhimento e 

transmissão de informações, mas relacionada à comunicação social. 

A diferença, portanto, é de extrema importância para análise dos efeitos, 

como sinaliza Carvalho161: 
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É importante sistematizar, de um lado, o direito de informação e, do 
outro, a liberdade de expressão. No primeiro está apenas a 
divulgação de fatos, dados, qualidades, objetivamente apuradas. No 
segundo está a livre expressão do pensamento por qualquer meio, 
seja a criação artística ou literária, que inclui o cinema, o teatro, a 
novela, a ficção literária, as artes plásticas, a música, até mesmo 
opinião publicada em jornal qualquer outro veículo.  

A liberdade de informação é a liberdade de expressão dirigida à opinião 

pública. É dizer, a liberdade de informação é uma forma de liberdade de expressão, 

representando uma mínima organização para a efetividade da relação entre sujeito 

emissor e receptor diferenciado da informação.  

Supõe, portanto, uma organização de elementos: propósito de levar a 

informação ao público, sujeito emissor, público receptor, certa distância entre 

emissor e receptor, meio de veiculação das informações, entre outros162. 

A liberdade de expressão, portanto, compreende a liberdade de 

expressão em sentido estrito e a liberdade de informação163, que se distinguem pelo 

conteúdo e efeitos: 

A liberdade de expressão em sentido estrito não se confunde com o 
direito fundamental à liberdade de informação (acolhendo-se aqui a 
concepção dual ou diferenciadora). De acordo com essa corrente de 
pensamento, a exigência da prova da verdade ou a existência de um 
necessário trabalho preparatório da informação são elementos 
exclusivos da liberdade de informação, já que se refere a fatos. A 
liberdade de expressão em sentido estrito, por se referir a ideias, 
opiniões, pensamentos, não está condicionada à verdade.164 

Nesse passo, em razão da importância da afirmação para o 

desenvolvimento do raciocínio desse trabalho, já é possível destacar que a liberdade 

de expressão no sentido estrito, por estar relacionada a ideias, pensamentos e 

opiniões, ou seja, juízos de valor pessoais, não tem a obrigatoriedade da 

demonstração da sua certeza ou a prova da veracidade do conteúdo expressado. 
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A liberdade de expressão tem como objeto a exteriorização do 

pensamento, ideia e opinião, conceito amplo dentro do qual deve incluir-se, também, 

as crenças e juízos de valor. A liberdade de informação, por sua vez, envolve o 

direito de comunicar e receber livremente informação sobre fatos possíveis do ponto 

de vista constitucional e suscetíveis à publicidade.  

A mencionada distinção, consoante Chequer165, também é admitida pelo 

Tribunal Constitucional Alemão e pela maioria dos entes federados dos Estados 

unidos.   

A separação entre liberdade de expressão e direito à informação 

enfatizada pelo Tribunal Constitucional Espanhol, apresenta-se de grande 

importância para a densificação do âmbito de proteção, assim como para a definição 

dos limites e responsabilidades, decorrentes do exercício desses direitos 

fundamentais, uma vez que o referido Tribunal apenas considera que os fatos são 

suscetíveis de prova da verdade, excluindo, portanto, as opiniões ou juízos de valor, 

devido a sua própria natureza abstrata.166 

Nesse caso, quando a imprensa noticia fatos, traz para si a 

responsabilidade de provar sua veracidade, pois se refere à liberdade de 

informação. Diferente, no entanto, da manifestação de opiniões e juízos de valor, 

que é protegida pela liberdade de expressão, na usal forma de manifestação de 

opinião sobre o fato noticiado. 

Disso decorre a conclusão de que a liberdade de expressão teria âmbito 

de proteção mais amplo que a liberdade de informação, vez que aquela não estaria 

sujeita, no seu exercício, ao limite interno da veracidade, aplicável a este último. 

 

 

3.5 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E O DIREITO COMPARADO 

 

 

A liberdade de expressão aparece como a principal colaboradora para a 

construção do Estado democrático, pois privilegia o pluralismo de ideias e 
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pensamentos e a tolerância com as opiniões divergentes. Essa afirmação é 

suficiente para destacar que o primeiro princípio a garantir e impulsionar o direito de 

liberdade de expressão é o princípio democrático. 

É bom ressaltar, no entanto, que não é o regime democrático do Estado 

que tem por consequência o reconhecimento da liberdade de manifestação do 

pensamento, no sentido de determinar a função e os limites, mas as razões ideais 

do reconhecimento dessa liberdade (o valor da pessoa humana) que trazem entre as 

tantas consequências, também a afirmação do estado democrático.167 

Em síntese, pode-se afirmar que a liberdade de expressão não somente é 

o pressuposto do regime democrático, mas também medida do grau de proteção 

que o ordenamento jurídico pretende proteger tal regime, entendida a proteção não 

como a cristalização do pensamento prevalente, mas como concorrencial circulação 

de todas as opiniões, com particular atenção na garantia para as opiniões contrárias, 

ou ditas antagônicas.   

Chequer168, ao mencionar a liberdade de expressão como instrumento da 

democracia, usa excerto de decisão da Suprema Corte dos EUA, no caso Whitney v. 

California: 

Esses que ganharam sua independência acreditaram que o fim do 
Estado era criar homens livres para desenvolver suas faculdades; e 
que no seu governo as forças deliberativas deveriam prever 
excessivamente as arbitrariedades [...] Eles acreditavam que a 
liberdade de pensar como alguém deseja e falar como ele pensa são 
significados indispensáveis para a descoberta e expansão da 
verdade política; [...] que a maior ameaça da liberdade é uma pessoa 
inerte.   

É essa liberdade de expressão e informação que vai distinguir os regimes 

democráticos pluralistas dos regimes autoritários. É dizer, funcionará como medida 

da democracia de um sistema político e do nível de maturidade das instituições 

políticas e jurídicas de uma sociedade. 

Eis o entendimento de Bidart Campos, colacionado por Chequer169: 
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Não se pode considerar exagerada a afirmação no sentido de que o 
grau e a plenitude do exercício da liberdade de expressão pode 
servir - e muito – como termômetro para medir o nível de liberdade e 
tolerância existentes em um determinado regime político, assim 
como para avaliar a maturidade alcançada pelas instituições políticas 
e jurídicas de uma sociedade.  

Para Zisman170, no entanto, o princípio garantidor, de forma geral, da 

liberdade de expressão estaria previsto no artigo 3º, IV, da Constituição, que veda o 

preconceito de qualquer espécie e prima pela promoção do bem comum. 

Como instrumento de autodefinição e autodeterminação individual, a 

liberdade de expressão terá sua fundamentação também no princípio da dignidade 

da pessoa humana, como já defendido em título anterior.  

Sobre definição de dignidade, Sarlet171, transcreve o pensamento de 

Kant: 

[...] no reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. 
Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer 
outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o 
preço e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade 
[...]. 

A garantia da liberdade de expressão, portanto, é consequência da 

consagração da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico pátrio, ou 

seja, como o homem é o centro de toda a ordem jurídica, estará implícito em seus 

termos o homem livre, porque pensa e se expressa livremente. 

Vale asseverar que o princípio da dignidade da pessoa humana não é só 

supedâneo da liberdade de expressão, mas, como leciona Chequer172, é limite, “uma 

vez que o exercício desse direito deve realizar-se, sempre que possível, no respeito 

pelos demais direitos fundamentais” e tem a liberdade de expressão como requisito 

para realização da própria dignidade da pessoa.  

Em que pese funcionar como limite, a dignidade da pessoa humana não 

poderá fundamentar indiscriminadamente restrições a direitos ou cerceamento ao 
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exercício da liberdade de expressão. Por tal razão, Zisman173 defende que a 

dignidade do homem não depende apenas de seu ser e sim, de sua liberdade: 

[...] Portanto, é inaceitável, para que se garanta o direito à dignidade 
da pessoa humana, a imposição de determinada forma de 
pensamento aos demais indivíduos, seja sob aspecto religioso, que 
envolve a fé, ou sob qualquer outro aspecto. Não tolera o nosso 
sistema constitucional vigente o cerceamento à liberdade de 
expressão. A dignidade do homem não depende apenas de seu ser e 
sim de sua liberdade, da razão (raciocínio) e do ser. 

A igualdade é também princípio informador da liberdade de expressão, 

assumindo função estruturante, pois todos têm igual direito de expressar suas ideias 

e concepções, ainda que divergentes, sem a necessidade de legitimação dos 

poderes públicos.  

Tem também o destaque de possibilitar voz às minorias, exatamente nos 

termos do estado democrático, no sentido de autorizar, em alguns casos, até mesmo 

a discriminação para o alcance da igualdade substancial.  

Quanto ao objetivo do princípio da igualdade, Chequer (2011, p. 39) 

leciona que “deve garantir a existência, inteireza e condição de acesso de uma 

esfera pluralista de discussão pública, exigindo-se o afastamento de eventuais 

discriminações já consolidadas no passado”. 

Marques (2010, p. 86) também inclui no rol dos princípios afirmadores da 

liberdade de expressão o princípio da incensurabilidade, consagrado no inciso IX, do 

art. 5º e art. 220, caput e §§1º e 2º, da Constituição Federal. 

Nas sociedades não democráticas, o controle de diversos segmentos se 

faz necessário para manutenção da submissão, para o não questionamento da 

ordem imposta, ou seja, como instrumento das finalidades do Estado. 

A ideologia traz como fator patológico, no homem, a vontade de 
persuadir, de desejar que todos tenham a mesma opinião, sendo 
esta característica inerente à natureza humana. 
Pensar que o que é bom para si é igualmente bom para todos os 
outros com os quais convive, é um vício que deve ser limitado se não 
pelo próprio indivíduo, pelo Estado, para garantir a cada um que 
ninguém influirá em suas decisões pessoais.174 
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Os Estados democráticos, ao contrário, não podem conviver com a 

censura, pois a liberdade é vista como uma conquista histórica, que não deve sofrer 

nenhum tipo de retrocesso, devendo o Estado não só abster-se, mas também agir 

no sentido de proteger o exercício de tal direito por todas as pessoas físicas ou 

jurídicas, para defesa do pluralismo. 

Veja-se que, no direito comparado, a liberdade de expressão vai ter seu 

espaço modulado a depender da cultura do povo e do regime político adotado. 

Quanto a este último, conforme já registrado, representará o nível da política e a 

densidade da democracia pretendida. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, pela própria história política, é 

perceptível a avançada jurisprudência de garantia da liberdade de expressão. Com 

base na primeira emenda ao texto constitucional americano, a liberdade de 

expressão não sofre restrições do Estado, exceto nas situações de calúnia, 

difamação, distúrbio ou conduta criminosa, a exemplo do suborno, perjúrio ou 

incitamento à desordem, em virtude da essencialidade da liberdade de expressão 

para vitalidade do regime democrático.175 

O caráter institucional da liberdade de expressão tem posição preferencial 

no conjunto das liberdades públicas, destacando-se especialmente a jurisprudência 

norte-americana, alemã e, posteriormente, espanhola. Preferência esta que não 

deve ser entendida em termos absolutos, mas dentro de uma ponderação 

equilibrada de bens e direitos constitucionais na prática jurídica.176   

Especificamente no direito português, a liberdade de expressão no seu 

sentido estrito, ou seja, distinta da liberdade de comunicação, tem assento na 

Constituição, no art. 37, com previsão de não limitação, exceto nas hipóteses de 

violação aos princípios criminais, situação em que estará sujeita a apreciação dos 

tribunais. 

A constituição espanhola, no art. 20.1.a, também prevê expressamente a 

liberdade de expressão. No entanto, a legislação trabalhista reconhece unicamente 

a liberdade de expressão dos representantes dos trabalhadores, consoante art. 

68.d) do Estatuto dos trabalhadores. Evidentemente que o princípio constitucional 
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ampara também a liberdade de expressão, de crítica e de difusão de informação do 

trabalhador nas reuniões e assembleias (arts. 77 e 80), bem como fora da empresa. 

A Constituição italiana fragmenta a liberdade de expressão em diversas 

situações jurídicas subjetivas, tal como a disciplina da correspondência (art. 15), da 

manifestação de pensamento (art. 21) e da arte e da ciência (art. 33, I) com estreita 

correlação com a liberdade de ensino. 

O Estatuto dos trabalhadores na Itália, Lei n. 300/70, no seu primeiro 

artigo, com  título “liberdade de opinião”, prevê o direito de manifestação livre do 

próprio pensamento, nos limites dos princípios constitucionais. 

A Corte constitucional italiana, em diversas vezes, reconheceu que a 

liberdade de expressão caracteriza a forma de estado vigente na Itália, constituindo 

a pedra angular do regime democrático, assim como delineado pela Constituição.  

A jurisprudência dessa Corte ressalta que, embora não podendo falar de 

hierarquia entre direitos constitucionalmente previstos, deve-se reconhecer que a 

disciplina mais garantística prevista no art. 21 da Constituição se justifica sob um 

prisma sistêmico, pois a manutenção da liberdade de pensamento constitui em si 

mesma a garantia de todos os outros direitos constitucionais. (sentença n. 9 e 25 de 

1965; n. 84 de 1969; n. 126 de 1985; n. 293 de 2000, n. 243 de 2001; e n. 129 de 

2009).177 

Mais que isso, aquela Corte sustenta que não só caracteriza o regime 

vigente no Estado, mas representa o jeito de ser e do desenvolvimento da vida do 

país no seu aspecto cultural, político e social. Disso decorre que limitações 

substanciais dessa liberdade não podem ser postas a não ser por lei (reserva 

absoluta de lei) e devem achar fundamento nos preceitos e princípios constitucionais 

- Corte Constitucional Italiana, sentença n. 9/1965.178 

 

 

 

 

 

                                                           
177

 PAPA, Anna. Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e progresso 
tecnologico, p. 61. 
178

 PAPA, Anna. Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e progresso 
tecnologico, p. 58. 



 79 

3.6 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL LIMITADO: 

TEORIAS EXTERNA E INTERNA 

 

 

Como já exposto, a liberdade de expressão é o direito de exercer 

livremente a manifestação de pensamento. Tal exercício, no entanto, não será 

absoluto, encontrando limites nos demais direitos fundamentais previstos no texto 

constitucional. Logo, a liberdade estaria condicionada à liberdade de outros homens 

e ao bem comum.  

Registre-se, contudo, que os limites impostos aos direitos fundamentais 

serão sempre aqueles absolutamente necessários à coexistência social. Essa 

advertência tem fundamento no fato de que viver não é só possuir a vida, mas 

expandi-la, exercê-la em suas múltiplas manifestações, especialmente quanto às 

faculdades intelectuais pela palavra escrita ou falada.179 

Nessa linha de ideias, como já delineado ao longo da exposição, a 

liberdade de expressão estará sujeita a limitações, desde que justificadas em razão 

de colisão entre direitos fundamentais, mas, mesmo em situação de não 

precedência, terá protegido o seu núcleo essencial. 

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo 
é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com o outro, 
permitido – um dos princípios terá que ceder. Isto significa, contudo, 
nem que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que 
nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção. Na verdade, o 
que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do 
outro sob determinadas condições. Sob outras condições a questão 
da precedência pode ser resolvida de forma oposta.180  

Compartilhando a doutrina que nega a existência de direitos absolutos, 

Zisman181 sumariza: 

A liberdade de expressão sofre limitações mas, como direito 
fundamental, nos termos da Constituição, não se pode anular pela 
aplicação de outro direito: cada um se aplica até certo ponto, na 
medida em que não prejudique direto alheio, na mais correta forma 
de interpretação constitucional, levando-se em conta o preceito da 
máxima eficácia da norma constitucional e da unidade da 
Constituição.  
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O entendimento adotado está em consonância com a teoria interna, 

exatamente como preceitua o art. 29.2 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, no tocante à legalidade. Nesse passo, abandona por completo a 

concepção jusnaturalista de que os direitos fundamentais são absolutos e ilimitados: 

[...] II - No exercício de seus direitos e liberdades, todo o homem 
estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, 
exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma 
sociedade democrática.  

Essa noção vai afastar-se da “fundamentação jusnaturalista, tributária do 

conceito racionalista do Direito Natural e singular do pensamento de John Locke, no 

sentido de que qualquer restrição aos direitos fundamentais resultava contra 

natura”.182 

Sobre os limites dos direitos fundamentais, a doutrina oferece uma ampla 

tipologia: absolutos e relativos, genéricos e concretos, internos e externos, entre 

outros.183 Por ser aquela de compreensão mais simples, será acolhida a 

classificação que distingue entre limites internos, ou derivados da própria natureza 

do direito ou liberdade, e limites externos ou derivados do exercício dos direitos e 

liberdades no âmago das relações intersubjetivas. 

Para a teoria interna, os limites e o conteúdo dos direitos fundamentais já 

têm previsão no texto constitucional, não admitindo restrições externas a tais 

direitos, exceto limitações do conteúdo do direito já limitado pela Constituição. 

Somente quando houver previsão expressa no texto constitucional é que 

o legislador infraconstitucional poderá impor restrições a um direito fundamental. Do 

contrário, apenas poderá delimitar, mas no sentido de revelá-lo, pois seu conteúdo já 

está determinado na Constituição.184 

Portanto, no caso concreto, caberá apenas a aplicação de um dos direitos 

fundamentais, como resultado de um esforço interpretativo sistemático e unitário da 

Constituição. 

Como se vê, o direto fundamental segundo a teoria interna tem o 

conteúdo bastante reduzido, daí a razão de, com amparo em doutrina brasileira 
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majoritária, ser admitida a teoria externa, que se caracteriza por exigir, para 

identificação do âmbito de proteção de um direito fundamental, duas fases de 

raciocínio.  

Inicialmente, verifica-se, a partir do texto constitucional, qual o conteúdo 

inicialmente protegido. Diz-se isso porque, segundo Alexy185, “como direitos de 

hierarquia constitucional, direitos fundamentais só podem ser restringidos somente 

por normas de hierarquia constitucional ou em virtude delas”. 

A fase seguinte corresponde à busca de harmonização do conteúdo 

desse direito fundamental identificado, inicialmente, a partir do texto constitucional, 

podendo ou não ter seu conteúdo restringido por fatores externos, a partir da 

ponderação de todos os valores constitucionais aplicáveis.  

Logo, numa situação concreta, como resume Chequer186, o direito 

fundamental existe prima facie com conteúdo amplo, diferentemente do sustentado 

pela teoria interna, mas por algum fator externo, que pode se outro direito 

fundamental, a ordem pública, a moral pública ou o bem comum, torna-se 

necessário reduzir (restringir) o seu alcance.  

A teoria externa, portanto, defende o princípio da proporcionalidade como 

critério para definir o conteúdo final dos direitos fundamentais, ou seja, no caso 

concreto, podendo, portanto, reduzir o alcance de alguns direitos fundamentais em 

jogo. 

Um exemplo de limitação é a questão da verdade no caso de liberdade de 

informação que, como já assinalado, não se confunde com a liberdade de expressão 

em sentido estrito. Enquanto opinião, pensamento, juízo de valor (crítica), 

manifestação política, religiosa, artística, a liberdade de expressão não encontrará 

limites na questão da verdade, mas em outros valores.  

No entanto, na lição de Chequer187, a liberdade de expressão será 

preferencial, ou seja, não sujeita a limites, quando se referir a temas de interesse 

público ou quando contribuírem para formação da opinião pública. 

O reconhecimento da posição preferencial decorre da centralidade 
da liberdade de expressão enquanto garantia institucional constitutiva 
da democracia brasileira. Com efeito, não existe democracia, quer 
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sob um viés estritamente procedimental, quer sob uma perspectiva 
substantiva, sem um sistema amplo de liberdade de expressão. Isso 
não significa, contudo, uma hierarquia rígida ou definitiva entre os 
princípios e valores constitucionais. A liberdade de expressão não é 
absoluta – como de resto, nenhum direito o é – podendo ceder lugar 
a outros princípios e valores. A adoção da teoria amplia, no entanto, 
o ônus argumentativo do intérprete, que deverá apresentar razões 
bastante robustas – tanto substantivas, quanto procedimentais – para 
justificar a restrição às liberdades de expressão e de imprensa, e ao 
direito à informação. [Prefácio de Gustavo Binenbojm].188 

Mas, mesmo nos casos de formação de opinião pública, ou seja, que 

tenha eco em uma multiplicidade de pessoas ou questões de interesse público, as 

garantias da liberdade de expressão em sentido amplo não serão capazes de tutelar 

“críticas desmensuradas e exorbitantes sem contextualização, ou expressões 

indubitavelmente injuriosas sem qualquer relação com as ideias ou opiniões e que 

resultam desnecessárias para sua exposição”.189 

Nos casos da liberdade de expressão no sentido estrito, dado o princípio 

da igualdade entre titulares do direito de expressão e a honra, por exemplo, não há 

que se falar em direito preferencial, mas de igual peso.  

É nessa linha que Palomeque López190 esclarece que o exercício da 

liberdade de expressão está submetido ao limite geral de respeito aos direitos 

constitucionais (em particular, honra e intimidade), não se justificando o emprego de 

expressões injuriosas ou vexatórias. 

Soriano Diaz191, acompanhando a literalidade do texto constitucional 

espanhol, também sustenta que a liberdade de expressão nas relações particulares 

encontra limitações naturais na honra, intimidade e moralidade pública. Nesse 

aspecto o autor refere-se ao disposto no §4º do art, 20 da Constituição Espanhola.  

Desse modo, a regra é a liberdade de expressão, que deve ser permitida 

e garantida pelo Estado. No entanto, “as manifestações desvirtuadas, como as que 

têm o intuito de difamar, caluniar ou injuriar, ou ainda perturbar o silêncio, 

ameaçando a paz pública, constituem o abuso ao direito de liberdade de 

expressão”192.  
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Quanto à questão da paz pública ou perturbação do silêncio, faz-se 

necessária certa cautela, pois não se concebe limitação de liberdade em prol de 

uma ordem que segrega, oprime e diverge dos princípios democráticos. É que toda 

e qualquer interpretação dever ter como fim a unidade constitucional.  

A ideia isolada de defesa da ordem e paz pública fundamentou o 

fascismo, nazismo e o socialismo radical, que usaram técnicas e discursos em 

defesa da ordem e dos direitos dos cidadãos para minar a ordem democrática-

constitucional.  

Tanto o fascismo como o comunismo ‘usam as mesmas técnicas 
para apoderar-se finalmente do poder: quando o ataque frontal 
violento contra a ordem democrática-constitucional não se impõe 
imediatamente, se infiltram no aparato estatal, penetrando na 
estrutura social, minando e socavando o objetivo até que a tomada 
legal do poder esteja madura’.193  

Também é merecedora de prudência a afirmação de que a liberdade de 

expressão encontra limites no direito à honra e imagem. É que essa asserção pode 

levar à conclusão apressada de que há primazia do segundo sobre o primeiro, o que 

não é correto, como será demonstrado. 

 

 

3.7 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM SENTIDO ESTRITO E OS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

 

Para não escapar do objeto desse trabalho, a discussão deverá orbitar 

em torno da controvérsia existente entre liberdade de expressão em sentido estrito e 

direitos da personalidade, considerando que a pretensão é pesquisar sobre o direito 

de crítica, ou seja, liberdade de opinião do empregado nas redes sociais e seus 

reflexos nas relações de trabalho, especialmente no direito à honra ou imagem do 

empregador.  

Nesse sentido, concebendo o princípio da igualdade entre os titulares do 

direito de expressão e o direito a honra, por exemplo, não se admite nenhuma 

primazia da liberdade de expressão sobre os direitos da personalidade, ou o inverso, 
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ainda que figurem em um dos polos pessoa jurídica, como demonstra a ementa 

abaixo transcrita. 

JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. EMPREGADO QUE 
EMITE OPINIÃO SOBRE A EMPRESA VIA INTERNET. CONDUTA 
DO EMPREGADO FORA DO LOCAL DE TRABALHO 
ASSEGURADA PELA LIBERDADE DE OPINIÃO E EXPRESSÃO. 
PREJUÍZO AO EMPREGADOR NÃO DEMONSTRADO. Tratando-se 
a justa causa da penalidade mais severa imputável a um empregado, 
manchando sua reputação e dificultando sua recolocação no 
mercado de trabalho, é mister a prova inconteste da prática do fato 
ensejador. Hipótese em que o empregado transmitiu sua opinião 
sobre a empresa via internet, fora do local de trabalho, conduta 
assegurada pela liberdade de opinião e de expressão, não tendo a 
empresa demonstrado o prejuízo direto decorrente de tal conduta 
nem a incompatibilidade com o prosseguimento da relação 
contratual.194 

 

Nesse caso, na ponderação de princípios de igual prestígio constitucional, 

concluiu o julgador pela preferência da Liberdade de opinião, porque não foi 

demonstrado nenhum prejuízo para a imagem da empresa.  

Como a doutrina afastou o caráter absoluto dos direitos fundamentais, de 

posse da teoria externa e com as regras da ponderação, é possível constatar qual 

direito terá primazia no caso concreto, sem que haja afastamento do núcleo 

essencial dos demais valores envolvidos. 

Logo, não é suficiente que a liberdade de expressão atinja, por exemplo, 

a honra de alguém, ou qualquer outro direito da personalidade, para que haja a 

obrigação de indenizar. Pensar de outro modo seria um contrassenso, pois partiria 

da premissa de que há supremacia da honra, ou imagem, sobre a liberdade de 

expressão em sentido estrito, o que não se coaduna com o texto constitucional. 

Para esclarecer o tema, Chequer195 transcreve o pensamento de Alexy: 

[...] nem toda a manifestação de opinião que de alguma maneira 
ofenda um concidadão ou membro de uma determinada raça pode 
ser proibida se a liberdade de manifestação de opinião não deve 
atrofiar. Isso mostra que uma fixação de limite com auxílio de uma 
ponderação é necessária.  
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Portanto, não há que se falar em preferência dos direitos da 

personalidade sobre o direito de liberdade de expressão. “Aceitar outra premissa é o 

mesmo que disséssemos: a liberdade de expressão pode ser exercida sempre, 

desde que não atinja os direitos da personalidade”196. Além disso, a Constituição 

não previu hierarquia entre tais direitos. 

Consoante já abordado, em razão da teoria externa adotada, os direitos 

fundamentais têm conteúdo amplo e igual hierarquia. A regra da ponderação de 

interesses no caso concreto é que definirá qual valor terá prevalência, sem que haja 

supressão do núcleo essencial dos demais valores restringidos.  

A tese de preferência dos direitos da personalidade, mormente a honra, a 

imagem e a privacidade, leva ao esvaziamento do direito de liberdade de expressão, 

devendo, portanto, ser repelida pela doutrina. Diz-se isso porque a liberdade de 

expressão e informação, inicialmente, estavam ligadas à dimensão individualista da 

manifestação livre do pensamento e da opinião.  

Com o reconhecimento do direito ao público de informação, à dimensão 

individualista-liberal foi acrescida outra dimensão de natureza coletiva: a de que a 

liberdade de expressão e informação contribui para a formação da opinião pública 

pluralista – cada vez mais essencial para o funcionamento dos regimes 

democráticos, a despeito dos anátemas eventualmente dirigidos contra a 

manipulação da opinião pública.197 

Essa liberdade de expressão e informação vai influenciar a opinião 

pública na sociedade democrática, aparecendo como um elemento condicionador da 

democracia pluralista e como premissa para o exercício de outros direitos 

fundamentais. Dessa lógica decorre a conclusão da necessidade de sua proteção da 

liberdade para que se faça possível a concretização de diversos outros direitos 

fundamentais. 

Ao citar decisão da Corte constitucional espanhola, Chequer198 busca 

demonstrar que a solução nos casos de colisão de direitos fundamentais se dará a 

partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. 
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O caráter molesto ou ardente de uma opinião ou uma informação, ou 
a crítica avaliando a conduta pessoal ou profissional de uma pessoa 
ou o juízo sobre sua idoneidade profissional não constituem por si 
uma ilegítima intromissão em seu direto à honra, sempre, claro está, 
que o dito, escrito ou divulgado não sejam expressões ou 
mensagens insultantes, insídias infamantes ou humilhações que 
provoquem objetivamente o descrédito da pessoa a quem ser 
referiam (STC 180/1999) [Grifo nosso].  

Portanto, o que deve ser responsabilizado é o abuso, reconhecido pelo 

Judiciário, por meio de um devido processo legal, formal e material, à luz de 

interpretação constitucional pela máxima eficácia da norma e unidade da 

constituição de um Estado democrático. 

Tal conclusão se baseia no fato de que o Estado constitucional 

democrático pretende a garantia da dignidade da pessoa humana, que envolve 

também o desenvolvimento da personalidade moral, espiritual e intelectual dos 

cidadãos, pressupondo, portanto, garantia para expressão de pensamentos, ideias 

divergentes, com exercício livre do direito de crítica, pois a crítica, ainda que dura, 

mas sem abusos, está nos limites do exercício da liberdade de expressão. 
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4 AS CARACTERÍSTICAS E A FORMA DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

NAS REDES SOCIAIS E A REPERCUSSÃO NO CONTRATO DE TRABALHO 

 

 

4.1 AS CARACTERÍSTICAS E AS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO NA REDE 

 

 

 A rede199 internet, ou simplesmente rede, vem contribuindo para ampliar 

os limites da comunicação. Não se trata de plataforma tecnológica apenas das 

empresas e instituições, mas também das pessoas, no âmbito e com finalidades 

diferentes entre elas. 

A rede vem representando para um número crescente de pessoas um 

instrumento cotidiano de trabalho, estudo, negócio, relações pessoais, 

entretenimento, entre outros. A promoção do seu uso (seja pelo indivíduo, seja pela 

comunidade) vem sendo admitida como um fator de desenvolvimento para os países 

tecnologicamente avançados e para aqueles em via de desenvolvimento como o 

Brasil. 

Mais que isso, a internet representa uma nova forma de comunicação e 

mesmo de viver, uma nova tecnologia que está a revolucionar a nossa própria forma 

de viver.200  

A complexidade das relações desenvolvidas no âmbito da rede tem se 

apresentado um verdadeiro desafio para o direito. A influência direta que o uso da 

rede tem sobre a vida das pessoas e sobre o exercício dos seus direitos, associada 

à necessidade de tutela jurídica do comportamento humano contra atos lesivos à 

dignidade, torna necessária um individualização de regras e princípios, mas sempre 

coerente com a arquitetura técnica da rede e seu objetivo primário de favorecer uma 

circulação de informações em nível global.  
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Não há dúvida, portanto, de que a rede amplia a possibilidade de 

interação entre indivíduos e possibilita a difusão do próprio pensamento, que pode 

variar desde uma opinião política, expressão de conhecimento, até um mero relato 

de um sentir cotidiano, vinda de qualquer parte do mundo e numa velocidade que 

chega, até mesmo, a anular a distância física entre os indivíduos conectados. 

No entanto, Rodotá, citado por Papa201, adverte que a internet não é mais 

um espaço de liberdade absoluta, ou seja, de um poder anárquico, que ninguém 

pode dominar. É hoje, pelo contrário, um lugar de conflitos, em que a liberdade vem 

sendo apresentada como inimiga da segurança, merecendo, pois, regulação. 

Nessa mesma linha de pensamento, Coelho Moreira202 sustenta que a 

rede permite de forma fácil e com básico custo o acesso a diversas informações, 

tornando-se também uma plataforma essencial de expressão, mas não constituindo 

uma zona de vazio jurídico, mas “um local de ‘ebulição ou agitação juridica’, um 

campo deslocalizado que cria regras jurídicas próprias ou que adapta as regras 

tradicionais estas novas tecnologias”. 

Com efeito, a ausência de regras na rede conflitaria com os elementos 

essenciais do sistema democrático, ou seja, a tutela dos direitos constitucionalmente 

garantidos, fazendo-se imprescindível harmonizar o uso das tecnologias com a 

lógica democrática, que se baseia na igual liberdade de todos. Diz-se isso porque, 

do mesmo modo que a internet representa um forte instrumento de exercício de 

liberdades públicas, especialmente a liberdade de expressão, figurando como um 

meio pluralista por excelência, cria a possibilidade de visualização de conteúdos 

capazes de lesar situações jurídicas merecedoras de tutela.  

Por conta disso, muito se discute se os problemas relativos a essas novas 

tecnologias requerem a elaboração de novos direitos constitucionais ou se apenas 

requisitam uma adequada interpretação dos meios de tutela já existentes.  
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A liberdade de manifestação do pensamento, tutelada pela constituição, 

se compõe de dois elementos importantes: a formulação da expressão e o uso de 

um meio para sua difusão. A rede, portanto, é um meio de difusão.203 

Partindo da teoria amplamente aceita de que a rede é apenas um espaço 

ou um meio de difusão204, é possível sinalizar que as garantias constitucionais 

existentes, no que tange à liberdade de expressão do empregado nas redes sociais, 

são suficientes para tutela dos direitos em jogo, mas com a necessária ressalva de 

que, dada a complexidade da questão, e em harmonia com as ideias até aqui 

lançadas, a melhor solução apenas se revela no caso concreto, com uso das regras 

de ponderação. 

A aludida tutela deve considerar as caracterísiticas e as formas de 

manifestações do pensamento na rede, pois o lugar virtual favorece uma pluralidade 

de formas de comunicação, sejam voltadas a uma comunicação reservada, sejam 

destinadas à interação  num espaço social da rede. 

É que, nesse novo contexto, surge a dificuldade de discernir uma mera 

correspondência, de caráter reservado e com proteção de sigilo, de uma ação de 

difusão de pensamento. É dizer, um usuário ao utilizar um aplicativo do tipo 

relacional, com a convicção (errônea) de que está numa comunicação do tipo 

reservada, poderá perceber, num segundo momento, que lesou direitos de terceiros, 

pois teve seu pensamento difundido entre sujeitos desconhecidos205.  

                                                           
203

 PAPA, Anna. Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e progresso 
tecnologico, p. 125. 
204

 Em 23.04.2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei do “marco civil da internet”, Lei 
12.965, que busca regular o uso da internet no Brasil, por meio da previsão de princípios, garantias, 
direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do 
Estado. No texto, no art. 2º, a liberdade de expressão aparece como fundamento para disciplina do 
uso da internet, no art. 3º, I, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 
pensamento, nos termos da Constituição, é alçada à condição de princípio e, finalmente, no art. 8º, 
parágrafo único, há previsão de nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que violem o 
direito de liberdade de expressão na internet. Cf. BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. 
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm>. Acesso em: 29 abr. 
2014. 
205

 Um exemplo recente dessa confusão é o ocorrido na primeira semana de fevereiro de 2014, que 
gerou a seguintes notícia: a professora de Letras da PUC-Rio, Rosa Marina de Brito Meyer, tirou uma 
foto de um passageiro no Aeroporto Santos Dumont, no RJ, que usava camiseta regata e bermuda, e 
postou a imagem em sua página do Facebook com a legenda "Aeroporto ou rodoviária?". Acontece 
que o "Mr. Rodoviária", como ela o apelidou, é sócio de um escritório de advocacia e procurador-
adjunto da prefeitura de Nova Serrana/MG. O advogado publicou uma mensagem em seu perfil na 
rede social lamentando a postura da professora: "Na oportunidade, informo que estava chegando de 
viagem de um cruzeiro internacional e tinha conhecimento do calor que estava no Rio de Janeiro, 
ocasião em que estava com trajes casuais. Ademais, por estar de férias, no Rio de Janeiro, não tinha 
por que estar usando terno e gravata apenas para usar um meio de transporte. Informo, também, que 



 90 

Portanto, nem sempre o usuário tem a noção da repercussão do conteúdo 

comunicativo disponibilizado no espaço da rede. No entanto, essa repercussão é 

relevante do ponto de vista jurídico e demonstra ainda a necessidade de 

desenvolvimento de discernimento comunicativo nesse espaço. 

Isso ocorre porque existem diferentes formas de comunicação na rede. 

Papa206 cita tradicional classificação: 

Uma classificação, que poderia ser definida ‘tradicional’ das formas 
de comunicação na rede faz a distinção em ‘one to one’ e ‘one to 
many’, evidenciando no primeiro caso o caráter pessoal da 
correspondência e no segundo, a expressa vontade do usuário de 
manifestar-se no espaço social a sujeitos indeterminados.  

Essas formas de comunicação vão se revelar a depender dos tipos 

usados. O primeiro tipo de comunicação a ser evidenciado é o e-mail, que permite 

ao usuário endereçar e transmitir uma mensagem escrita a uma ou mais pessoas 

determinadas. Nesse caso, cabe ao emitente decidir o destinatário, tendo, portanto, 

a garantia do sigilo, ou seja, inviolabilidade. Diversamente do que ocorre com o 

mailing list, que pode ter sujeitos desconhecidos como destinatários.207 

Mais controverso sob o aspecto da comunicação pessoal ou difusa, no 

entanto, é caso do “on line chat”, ou seja, uma comunicação em tempo real, em 

princípio reservada, feita através do teclado do computador, estabelecendo uma 

conversa entre pessoas conhecidas ou desconhecidas, porém identificadas por um 

nickname, nome fictício a si atribuído pelo próprio usuário, presentes num mesmo 

espaço virtual (chat room). Nesse caso, já não há que se falar em comunicação 

reservada. 

Igualmente discutível é o social network (rede social), que se caracteriza 

como uma comunidade de indivíduos que se relacionam em razão de um convite de 
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um deles e que trocam, em modalidade compartilhada, mensagens, comentários, 

fotos, vídeos, entre outros. Trata-se de um fenômeno em constante expansão, 

sendo os mais conhecidos o facebook, linkedin, orkut, myspace e twitter.  

Dentro do objeto perseguido no presente estudo, não obstante a 

existência de diversos outros tipos de comunicação, a análise restringir-se-á ao 

âmbito das redes sociais. 

As redes sociais, na sua concepção original, serviam como instrumento 

de encontro ou reencontro entre pessoas conhecidas, que pretendiam manter 

contato. No entanto, esse instrumento evoluiu para também possibilitar o contato 

entre desconhecidos, a partir de afinidades comuns, criando, destarte, grupos 

específicos por interesses. Essa vantagem agregada vai permitir a difusão de 

pensamento, já se afastando da característica de privacidade da correspondência 

entre conhecidos.  

A difusão da utilização da rede, portanto, permite a qualquer usuário 

participar da comunicação eletrônica na veste de ator ou espectador, de consumir ou 

produzir informações ou participar de um debate. Essas “assembleias telemáticas” 

são públicas no senso de que são acessíveis a todos208, possuindo, desse modo, a 

proteção constitucional de liberdade de expressão do pensamento e das opiniões. 

Nessa perspectiva, convém lembrar que o exercício de liberdade de 

expressão é bilateral, desenvolvendo-se entre os sujeitos singulares e entre o sujeito 

singular e os poderes públicos. O sujeito singular, em princípio, dispõe de um direito 

absoluto de exprimir seus convencimentos, no entanto, quando houver conflitos de 

interesses constitucionalmente tutelados, surgirão os limites a tal exercício. Registre-

se que entre sujeitos singulares se processa em absoluta paridade e sem 

impedimentos técnicos. 

Tal assertiva tem como fundamento a questão de que a ampliação dos 

sujeitos e o favorecimento da manifestação de diversos pensamentos vão contribuir 

para alargar o âmbito dos temas debatidos, não se limitando apenas às questões 

políticas ou as mais atuais, mas compreendendo todas aquelas que a sociedade 

pluralista exprime interesse, o que solidifica ainda mais o regime democrático. 
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Nessa linha de raciocínio, e na lição de Papa209, além da questão do 

favorecimento ao debate e à expressão da pluralidade social, são apontadas as 

seguintes características da liberdade de expressão nas redes sociais: 

a) bidirecionalidade da comunicação, que favorece a cada indivíduo 

interagir, no espaço virtual e em tempo real, com outros internautas, estabelecendo 

com esses um debate ou uma interação biunívoca;  

b) atemporalidade – está intrinsecamente relacionado ao anterior e revela 

a possiblidade de instantaneidade da comunicação, facilitando o contraditório, 

possibilitando, a qualquer tempo, a reutilização do conteúdo;  

c) aterritorialidade – comporta a possibilidade de interação com sujeitos 

de qualquer parte do mundo.  

Com base na classificação citada é fácil concluir que qualquer expressão 

do pensamento lançada nas redes sociais poderá atingir um grande número de 

indivíduos, em qualquer parte do mundo e numa velocidade muito grande. Tais 

características terão, obviamente, peso na avaliação do juiz quando da ponderação 

de interesses, sobretudo quando constar que houve lesão a direitos fundamentais. 

Outra questão a ser considerada é que a internet revolucionou o modo 

como as pessoas trabalham, usam suas horas de lazer e, principalmente, como se 

comunicam. Em verdade, representa uma revolução de costumes, pois a 

comunicação virtual é cotidiana e assume, cada vez mais, o espaço do diálogo oral.  

Quando se pensa em restringir a manifestação de pensamento nas redes 

sociais, estar-se-ia restringindo a própria fala do indidvíduo, que já faz uso dos 

instrumentos digitais como ferramentas de comunicação regular. Essa questão, 

portanto, vai além da supressão do direito de liberdade de expressão, chegando a 

atingir, na linha de pensamento de Aimo210, o direito de privacidade. Daí a 

necessidade da análise e da avaliação adequada toda vez que houver interesses em 

conflito.  Diz-se isso porque a privacidade é a parte necessária daquele espaço vital 

que circunda a pessoa e sem o qual não pode desenvolver-se em harmonia com os 

postulados da dignidade humana. A adoção deste horizonte dilatado de tutela marca 

um progressivo refinamento do direito em respeito à vida privada: a originária função 

de proteção contra a intromissão na própria esfera de intimidade. 
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Importante lembrar também que a privacidade, em substância, contribui 

para nutrir a diversidade, que é uma característica essencial de uma sociedade 

democrática pluralista: a tutela da privacidade representa um reparo contra as 

pressões dos conformistas, mais que isso, alimenta o desenvolvimento das ideias, 

atitudes, credos e estilos de vida inovadores.211 

O risco de uma violação a esse direito poderia dissuadir o indivíduo a 

concluir que a sua escolha existencial, através da qual exercita o seu direito de 

autodeterminar-se, não é a adequada e, por consequência, negar o seu próprio 

direito de identidade. Veja-se que o direito de privacidade assume o caráter de 

garantia-pressuposto do exercício dos outros direitos fundamentais.  

Portanto, garantir o exercício da liberdade de expressão possibilita o 

desenvolvimento da pessoa, a explicitação real e efetiva de sua liberdade, 

potenciando a autodeterminação e a autorrealização, sendo a autodeterminação, 

essencialmente, a liberdade de escolher a própria diferença, inclusive nas opiniões e 

ideias.  

Nesse raciocínio, o nexo de interdependência é evidente: a plenitude da 

esfera privada torna-se condição para plenitude da esfera pública, pois silenciar 

indivíduos é silenciar a sociedade Daí a vinculação inequívoca com o regime 

democrático, que vai necessitar da liberdade de expressão para sua gênese e 

permanência.  

Não foi por outra razão que a recente Lei 12.965, de 23 de abril de 

2014212, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil, no seu art. 2º, colocou a liberdade de expressão como fundamento 

para disciplina do uso da internet, no art. 3º, I, alçou a garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da 

Constituição, à condição de princípio e, finalmente, no art. 8º, parágrafo único, previu 

a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que violem o direito de 

liberdade de expressão na internet. 
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4.2 OS LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO TRABALHADOR NAS 

REDES SOCIAIS 

 

 

Convém advertir, antes de enfrentar o tema central, que as relações 

envolvendo empresas de tendências não serão objeto desse trabalho, pois torna a 

discussão ainda mais controvertida, ampliando em demasia o propósito dessa 

dissertação. 

Como já assinalado, diversos direitos não especificamente laborais 

podem ser exercitados pelos trabalhadores no âmbito do contrato de trabalho. Tais 

direitos, ditos laborais inespecíficos, são atribuídos em caráter geral a todos os 

cidadãos, mas se exercidos por trabalhadores se convertem em verdadeiros direitos 

laborais por razão dos sujeitos e da natureza da relação jurídica. 

A liberdade de expressão do empregado foi, durante muito tempo, um 

tema ignorado pelo Direito do Trabalho, sendo admitido, inicialmente, no âmbito da 

representação coletiva ou para fins de justificação de infração disciplinar ou 

despedida por justa causa.  

Com base nos capítulos anteriores, no entanto, é possível afirmar que já 

não mais subsistem dúvidas quanto ao direito de liberdade de expressão e opinião 

do trabalhador subordinado, embora a dimensão destas liberdades varie quando a 

manifestação ocorre dentro ou fora do local de trabalho. 

Tal afirmação se vale no fato de que, no âmbito da empresa, a liberdade 

de expressão não sofrerá nenhuma restrição exceto aquela “necessária e 

proporcional à realização de um outro direito fundamental que com ela conflite, como 

pode ser o caso da liberdade da empresa ou que não seja imposta pela natureza da 

função”213. 

Os trabalhadores, que não deixam de ser cidadãos quando introduzidos 

nas organizações empresariais, têm pleno direito de liberdade de pensamento, 

opinião ou ideias, não se fazendo necessária a existência de legislação 

infraconstitucional nesse sentido. No entanto, a especial condição de subordinação 

jurídica a que se submete o trabalhador nas relações laborais evidencia uma clara e 

determinante sujeição ao poder de direção do empregador, o que pode por em 
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perigo o efetivo exercício das liberdades do trabalhador. Diz-se isso porque, como 

leciona Nascimento214, no trabalho subordinado, o “trabalhador transfere a terceiro o 

poder de direção sobre o seu trabalho, sujeitando-se como consequência ao poder 

de organização, ao poder de controle e ao poder disciplinar deste”. 

Como sinaliza Supiot215, até pouco tempo, a ideia era de que, ao firmar 

um contrato de trabalho, o trabalhador abdicava de toda liberdade e penetrava numa 

ordem normativa privada, completamente dependente da vontade patronal, que 

criava leis próprias. Esse modelo, conforme já demonstrado, passou a ser 

contestado, no sentido de admitir limitações ao poder diretivo do empregador. 

Nessa linha, é imprescindível recordar que a tutela laboral não se limita 

apenas à concreta aplicação dos direitos laborais específicos, mas também ao 

efetivo desenvolvimento da personalidade dos trabalhadores também na empresa. 

No pensamento de Rojas Rivero216, a eficácia dos direitos de liberdade 

não pode ser ignorada num âmbito específico, como o laboral, em que, 

precisamente, a existência de manifestações exorbitadas do poder empresarial pode 

lesionar os direitos de liberdade. Para a autora, “a liberdade de expressão não 

admite mais limitações que aquelas constitucionalmente reconhecidas”. Assim, por 

ter assento constitucional, a liberdade de expressão não poderá sofrer restrições 

injustificadas. 

Nesse ponto, vale a prudência de Romita217, quando afirma serem os 

demais direitos fundamentais limites - em tese - ao exercício do direito de liberdade 

de expressão: 

Não obstante o desfrute das liberdades e o gozo dos direitos 
assegurados pelo ordenamento ao empregado encontram limites em 
outros direitos e liberdades também garantidos pela ordem jurídica 
vigente. Ao exercer tais diretos, o empregado pode, em tese, violar o 
direto à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem de outrem 
[Grifo nosso].  

Pela mesma razão, Farias218 sustenta que, quando os direitos à honra, à 

imagem e à intimidade entram em fricção com a liberdade de expressão e 

informação, há colisão entre próprios direitos fundamentais, cuja solução do 
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confronto se revela um dos problemas nucleares a desafiar a hodierna dogmática 

sobre os direitos fundamentais.  

Esse desafio vem se apresentando, sobretudo quando o tema envolve as 

redes sociais, uma vez que se trata de um meio de difusão que atinge uma 

dimensão talvez maior do que a pretendida. Diz-se isso porque, atualmente, as 

redes sociais têm servido de espaço para diversas manifestações de pensamentos, 

críticas e denúncias dos empregados em relação aos seus superiores, condições de 

trabalho e perfil ético da atividade do empregador.  

Essa nova característica do mundo cibernético, requer cautela na sua 

análise, principalmente porque a nova tecnologia alterou comportamentos, criando 

às vezes certa confusão entre o que é conteúdo profissional ou pessoal ou 

desvinculando palavras e frases de um contexto, do que podem decorrer diversas 

interpretações.  

Nessa linha de ideias, é que se defende a solução no caso concreto, com 

amparo do devido processo legal, para fins de tutela do direito fundamental 

prevalente, sem supressão total dos demais direitos fundamentais envolvidos. É 

dizer, a colisão será sempre solucionada levando-se em conta o peso de cada 

princípio no caso concreto, quando será estabelecido qual direito prevalecerá ou 

sofrerá menos constrição, tendo em conta a conformação típica da questão e as 

circunstâncias especiais do caso particular. 

Assim, o exercício da liberdade de expressão do empregado nas redes 

sociais não poderá ser obstado pelo simples argumento de que afeta a imagem ou a 

honra do empregador ou dos colegas de trabalho. Para Alexy219: “a afetação de um 

direto só é justificável pelo grau de importância de satisfação de outro direito oposto” 

Tomando como base a importância, o direito de liberdade de expressão e 

os direitos à honra e imagem têm igual proteção constitucional, merecendo, pois, 

ponderação na sua análise. Logo, não é correto afirmar de pronto que a liberdade de 

expressão do empregado estaria já obstaculizada pela proteção à imagem e à honra 

do empregador, merecendo tal questão uma correta hermenêutica constitucional 

Tavares dos Reis220 defende que, no seio da organização, a expressão do 

trabalhador deve ser permitida desde que não traga prejuízo ao regular 
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funcionamento da empresa ou ao correto desenvolvimento da prestação laboral. 

Usando o mesmo critério, também considera legítimo no âmbito externo: 

Consideramos legítimo o comportamento do trabalhador que dê 
notícia ou critique, através dos órgãos de comunicação social – fora, 
portanto, do âmbito da organização do trabalho – situações 
incorrectas ou perigosas imputáveis à entidade empregadora, desde 
que a divulgação seja feita em determinadas condições, a saber, o 
cuidado do trabalhador no sentido da prova da veracidade dos fatos, 
a prossecução de um interesse legítimo ou relevante, a congruência 
das modalidades de divulgação, a não utilização de termos injuriosos 
ou difamatórios e, decisivamente, a não actuação com animus 
docendi.221  

Disso decorre que apenas o abuso deve ser evitado, entendendo-se por 

abuso da liberdade de expressão as declarações difamatórias feitas 

excessivamente, a não absoluta discrição, a depreciação sistemática do empregador 

e as falsas acusações. 

É imprescindível também a constatação do excesso para justificar a 

interferência na liberdade de expressão. Mais que isso, deve haver prescrição legal, 

acessível e articulada e com precisão suficiente para permitir que todos regulem sua 

conduta. É dizer, o trabalhador precisa ter a noção exata da ilicitude de sua conduta 

ou do excesso. 

Assim, os limites à liberdade de expressão, especialmente à liberdade de 

opinião e crítica, são, pois, aqueles referidos a todos os direitos fundamentais, ou 

seja, aqueles limites extrínsecos decorrentes da sociedade e dos demais sujeitos 

que nela coexistam e os intrínsecos que derivam da própria natureza do direito e sua 

função social.  

Nesse caso, os limites externos seriam o respeito ao direto alheio, à moral 

vigente, a ordem pública e o bem comum, mas todos têm que ser interpretados na 

prática em sentido restritivo, de tal forma que a regra seja a liberdade e os limites, a 

exceção.    

O exercício da liberdade de expressão se encontra submetido 
naturalmente ao limite geral de respeito aos demais direitos 
fundamentais constitucionais [...]. Assim, pois, não pode justificar o 
emprego de ‘expressões ou adjetivos insultantes, injuriosos ou 
vexatórios’ que excedam o direito de crítica e são claramente 
atentatórios à honra daqueles cujo comportamento ou manifestações 
se criticam, pois a Constituição não reconhece o direito ao insulto [...] 
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O que, ao final, implica a necessidade de proceder a uma 
‘ponderação adequada’, à luz das concretas circunstâncias de cada 
caso, da valorização constitucional do direito fundamental de 
liberdade de expressão e das obrigações laborais que podem 
modular tal direito.222   

Em síntese, a liberdade de opinião dos trabalhadores nas redes sociais, 

ou em qualquer outro meio de reprodução, não deve afastar a consideração devida 

à empresa, no sentido de que serão vedadas as condutas típicas do Direito penal 

(calúnia, injúria e difamação) e aquelas em que inexista proporção entre as 

expressões utilizadas, a finalidade perseguida e os meios utilizados. Esses excessos 

estarão sujeitos à sanção na medida da sua gravidade. 

A decisão do Desembargador André R. P. V. Damasceno, da 10ª Região 

revela a cautela necessária para ponderação nas situações de conflito entre direitos 

fundamentais, dando à liberdade de expressão a tutela devida. 

JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. EMPREGADO QUE 
EMITE OPINIÃO SOBRE A EMPRESA VIA INTERNET. CONDUTA 
DO EMPREGADO FORA DO LOCAL DE TRABALHO 
ASSEGURADA PELA LIBERDADE DE OPINIÃO E EXPRESSÃO. 
PREJUÍZO AO EMPREGADOR NÃO DEMONSTRADO. Tratando-se 
a justa causa da penalidade mais severa imputável a um empregado, 
manchando sua reputação e dificultando sua recolocação no 
mercado de trabalho, é mister a prova inconteste da prática do fato 
ensejador. Hipótese em que o empregado transmitiu sua opinião 
sobre a empresa via internet, fora do local de trabalho, conduta 
assegurada pela liberdade de opinião e de expressão, não tendo a 
empresa demonstrado o prejuízo direto decorrente de tal conduta 
nem a incompatibilidade com o prosseguimento da relação 
contratual.223 

 

No caso, o empregado foi despedido por justa causa ao fundamento de 

insubordinação e de mau procedimento, porque teria criado uma comunidade no 

orkut denominada prevfone – Brasília, com o intuito de desabonar a imagem da 

empresa. A prova colhida nos autos constituiu-se de reprodução de diálogos 

oriundos da "sala de bate-papos" virtual, na rede social Orkut.  

Para o julgador, a conduta obreira fora do ambiente de trabalho não 

poderá constituir justa causa para a demissão, salvo se tal conduta repercutisse na 
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relação contratual, notadamente em relação aos deveres gerais de obediência, 

diligência e fidelidade. Nessa linha, transcreve a decisão do Juízo primário: 

As declarações do trabalhador não utilizaram linguagem chula, 
desairosa ou deselegante, nem atacaram ou tentaram ridicularizar 
particularmente superior hierárquico, o que evidenciaria menosprezo 
ao direito do empregador em organizar a atividade empresarial. As 
transcrições das mensagens enviadas pelo reclamante antes do 
rompimento do contrato de trabalho, destacadas pela própria defesa, 
indicam apenas a insatisfação com a desigualdade social, o 
apontamento da existência da mais-valia e a indicação da 
necessidade de organização da classe trabalhadora para fazer frente 
à exploração exercida pelo detentor do poder econômico. Tal 
argumentação, independentemente da concordância de cada um, 
não viola nenhum princípio social e é aceita na comunidade desde 
que o Direito do Trabalho se divorciou dos ideais fascistas que 
originaram o primeiro texto da Consolidação das Leis do Trabalho. 
[...] As declarações do reclamante em meio eletrônico, ainda que 
públicas, não correspondem à prática de ofensa à honra ou mau 
procedimento e, como tal, irregularidade funcional grave, passível 
de constituição de justa causa para rescisão do contrato [Grifo do 
autor].224 

O julgador primário, em seu exame, demonstra a preocupação com a 

linguagem utilizada, que não foi deselegante nem vexatória, e o ânimo do 

empregado, para assim concluir que não se pretendeu atingir o patrimônio moral da 

empresa ou de seus prepostos (afastando a antijuridicidade).   

Também, no caso do processo nº 01539-2007-018-15-00-7225, o Regional 

manteve a decisão da Juíza Carmen Lucia Couto Taube, que utilizou o princípio da 

proporcionalidade para declarar a nulidade da despedida por justa causa e 

determinar a reintegração do empregado. 

No caso em tela, o Município de Itu sustentava que o ex-empregado se 

utilizava o sítio Orkut, em especial em horário de trabalho, para afetar diretamente a 

imagem de seu empregador perante seus funcionários e perante a sociedade, 

aviltando a imagem do chefe do executivo municipal, “pessoa que representa os 

demais munícipes dentro do âmbito público”. 

[...] verifico que não há provas de que o reclamante tenha utilizado do 
site orkut em horário de expediente  
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[...] a manifestação de opinião pelo reclamante por meio de site de 
relacionamento, incluindo discussões políticas, conquanto possa 
envolver a Municipalidade ou seus representantes, de forma alguma 
maculou a imagem e nem mesmo a do Sr. Prefeito Municipal, já que 
em uma sociedade democrática é assegurado o direito fundamental 
de expressão e informação. [...] É óbvio que a liberdade de 
manifestação de pensamento, assim como outros direitos 
fundamentais assegurados no texto constitucional, não são absolutos 
e devem se pautar pela observância ao Princípio da Razoabilidade. 
Todavia, os comentários postados pelo obreiro neste site se 
relacionavam aos acontecimentos políticos da cidade de Itu, os quais 
eram de conhecimento público e notório de qualquer cidadão, por 
amostragem às fls. 173/178. [...] De todo o exposto, declaro nula a 
dispensa por justa causa aplicada ao obreiro em 06 de julho de 2007 
e condeno o reclamado a proceder a sua reintegração na função de 
agente fiscal II, com o pagamento dos salários, 13º salários, férias 
acrescidas de 1/3, FGTS, e demais vantagens, como se em serviço 
estivesse, com os acréscimos legais, desde a data da dispensa até a 
efetiva reintegração. Deverão ser deduzidos, do crédito do obreiro o 
montante pago a título de verbas rescisórias [...].[Grifo nosso]. 

A decisão de piso aponta que a manifestação de opinião do empregado 

revela-se no exercício do direito fundamental de expressão, que é plenamente 

assegurado no Estado democrático. Com boa técnica, adverte na decisão que tal 

direito não tem caráter absoluto, merecendo ponderação em face dos demais 

interesses envolvidos. Nesse raciocínio, conclui que não houve mácula à Imagem, 

pois os comentários se referiam a acontecimentos políticos da cidade de Itu, que 

eram de conhecimento de todos os cidadãos. 

Observe-se que, nesse caso, considerando tratar-se de acontecimentos 

envolvendo administração de ente político, a liberdade de expressão, a par do que já 

foi abordado no capítulo anterior, se exercida nos limites da moral vigente e do bem 

comum, passa, quando da ponderação, a ter preferência em relação aos demais 

direitos fundamentais em conflito, em razão da sua função social de informação. 

Também se apresenta interessante a situação, citada na nota de rodapé 

205, envolvendo a professora da PUC RJ, que foi afastada do cargo de 

Coordenadora Central de Cooperação Internacional, por ter ironizado, por meio de 

postagem no facebook, a aparência de um passageiro no Aeorporto Santos Dumont, 

no Rio de Janeiro. 

No caso em questão, como a manifestação se deu fora do ambiente de 

trabalho e sem envolver diretamente a imagem do empregador, não haveria 

elementos para justificar a ruptura do contrato por falta grave, sobretudo porque não 
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houve ânimo de difamar ou prejudicar o empregador, embora subsista discussão 

acerca da ofensa à imagem da pessoa ironizada. 

Persiste a dúvida quanto ao afastamento da professora do cargo de 

confiança, embora, no primeiro momento, já seja possível admitir o reflexo nas 

relações de trabalho e a discricionariedade prevista no parágrafo único do art. 468 

da CLT. 

A verdade é que aquele julgado e a situação ora mencionada já sinalizam 

a necessidade de melhor aprofundamento quando a liberdade de expressão, 

revelada na manifestação de opinião, apresenta características de crítica com 

reflexos no contrato de trabalho. Essa distinção, que leva à suposta ideia de 

divergência quanto aos efeitos, será abordada no tópico seguinte. 

  

 

4.2.1 As funções do direito de crítica do empregado 

 

 

Ao longo da explanação, restou demonstrada a fundamentalidade 

material do direito de Liberdade de expressão, também na forma de manifestação de 

opinião, e sua correlação com o regime democrático, bem como sua tipificação 

como direito da personalidade.  

A utilidade social da opinião, mormente a crítica, consiste, precisamente, 

em consentir, com a contribuição dos protagonistas diretos ou representativos das 

partes na relação de trabalho, a confrontação ou contraposição de ideias e 

convicções.  

Essa contraposição se revela através da crítica, que é a especificação 

mais geral do direito de opinião, enquanto atividade racional de manifestação de um 

juízo sobre algo ou sobre um comportamento objetivo. Com a tutela do direito de 

crítica, o ordenamento jurídico garante um específico aspecto da liberdade de 

expressão do pensamento, essencial para a dialética democrática.  

A crítica é também conceituada como uma censura ou como qualquer 

manifestação de pensamento que submete à avaliação o objeto a ser criticado por 
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entender seus aspectos eventualmente negativos226. Portanto, quando se fala do 

direito de crítica, pretende-se legitimar um aspecto além da mera opinião. 

Numa visão mais radical, a crítica pode ser considerada a dura 

contraposição, é trazer à discussão a inadequação, a insegurança, os erros dos 

outros, é querer provocar uma reação. 

Embora, atualmente, não se exija que o trabalhador exprima opiniões 

coincidentes com os fins da entidade patronal ou esperado pelos seus superiores 

hierárquicos, o que suscita discussão é em que medida esse trabalhador se acha 

obrigado a não exprimir opiniões que possam perturbar o ambiente de trabalho ou 

prejudicar os fins da empresa. 

É que não se pode negar que da manifestação de um juízo crítico de um 

trabalhador subordinado podem decorrer efeitos indesejados para o empregador, 

resultando em publicidade negativa, principalmente porque veiculadas por um 

empregado, que tem conhecimento direto das fragilidades da empresa. 

Com base nesses aspectos, Aimo227 vai defender que a liberdade de 

expressão, na concretização da crítica, pode assumir uma função “reivindicativa”, 

sobretudo com fins de atender a interesses coletivos: a efetiva utilização, ou apenas 

a ameaça de utilização, dos meios de comunicação para transmitir informações e 

exprimir opiniões críticas com relação à empresa, de fato, pode às vezes tomar um 

peso até mais decisivo que a greve, como cita a autora.  

Além da função reivindicativa, pode desenvolver um papel de denúncia 

cada vez que um dos trabalhadores divulgue informações que dizem respeito a 

irregularidades, anomalias, ou também condutas ilícitas da empresa, com objetivo 

de correção. 

Apresenta-se também com a função cooperativa e colaborativa, pois pode 

promover um dissenso “construtivo”, servindo de ferramenta para melhorar a 

organização da atividade e a qualidade da produção da empresa.  

Por exemplo, quando se propõe um projeto de Qualidade Total,  a crítica 

do trabalhador subordinado é a expressão de um espírito colaborativo. Nesses 

casos, inclusive, o dissenso é estimulado. 
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Na linha da jurisprudência italiana, e com base numa decisão do Tribunal 

de Milão, Aimo228 defende que a denúncia de inadimplências, omissões ou também 

comportamentos suspeitos ou patentemente ilegais na condução da gestão 

empresarial, longe de se por em conflito com o dever de fidelidade e colaboração, 

pode, ao contrário, beneficiar os interesses da empresa, traduzindo-se num conceito 

mais geral e elevado de colaboração.  

Outro exemplo de direito de crítica voltado à colaboração e cooperação, é 

o modelo francês, que garante ao trabalhador, nos lugares de trabalho, o direito de 

expressão direta e coletiva sobre o conteúdo, as condições de exercício e a 

organização do trabalho, vedando quaisquer punições disciplinares decorrentes das 

opiniões manifestadas no exercício daquele direito.  

Não obstante as funções apresentadas, não há como negar a 

multiplicidade de interesses e sujeitos envolvidos, que compreende o empregado 

que manifestou a opinião, os demais empregados coletivamente considerados, o 

empregador e a própria sociedade.  

A questão da harmonização entre o direito de livre manifestação de 

opinião do trabalhador subordinado, constitucionalmente tutelado no art. 5º, IV e IX, 

e o direito de imagem do empregador é questão que requer aprofundamento 

doutrinário e jurisprudencial, embora seja pacífico que a liberdade de expressão não 

poderá ser injustamente obstada em razão do contrato de trabalho. E essa 

discussão, no entanto, torna-se ainda mais árdua na modalidade de expressão do 

próprio direito de crítica.  

Não se pode negar, ao amparo do texto constitucional, que o trabalhador 

possa discutir as condições de trabalho, inclusive expressando críticas, nos limites 

do respeito da verdade objetiva, sempre atentando para não gerar danos 

econômicos à empresa.    

No direito italiano, inclusive, a tutela da liberdade de expressão do 

trabalhador permite a crítica inclusive do superior dentro e fora do ambiente de 

trabalho. As redes sociais seriam nada mais do que um meio em que se pode 

exprimir a própria opinião, não podendo haver sanção no exercício de tal direito229. 

                                                           
228

 AIMO, Mariapaola. Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro, p. 230. 
229

 Na jurisprudência italiana, há decisões nesse sentido, consoante informações.Conferir: BREVETTI 
NEWS. Publicare offese al datore di lavoro su Facebook può far scattare il licenziamento. 3 marzo 
2011. Disponível em: <http://brevettinews.it/internet-domini/pubblicare-offese-al-datore-di-lavoro-su-
facebook-puo-far-scattare-il-licenziamento/>. Acesso em: 26 abr. 2014. 



 104 

Atualmente, o empregador, para defender-se das possíveis críticas ou 

opiniões lançadas nas redes sociais, tem normatizado, em sede de regulamento 

interno, o exercício da liberdade de expressão do empregado na internet.  

A questão é controversa, pois ainda se faz necessário discernir quais os 

limites que poderiam ser impostos ao empregado no tocante ao exercício de um 

direito constitucionalmente tutelado. 

Nesse sentido, vale registrar que, em que pese o dever de subordinação, 

que não se confunde com total submissão, é forçoso concluir que não se traduz no 

dever de sujeição a toda e qualquer determinação do empregador.  

Nessa linha de ideias, o direito de liberdade de expressão no trabalho foi 

tema de entrevista com o Ministro Alexandre Agra Belmonte, publicada em 

18.11.2012 no sítio230 do TST. Para o Ministro, a subordinação presente na 

prestação do serviço é um fator de restrição da liberdade, trazendo a discussão 

quanto aos limites dessa restrição e alertando, por exemplo, quanto aos efeitos da 

Lei 9.029/95, que veda a conduta discriminatória do empregador, especialmente na 

admissão e demissão do empregado.  

Também quanto aos limites, assevera que devem ser considerados três 

critérios: a necessidade da regra imposta, a adequação dessa regra e a proporção 

em que ela é imposta. “O principal critério é que a liberdade de pensamento e 

expressão do empregado não pode atentar contra a finalidade principal da 

empresa”, explica: “[...] para além disso, é livre e protegida contra qualquer 

regulação abusiva”231. 

Mas o que seria, efetivamente, atentar contra a finalidade principal da 

empresa?  

É evidente que há muitas divergências em derredor da questão, 

sobretudo porque são muitos os interesses envolvidos. Assim, para o equilíbrio 

desses interesses, faz-se imprescindível, sempre considerando a fórmula política 

adotada pelo Constituição, discutir a existência e a amplitude dos limites de 

exercício da liberdade de opinião, especialmente quando tal direito colide com outros 

                                                           
230

 Cf. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Matérias especiais. Ministro Alexandre Agra Belmonte 
fala sobre a liberdade de expressão no trabalho. 18 nov. 2012. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/materias-especiais/-/asset_publisher/89Dk/content/id/3253513>. Acesso em: 27 
fev. 2014. 
231

  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Matérias especiais. Ministro Alexandre Agra Belmonte 
fala sobre a liberdade de expressão no trabalho. 18 nov. 2012. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/materias-especiais/-/asset_publisher/89Dk/content/id/3253513>. Acesso em: 27 
fev. 2014.  



 105 

direitos fundamentais, a exemplo da honra e da imagem, ou quando contraria a ideia 

de boa-fé, e seus deveres laterais, decorrente do contrato de trabalho, como 

sustentam alguns autores. 

 

 

4.2.2 As fronteiras da liberdade de expressão no contrato de trabalho: boa-fé, 

lealdade e fidelidade  

 

 

Nas relações e na conduta entre as partes deve imperar o princípio da 

boa-fé, o que pode resultar em certas limitações dos direitos fundamentais. Nas 

relações laborais, especialmente, a boa-fé tem gozado de especial tratamento, 

passando a converter-se em uma obrigação geradora de deveres de conduta dos 

trabalhadores. 

O Código Civil pátrio tem previsão expressa quanto à boa-fé nos negócios 

jurídicos no art. 113 e no at. 422, que determina que os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. 

A incidência da boa-fé na relação obrigacional – incluindo-se nela a ideia 

de confiança – desenvolve uma eficácia que se inicia com os primeiros contatos 

negociais entre as partes, passa pelo desenvolvimento do vínculo e sua 

interpretação e atinge os deveres posteriores à prestação. 

Não se pode perder de vista também que “o princípio da boa-fé na 

execução do contrato implica o respeito pela personalidade e pela individualidade da 

contraparte, com a sua vida privada e pessoal, a sua liberdade de expressão, a sua 

integridade física e moral”232.. 

É nessa linha que Palomeque López233 vai defender um condicionamento 

ou limite adicional ao exercício da liberdade de expressão em razão do princípio da 

boa-fé entre as partes do contrato de trabalho, no sentido de que devem ajustar o 

comportamento mútuo. 

Acontece que os conceitos tradicionais de fidelidade e lealdade, 

decorrentes da boa-fé e admitidos no Direito do Trabalho, vêm criando uma 
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submissão quase absoluta dos empregados aos interesses empresariais, o que não 

é admissível em um sistema constitucional que reconhece o conflito de interesses 

econômico-social e não admite uma restrição injusta das liberdades do trabalhador. 

Segundo Vieira Gomes234, é uma visão feudal da relação de trabalho e seus deveres 

fiduciários.  

Nessa lógica, só seria possível a expressão de opiniões favoráveis ao 

empregador, o que seria um contrassenso. 

Na correta lição de Vieira Gomes235, “não existe o dever de o trabalhador, 

na sua vida privada, exprimir opiniões coincidentes com a ideologia do empregador 

ou que contribuam para a realização dos fins desta”. No entanto, acrescenta o autor, 

existem aqueles que defendem que o dever de lealdade do trabalhador – ou boa-fé 

para alguns – impõe omitir opiniões claramente prejudiciais para os interesses 

concretos do empregador.  

Nesses casos, faz-se necessário o bom senso, a fim de evitar restrição 

excessiva ao direito do empregado com base no dever de lealdade ou fidelidade. 

Por exemplo, como o trabalhador subordinado não está obrigado a aderir à ideologia 

de um empregador que vende cigarros, poderá engajar-se explicitamente a uma 

campanha antifumo. No entanto, violará o aludido dever se comparar de forma 

depreciativa o produto de seu empregador com o produto do concorrente.    

Um exemplo de interpretação equivocada da expressão fidelidade foi 

dado pela empresa que vedava, no regulamento interno, o casamento entre 

empregados.  

A 2ª Turma do Tribunal Regional da 5ª Região afastou a justa causa, que 

tinha por fundamento a ofensa à obrigação de fidelidade.  

PODER REGULAMENTAR DO EMPREGADOR. CÓDIGO DE 
ÉTICA NA EMPRESA QUE PROÍBE QUE O EMPREGADO SEJA 
CASADO OU MANTENHA PARENTESCO COM PESSOA QUE 
TRABALHE EM EMPRESA CONCORRENTE. VIOLAÇÃO A 
DIREITO PERSONALÍSSIMO. DESPEDIDA OCORRIDA PELO 
MOTIVO INDICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. Mostra-se 
abusivo o exercício do poder regulamentar do empregador a 
inserção, em código de ética instituído pela empresa, de cláusula que 
proíbe que o empregado seja casado ou mantenha parentesco com 
pessoas que trabalhem em empresa concorrente, na medida em que 
viola direito personalíssimo de que é titular, concernente ao direito de 
manter relações afetivas com quem lhe aprouver, além de 
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ultrapassar os limites próprios da regulamentação do trabalho. O 
dever acessório de fidelidade do empregado, se e quando violado, 
autoriza a aplicação de penalidades, mas não se pode, previamente, 
aplicar tão grave pena, mesmo quando disfarçada de despedida sem 
justa causa. Ademais, sendo alteração promovida após a admissão 
do empregado, colide com o art. 468, da CLT [Grifo nosso].236 
 

A interpretação equivocada dada pela empresa sobre o dever de 

fidelidade foi devidamente afastada pelo Tribunal Regional, isto porque a noção de 

fidelidade não pode ter amplitude tal que interfira nas livres opções do empregado, 

superando aquelas obrigações necessárias ao cumprimento do contrato de trabalho.  

Rojas Rivero237 esclarece que o dever de fidelidade refere-se ao dever do 

súdito frente ao soberano, relacionado à proteção recebida e inseparável da ideia 

feudal de sujeição e entrega devota e obediência ao superior. A expressão, que 

também é típica das relações conjugais, não poderia, segundo a autora, ser utilizada 

nas relações de trabalho.  

Vale lembrar que, desde os primórdios do direito do trabalho, busca-se o 

afastamento do vínculo de trabalho daqueles vínculos de suserania pessoal que 

enquadravam o serviço dependente no antigo regime, para compatibilizá-los com os 

valores da igualdade e da liberdade dos sujeitos privados.  

Essa ideia, portanto, foi afastada pelo conceito de trabalhador abstracto, 

que buscava materializar a atividade laboral, visando à construção técnica e a 

justificação axiológica do vínculo de trabalho no liberalismo, ou seja, reconduzindo a 

atividade laboral à condição de coisa em sentido jurídico, para que fosse passível de 

ser objeto de um negócio jurídico privado.238 

É certo, no entanto, que essa materialização da atividade laboral não 

resistiu aos próprios contornos da realidade. É que, em sendo uma relação que tem 

como requisito a pessoalidade, não havia como afastar a subjetividade da prestação 

de trabalho. Por tal razão, não teria como evitar a discussão em derredor da 

implicação da personalidade do trabalhador na prestação do labor.  

Disso tudo decorre a impossibilidade de admitir uma submissão plena do 

trabalhador subordinado aos interesses do empregador num Estado que pretende a 

proteção dos direitos da personalidade do cidadão. 
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Quanto à boa-fé, é importante salientar que atua como fundamento nas 

relações jurídicas obrigacionais e enquanto cláusula geral adere aos pactos, 

gerando deveres ditos anexos ou laterais, independente de sua previsão expressa 

nos instrumentos. 

Deveres laterais seriam, na lição de Silva239: “[...] todos aqueles deveres 

decorrentes do fato jurígeno obrigacional cujo escopo não seja, diretamente, a 

realização ou a substituição da prestação [Grifo do autor]”. 

Dentre os inúmeros deveres anexos240, destaca-se o dever de lealdade 

que, segundo Gagliano e Pamplona Filho241, “[...] nada mais é do que a fidelidade 

aos compromissos assumidos, com respeito aos princípios e às regras que norteiam 

a honra e a probidade”. 

Em que pese a correta definição dos civilistas, verifica-se uma tendência 

a confundir ou admitir como sinônimas as expressões lealdade e fidelidade ou, como 

na definição anterior, entender que uma é elemento da outra. 

Os deveres laterais não se confundem com os deveres de prestação, daí 

a razão de alguns autores sustentarem que os deveres anexos ou laterais não 

seriam verdadeiramente obrigacionais.  

A vantagem dessa discussão reside apenas no fato da não-aceitação 

cega da existência de deveres laterais na relação obrigacional, a fim de demarcar 

limites ao ‘perímetro contratual’, evitando-se um alargamento exagerado e 

injustificado do âmbito do contrato.242 

A ideia, portanto, é impedir o que Martinez243 denomina de “hipertrofia da 

responsabilidade contratual”.   

Apesar da relevância das críticas quanto ao fundamento obrigacional dos 

deveres laterais, uma vez que conduzem à reflexão quanto à sua correta 

interpretação, para evitar uma exagerada amplitude do contrato,  é evidente que a 

obrigação de um contrato não se resume apenas à obrigação de prestação. 
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É nesse sentido que se faz importante diferenciar deveres laterais e 

deveres de prestação, pois estes últimos é que estão diretamente vinculados ao 

contrato, tendo nele sua fundamentação.  

Os deveres laterais têm fonte normativa no princípio da boa-fé, 

especialmente no vetor confiança, e fonte fática no conjunto de fatos ensejadores 

e/ou decorrentes do acordo – não se destinando, pois, a impor uma dada prestação. 

Quando se diz que possuem fontes normativas diferentes, não se está 

abordando o instrumento utilizado para veicular a norma. Portanto, não é incorreto 

afirmar que os deveres laterais decorreriam de lei ou contrato. A ideia é indicar o 

exato fundamento normativo, ou seja, de onde essa norma provém, ou seja, qual o 

seu substrato.  

É dizer, ainda que haja uma previsão expressa na lei ou no contrato de 

um determinado dever lateral, a exemplo do dever de informar, certo é que seu 

verdadeiro substrato repousa na boa-fé.  

Diversamente, o dever de prestação possui suporte concreto no momento 

genético do contrato, ou seja, quando as duas vontades se conjugam. 

Como ressalta Silva244, em razão de seu fundamento fático, os deveres 

laterais são insuscetíveis de conhecimento prévio, do que se deflui não portarem, de 

regra, uma pretensão primária, tal como o dever de prestação. Em suma, não se 

consubstancia a exigência de uma determinada e específica atuação positiva e 

negativa, pois seu nascimento decorrerá das circunstâncias fáticas do 

desenvolvimento da relação. 

Extraordinariamente, contudo, haverá a possibilidade de conhecimento 

prévio não só do dever como também da situação de seu cumprimento. É o caso do 

dever de não-divulgação de algumas informações cujo conhecimento decorre de 

uma relação contratual futura, atual ou já extinta, como as relações de trabalho.245 

Disso deflui a necessidade de cuidado quanto à sinalização de quais são 

os deveres laterais envolvidos numa determinada situação, a fim de evitar, como já 

indicado anteriormente, uma amplitude exagerada dos efeitos obrigacionais.  

No Direito Civil, como visto, os deveres de lealdade e confiança recíproca 

vêm entendidos como decorrência do dever de boa-fé e como critério de 
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cumprimento correto das obrigações das partes, conforme art. 422 do Código Civil. 

Esse é, de fato, o critério correto para cumprimento das obrigações entre as partes.  

Ocorre que, nas relações de trabalho, essa expressão possui o seu 

sentido ampliado em extensão e intensidade, como será demonstrado. 

A noção de fidelidade, no âmbito laboral, vai gerar e multiplicar os 

deveres e obrigações características do contrato de trabalho, esperando do 

trabalhador uma conduta além daquela necessária para cumprimento de suas 

obrigações. É dizer, exige do empregado, segundo Fernández López, citado por 

Rojas Rivero246, “um comportamento submisso, dócil, respeitoso e conformista”.  

Assim, admitir tal interpretação é aceitar uma sorte de deveres acessórios 

que vão desde a exigência de uma devotada entrega de todas as capacidades do 

empregado aos interesses do empregador ou, até mesmo, como critério de 

valoração jurídica da conduta devida pelo trabalhador.  

Essa noção ampla de fidelidade adquire uma prevalência tal que aparece 

como algo essencial para o correto cumprimento da prestação devida, superando a 

diligência e o rendimento, passando a constituir um dever vinculado diretamente à 

prestação: 

A fidelidade é a manifestação mais genuína da concepção 
comunitária da relação de trabalho, que tem influído nos países 
latinos, criando o clima doutrinal adequado para aplicar ao contrato 
de trabalho outras concepções afins tais como a fidúcia enquanto 
ideologia para a facilitação da despedida e o intuitu personae como 
base para discriminação no emprego.247  

Para Aimo248 não existe uma obrigação genérica de fidelidade e sim, o 

dever de boa-fé, de que são investidas as partes de qualquer relação obrigacional. 

Para a autora, seria impróprio o uso da expressão numa relação de natureza 

fundamentalmente patrimonial como é a relação de trabalho. O que existe é uma 

obrigação de não concorrência e de não divulgação de informações relativas aos 

métodos produtivos da empresa. 

O dever de lealdade, por sua vez, é aquele que impede as partes de 

praticarem atos, comissivos ou omissivos, anteriormente à conclusão do contrato, 
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durante a vigência ou até após a sua extinção, que venha a frustrar as expectativas 

corporificadas no contrato ou nele legitimamente sustentadas.249  

Não se pode, à vista disso, ter como expectativa do cumprimento de um 

contrato a supressão dos direitos de liberdade do empregado, especialmente a 

liberdade de opinião. Logo, faz-se imprescindível dar sentido razoável e coerente 

com os preceitos constitucionais à noção de lealdade ou fidelidade no âmbito 

laboral,  

Segundo crítica de Rojas Rivero250, a lealdade pode ser entendida como o 

absoluto respeito à posição do diretor, assim como a ausência total de opinião crítica 

sobre as funções desenvolvidas. Disso decorre que qualquer crítica pública à gestão 

da empresa, independentemente da veracidade do conteúdo, torna desleal a 

conduta do trabalhador. Nesse caso, há uma demasiada ampliação não amparada 

pelos preceitos constitucionais. 

A Constituição pátria também rompe definitivamente com esse 

entendimento, pois a liberdade de expressão não pode ser esvaziada porque um 

cidadão está inserido numa determinada organização produtiva e nem subordinar-se 

cegamente a outros interesses. 

Infelizmente, a doutrina e a jurisprudência não têm apresentado tal 

raciocínio, pois vêm entendendo a fidelidade e a lealdade como deveres específicos 

do contrato de trabalho, e não como deveres anexos. 

Logo, não cabe defender a existência de um dever genérico de lealdade 

ou sujeição do trabalhador ao interesse empresarial, pois isso é contraditório com a 

própria existência do conflito reconhecido no texto constitucional.  

Além disso, a boa-fé deve nortear a conduta das partes, alcançando, por 

óbvio, também os atos do empregador. No entanto, em geral, quando o trabalhador 

reage a um abuso do empregador, conduta esta violadora do dever de boa-fé, o 

empregado é considerado “rebelde” e, contraditoriamente, sua conduta contrária à 

boa-fé. 

O técnico é admitir que o princípio da boa-fé só deve exigir o 

comportamento leal das partes, nos termos e limites que a disciplina do Direito Civil 

admite, desempenhando um papel integrador, como instrumento criador de 

obrigações de cooperação entre os contratantes segundo a natureza do contrato.  
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Assim, em razão do conflito inerente à relação laboral, não há como 

admitir completa submissão aos interesses empresariais. Para Rojas Rivero251, a 

boa-fé deve ser apenas um princípio inspirador da relação jurídico-laboral.  

Com efeito, a colaboração e a lealdade, advindas da boa-fé e necessárias 

para o alcance dos interesses comuns, excluem condutas dolosamente voltadas a 

lesionar, mas não impõem o abandono do próprio interesse como pressuposto 

prévio ao zelar pelo interesse alheio.252 

Logo, a crítica pública à empresa, sem danos à ordem e cometimento de 

crime de injúria, difamação e calúnia, sem gerar prejuízos financeiros, independente 

do instrumento de difusão, é exercício legítimo da liberdade de opinião. Até mesmo 

porque essa crítica pode ser contributo do debate, que é essencial para subsistência 

do próprio regime democrático, Rojas Rivero  destaca o pensamento de G. 

Marshall253: “Uma das funções da liberdade de expressão é suscitar o debate e é 

evidente que alcança melhor tão elevado objetivo quando ocasiona uma situação de 

inquietude, cria insatisfação com as condições existentes e inclusive desperta a ira”  

Em razão de todo o exposto, reitere-se, deve ser rechaçada a genérica 

concepção da boa-fé, segundo a qual toda e qualquer conduta contrária aos 

interesses da empresa ou aos princípios de hierarquia e autoridade, de forma 

absoluta, é violador da mesma, principalmente quando tal interpretação leva à 

anulação de um direito fundamental. 

O princípio da boa-fé já se plasma em uma série de manifestações 

normativas que constituem obrigações específicas da relação jurídica laboral, no que 

se refere à proibição de revelar segredos254 de natureza reservada da empresa (art. 

482, g, CLT), de realizar ofensas verbais ao empresário ou aos colegas de trabalho 

(art. 482, j e k, CLT)  

Nessa lógica de raciocínio, as restrições baseadas no princípio da boa-fé, 

em razão do dever de fidelidade ou lealdade, só se justificariam em casos de 

completo abuso e quando violados outro direitos igualmente fundamentais. Mesmo o 
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direito a honra ou a imagem não são suficientes para impor restrições, uma vez que 

estão em nível de igualdade, devendo o conflito ser resolvido no caso concreto. 

Não cabe amparar no direito a honra limitações à liberdade de crítica 
dos trabalhadores sobre as pessoas encarregadas da direção ou 
sobre a direção mesmo ou a organização, ainda que no caso seja a 
intenção perseguida, um suposto atentado à honra das pessoas deve 
ser objeto de uma cuidada ponderação dos direitos em jogo (ambos 
fundamentais) sem que caiba, por princípio, a supremacia de um em 
relação ao outro.255 

Tal esclarecimento se faz porque a atitude de respeitar alguém não 

consiste em dissimular o pensamento a seu respeito. O respeito e a liberdade de 

expressão são perfeitamente compatíveis. Se somente por uma falta de respeito, 

que não implica gravidade, é permitido ao empregador rescindir o contrato de 

trabalho, estar-se-ia negando o mais elementar exercício da liberdade inerente à 

condição humana do trabalhador. Isso tudo porque as organizações empresariais 

não formam um mundo distinto da sociedade a ponto de sua liberdade legitimar que 

quem presta serviços, por conta e dependência de seus titulares, deva suportar 

despojos transitórios ou limitações injustificadas de seus direitos fundamentais e 

liberdades públicas. 

 

 

4.3 O CONFLITO ENTRE A HONRA E A IMAGEM DO EMPREGADOR E O 

DIREITO DE CRÍTICA DO EMPREGADO  

 

 

Não é tarefa fácil fixar os limites para o lícito exercício da liberdade de 

expressão, mormente o direito de crítica nas redes sociais. Nas situações em que é 

evidente o cometimento de crime (calúnia, injúria e difamação), não haveria, em 

princípio, dúvidas quanto à ilicitude. No entanto, quando a crítica, mesmo que dura e 

áspera, não assume tais contornos, permanece a dificuldade de discernimento 

quanto ao abuso.  

Como visto, a crítica é a manifestação qualificada do direito de opinião, 

constituindo um instrumento de dissidência dialética que se substancia numa 

atividade racional de contraposição de ideias e convencimento.  
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Surge da formulação de juízos e opiniões sobre condutas alheias ou 

comportamentos objetivos, não podendo, portanto, ser atrelada, ou mesmo derivar, 

de sentimentos de aversão, animosidade ou de posições assumidas por simples 

sensibilidade.256 

Nessa linha, é possível já deduzir que a liberdade de expressão, mesmo 

no ânimo da crítica ou defesa, apenas justifica a exteriorização, dura ou não, de 

pensamentos, ideias ou opiniões, não admitindo, portanto, insultos ou afirmações 

vexativas. É dizer, aquele que atua no exercício do seu legítimo direito de crítica 

está do ponto de vista jurídico garantido, pois atua conforme o Direito. No entanto, 

se excede, somente esse excesso será objeto da análise da antijuridicidade e, após 

processo regular, sujeito a sanção. 

No processo n. 0002024-48.2010.5.02.0461257, alegou a empresa que 

sua ex-empregada criou uma comunidade do site de relacionamento Orkut, na qual 

se referia à empresa como “manicômio” e “a mais porcaria do Brasil”.  

Na fundamentação, o Regional se limitou a afirmar que “a conduta da ré 

causou ofensa à imagem e honra objetiva da autora e, por conseguinte, danos de 

ordem moral. E, não obstante a recorrente seja pessoa jurídica, hodiernamente não 

mais se discute a possibilidade de ser vítima de lesão à imagem e à honra objetiva 

e, por conseguinte, de dano moral”.  Veja-se a ementa: 

DANO MORAL CONTRA A PESSOA JURÍDICA - PUBLICAÇÃO EM 
REDE SOCIAL, POR EX EMPREGADA, DENEGRINDO A IMAGEM 
DA EX EMPREGADORA - POSSÍBILIDADE - SÚMULA Nº 227, DO 
C.STJ . É cabível a indenização por danos morais, em favor de 
pessoa jurídica, por ato atentatório à sua imagem, praticado por ex 
empregada, em decorrência de publicações ofensivas e 
depreciativas em rede social - Orkut. 258 

No caso em questão, é indiscutível que a ex-empregada utilizou-se de 

expressões desnecessárias e insultantes, que podem até mesmo revelar o ânimo de 

difamar, mas não há nenhuma menção à liberdade de expressão, para fins de 

ponderação dos interesses em conflito.   
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Como não se examina no caso a existência do prejuízo financeiro, 

conclui-se que houve dano presumido. Nesse aspecto, vale refletir sobre o 

pensamento de Rojas Rivero259 de que, considerando que a ofensa ao bom nome, 

ao prestígio ou à fama, ou seja, à imagem da empresa, está vinculada a aspectos 

econômicos, a indenização teria de estar associada a uma efetiva lesão. 

Como delineado ao longo deste trabalho, a Constituição previu um rol de 

direitos fundamentais. No entanto, quando dois ou mais desses preceitos se 

colocam em aparente colisão, faz-se necessário que o intérprete busque fórmulas 

que permitam uma equilibrada coexistência, a depender da hierarquia de valores no 

caso concreto. 

Tal observação se faz imprescindível para redizer que o conflito entre a 

liberdade de expressão e a honra ou a imagem (art. 5º, X), todos igualmente 

fundamentais, não necessariamente conduz à afetação de que o direito à honra ou 

imagem deva prevalecer. Daí a necessidade de ponderação entre os interesses 

envolvidos. 

Somente uma alteração substancial em menoscabo dos direitos da 
personalidade converte em ilícito o direito de crítica, em quanto que, 
num país democrático, o direito de crítica é o meio em que se 
confrontam ideias e abordagens e maturam - mediante um 
procedimento de comprovação da veracidade e da validade de certas 
posições – os convencimentos e as opiniões.260 

Na já mencionada entrevista publicada em 18.11.2012 no sítio261 do TST, 

o Ministro Alexandre Agra Belmonte aponta, com bastante relevo, que as soluções 

para os casos de conflito entre a livre iniciativa do empregador e o direito de 

liberdade do empregado devem partir de uma lógica, muito distante do “achômetro” 

que não corresponde a um critério científico. 

O que dispomos é do material jurídico próprio para resolver conflitos: 
usamos os princípios da proporcionalidade, verificamos na hipótese 
qual direito deve prevalecer, e o ajustamos ao princípio da 
razoabilidade. São critérios juridicamente importantes para resolução 
dos conflitos, que acabam correspondendo a uma lógica, que não é 
necessariamente a minha ou a sua. Isso é um critério seguro porque 
parte de um ponto de vista neutro. 
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[...] O princípio da proporcionalidade, por exemplo, é um critério 
comparativo de direitos, que envolve ponderações. Às vezes 
intensifica-se menos um direito e mais outro. Não que esse direito 
deixe de existir, mas, naquelas circunstâncias, é mais intensa a 
atuação de um determinado direito em detrimento de outro. Feito 
isso, precisamos verificar também se essa prevalência é uma 
prevalência razoável, que é o critério da razoabilidade262. 

Na análise do conflito, é essencial também apreciar se há um ânimo claro 

e manifesto de lesionar o patrimônio moral da outra pessoa, não sendo, portanto, 

admitido o dolo presumido, dado o preceito constitucional de presunção de 

inocência. É dizer, indispensável verificar a existência dos elementos que apontem a 

intenção dolosa do empregado. 

Também não poderá deixar de considerar a função que desenvolvem os 

direitos em conflito, decidindo-se em consonância com os princípios constitucionais, 

inclusive considerando o papel que a liberdade de expressão desempenha em uma 

sociedade democrática.  

Em suma, a afirmação da tipicidade do ataque à honra estará duplamente 

condicionada; por ausência do exercício legítimo de um direito (constatada na 

presença de interesses gerais ou na contribuição da formação da opinião pública) e, 

em segundo momento, pela presença do ânimo de injuriar, difamar ou caluniar. Diz-

se isso porque a necessidade de informar ou criticar atuações do empresário tem 

um interesse evidente para a opinião pública coletiva dos trabalhadores (da mesma 

empresa) ao menos quando não, em muitos casos, para a opinião pública em geral, 

nas situações de empresas cujos serviços se projetam na sociedade.263 

Em síntese, a solução de conflitos e colisões entre direitos, liberdades e 

garantias não pode ter assento através de uma preferência abstrata, tendo como 

recurso uma ordem hierárquica de valores constitucionais.  

Dada a complexidade estrutural dos direitos fundamentais e a 
intensidade diferenciada dos valores protegidos, não pode aceitar-se, 
nem uma sistemática prevalência de um dos direitos ou valores, nem 
uma redução mútua igual, impondo-se uma ponderação concreta dos 
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bens, que pode conduzir a resultados variáveis em função das 
circunstâncias.264.  

Também quando se fala de direitos fundamentais, para fins de 

preservação da unidade e da coerência constitucional, não poderá haver supressão 

do núcleo essencial de cada direito envolvido. O afastamento completo de um direito 

fundamental retira a lógica do sistema que prevê a tutela geral. 

Na metodologia sugerida por Vieira de Andrade265 devem ser 

consideradas todas as circunstâncias relevantes no caso concreto, atendendo-se ao 

âmbito e graduação do conteúdo dos preceitos constitucionais em conflito, para 

avaliar em que medida e com que peso cada um dos direitos está presente no 

conflito, além da condição e o comportamento das pessoas envolvidas.  

O julgado abaixo demonstra o viés da jurisprudência, que não parte da 

ideia de que a liberdade de expressão, por ser um direito fundamental, é 

merecedora de tutela. O exame se inicia da questão da ocorrência, ou não, de 

ofensa à honra e à imagem do empregador. Nesse julgamento, só não foi 

reconhecida a violação, em razão de o empregado ter publicado conteúdo já 

discutido em audiência pública.  

Facebook. Justa causa. Não configura ato atentatório à honra e à 
imagem do empregador comentário postado por empregado, em 
rede social, que apenas repercute o conteúdo de discussões havidas 
em audiência pública realizada perante a Assembleia Legislativa, 
onde se discutiu o comportamento e a atuação da empresa no 
mercado. Justa causa que se afasta.266 

 

No caso, o Reclamante foi despedido por justa causa ao fundamento da 

prática de ato lesivo à imagem da Reclamada, quando publicou comentários sobre a 

questão da educação no facebook.  

Para o Regional, não havia gravidade bastante para justificar a rescisão 

motivada, visto que o Reclamante apenas descreveu o que ocorreu na audiência 

pública realizada perante a Assembleia Legislativa de São Paulo. Em suma, concluiu 

a Corte que os comentários apenas refletiram o que se discutiu naquela audiência 
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pública, realizada exatamente com o intuito de questionar os rumos da educação, 

diante do poderio econômico das instituições envolvidas. 

Veja-se que a questão tem relevância social e merecia ser discutida pela 

sociedade e, ainda que tal comentário não trouxesse conteúdo já exposto em 

audiência pública, caberia ao Juízo a tutela a liberdade de expressão ou, acaso 

ocorridas violações à imagem ou honra objetiva, proceder à ponderação necessária 

entre os direitos envolvidos e as circunstâncias que circundam o caso, preservando 

o núcleo essencial do direito preterido. 

Nessa ordem de ideias, para fins de uma atuação mais racional, indaga-

se quais seriam os elementos objetivos e justos capazes de orientar o juiz na 

constatação de um excesso cometido pelo empregado no exercício do direito de 

crítica. 

Levi267, com base no Código Civil italiano e Estatuto dos trabalhadores, 

elenca as situações em que não se admite o livre exercício do direito de crítica do 

empregado: 

a) divulgação de notícias atinentes à organização e aos métodos de 

produção da empresa, com prejuízo ao empregador. Entende-se por notícias 

relacionadas à organização e métodos de produção da empresa, por exemplo, 

aquelas relativas à técnica de produção, ao know-how, aos projetos de modificação 

ou de renovação de construções, às deliberações do Conselho de Administração, às 

relações com fornecedores e clientes, aos balanços ainda não publicados, entre 

outras;  

b) divulgação do produto ou apreciações sobre produtos e atividades do 

concorrente idôneos a gerar descrédito da atividade ou do produto da empresa;  

c) cometimento de crime de injúria, difamação e calúnia;d) divulgação de 

informações sigilosa, protegidas pela inviolabilidade de segredos (científicos e 

industriais); 

e) Nos casos de denúncia de ocorrências sem interesse público e não 

baseadas em fatos verdadeiros.  

Na 56ª UIA Conferência, realizada em Dresden, na Alemanha, no período 

de 31/10 a 4/11/2012, foi formulado um texto por Alain Grosjean com algumas 
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orientações também nesse sentido, e publicado no sítio da União Internacional dos 

Advogados268. 

A ideia final veiculada é encontrar um ponto de equilíbrio entre boa-fé, 

lealdade e o direito fundamental à liberdade de expressão, nos termos do art. 10.1 

da Convenção europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais269. 

Considerando que a internet é apenas um espaço de manifestação, não 

merecendo tratamento diverso pela sua natureza, o texto apresenta algumas 

diretrizes que também podem facilitar a atuação do Judiciário brasileiro. 

Inicialmente, esclarece que o abuso identifica-se pelo propósito 

difamatório, pela ausência da obrigação de discrição absoluta, pela depreciação 

sistemática do empregador ou pelo uso de acusações falsas. 

Por ser um direito fundamental, cujo exercício se faz necessário num 

Estado democrático, o texto destaca que para que haja ingerência no exercício do 

direito de liberdade de expressão são necessárias três condições:  

1. Previsão legal, que deve ser suficientemente acessível e precisa em 

seus termos, para permitir a qualquer um regrar a própria conduta (Princípio da 

legalidade). 

2. Qualquer ingerência deve perseguir uma finalidade legítima e em 

consonância com o art. 10.2 da Convenção europeia para a Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais (Princípio da finalidade)270. 
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3. Deve ser necessária para preservar os interesses ou valores 

destacados no mesmo art. 10.2. (Princípio da proporcionalidade). 

Na prática, no controle do princípio da proporcionalidade, os tribunais 

devem tomar em consideração o contexto geral, sobretudo o conflito social 

envolvido, pois, por exemplo, uma greve pode caracterizar uma circunstância 

atenuante. 

Segundo o texto, outra diretriz para o controle do princípio da 

proporcionalidade é que as críticas excessivas, ou seja, as acusações de extrema 

gravidade, desprovida de bases convincentes, não serão protegidas pela liberdade 

de expressão, bem como as críticas duras (grosseiras, insultuosas e injuriantes) que 

ferem a reputação do empregador, exceto nos casos de discussão de interesse 

público. Também não são protegidas pela Liberdade de expressão as intenções 

xenófobas, racistas e antissemitas271. 

Em suma, somente as críticas razoáveis são admissíveis, porque o 

empregado não pode se submeter a um dever de lealdade absoluta e nem a uma 

obrigação de lealdade que não lhe permita criticar o próprio empregador. Tem, 

portanto, o direito de expressar-se e tem igualmente o direito de criticar seu 

empregador de forma razoável. 

Nos casos de denúncia de irregularidades, deverá ser colocado em 

balanço o interesse público e o dever da discrição do empregado. Para a Corte 

Superior europeia, se o empregador é ente da administração pública e há ocorrência 

de falhas, a liberdade de expressão passa a ser preferencial. 

Nessas situações de denúncia, mostra-se visíviel como o Direito do 

Trabalho é sensível às diferenças culturais, pois nos países anglo-saxões, 

                                                           
271

 Sobre situação não protegida pela liberdade de expressão, que teve reflexos no contrato de 
trabalho, o jornal O Estado de São Paulo noticiou que um copiloto da Avianca foi demitido após ter 
feito comentários preconceituosos sobre nordestinos em sua página no Facebook. O ex-empregado 
reclamou do atendimento em um restaurante em João Pessoa, na Paraíba, porque um prato demorou 
a chegar. "Para manter o padrão porco, nojento, relaxado, escroto de tudo no Nordeste como 
sempre". A empresa Avianca imediatamente afirmou, em nota, que "repudia veementemente o 
comentário atribuído a um funcionário seu, veiculado nas redes sociais, de cunho preconceituoso" e 
que "qualquer ato contrário à ética é desprezado" pela companhia. A empresa reforçou ainda o "seu 
respeito e admiração por todos os povos, independentemente de sua origem." Cf. REOLOM, Monica. 
Piloto da Avianca é demitido após xingar nordestino no Facebook. 28 mar. 2104. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,piloto-da-avianca-e-demitido-apos-xingar-nordestinos-
no-facebook,1146351,0.htm>. Acesso em: 03 abr. 2014. 



 121 

particularmente Estados Unidos e Inglaterra, a atitude é mais tolerante ou, até 

mesmo, incentivadora.272 

É que, nos sistemas latinos, o trabalhador que divulga fatos ilícitos do seu 

empregador, mesmo criminosos, é visto como um denunciante na forma pejorativa 

do termo. 

Apesar das críticas contrárias, é preciso considerar a importância da 

denúncia, sobretudo quando se trata de negligência grosseira, conduta criminosa ou 

violações a preceitos que protegem a saúde, higiene e segurança do trabalho. No 

entanto, a denúncia precisa ser legítima, ou seja, baseada em fatos concretos e sem 

o intuito de vingança ou desejo de provocar danos ao empregador. Do contrário, 

haverá a violação do dever de lealdade. 

A Corte europeia dos direitos do homem também toma em conta a 

espontaneidade do ato, se representa ou não um ato refletido. Para a mesma Corte, 

o entendimento é de que, mesmo nas redes sociais, a troca pode ter uma 

característica comparável ao estilo oral. Portanto, não se trata de abuso quando é 

manifestação numa troca de um pensamento rápido e espontâneo, pois demonstra a 

ausência de consciência da dimensão do conteúdo ou do intuito de causar danos. 

Então, também se mostra necessária a demonstração do animus docendi, 

ou seja, a revelada intenção de prejudicar, que se distingue da vontade injuriosa ou 

difamatória.  

Fora do âmbito da organização do trabalho, portanto, o gozo e o exercício 

da liberdade de expressão, até mesmo na modalidade de crítica, é, em princípio, 

pleno, dada a importância da liberdade de expressão no Estado democrático. No 

entanto, deve haver razoabilidade no exercício, sem cometimento de crimes e 

evitando o abuso de direito com a utilização de termos excessivos, insultuosos e 

desnecessários, que vão além do direito de expressão crítica, tendente a afetar o 

regular funcionamento da organização do trabalho ou o correto cumprimento do 

contrato. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O tema do direito de crítica no âmbito das relações de trabalho quando 

em conflito com o direito de imagem e honra do empregador está relacionado a uma 

pluralidade de normas de diversas derivações, Direito Constitucional, Civil e 

Trabalhista.  Esse cruzamento de normas talvez seja a causa da complexidade da 

questão, ou mesmo da delicadeza, pois requer um exercício de hermenêutica. 

O vetor de orientação para interpretação de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro é a fórmula política Estado Democrático de Direito, com fundamento na 

dignidade da pessoa humana e tendo o direito de liberdade como figura essencial. 

O objetivo foi defender que o exame da liberdade de expressão do 

empregado nas redes sociais e seus efeitos nas relações de trabalho deve repousar 

nessa fórmula política, no sentido de pretender um convívio de direitos coerente com 

a ideologia constitucionalmente adotada, vinculando o intérprete, a fim de evitar 

qualquer outra dela diferente, ensejando, assim, o exercício de um prudente 

positivismo, inclusive quanto aos poderes privados.  

O trabalhador, portanto, deve ser considerado uma pessoa que não 

prescinde da sua liberdade de pensamento e de expressão e de outras liberdades, 

como a religiosa e a de consciência, na execução do trabalho.  

Por conta de uma leitura redutiva dos textos constitucionais, contudo, 

prevaleceu o império da autonomia contratual, sob o forte princípio de que fazia lei 

entre as partes. A autoridade nesses termos provocava uma cisão do trabalhador 

entre empregado e cidadão. 

Essa condição persistia devido à cultura jurídica advinda do liberalismo, 

que resistia às mudanças, fazendo com que as relações laborais existissem sob o 

dogma da intangibilidade das prerrogativas do patrão. Essa ideologia evidencia uma 

condição rigidamente autoritária e hierárquica da empresa, na qual o empregador é 

o chefe inquestionável, ou seja, não submetido a nenhum juízo sobre sua esfera de 

decisão.  

Sem contar que essa inicial e restrita proteção reduzia o trabalhador 

apenas às suas necessidades econômicas e integridade física. Na verdade, o 

conceito de liberdade e dignidade possuíam significados pouco explorados e 
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aprofundados na esfera trabalhista, cabendo somente ao empregador concluir sobre 

o que seria útil ou nocivo para a personalidade moral do trabalhador.  

Fazia-se necessário, portanto, transpor os muros das empresas e 

questionar seu ordenamento autoconcluso. O fato de figurar como sujeito de um 

contrato de trabalho, não significa, portanto, a renúncia à condição de cidadão e a 

sua tutela constitucional. Ainda que haja certa restrição de liberdade, em virtude do 

negócio jurídico, jamais o trabalhador poderá ter cerceado completamente o seu 

direito de liberdade de expressão. Diz-se isso porque, em razão dos fatores 

econômicos e culturais presentes na estrutura da sociedade brasileira, as 

manifestações expressivas de grupos hegemônicos acabam por emudecer os 

setores menos favorecidos, especialmente no âmbito da empresa, condenando o 

indivíduo trabalhador à invisibilidade e ao hábito do silêncio no grande debate 

democrático.  

Como a liberdade indica um estado de espírito, a livre manifestação do 

pensamento e da opinião é algo que precisa ser incentivado e protegido e não 

simplesmente tolerado e permitido, configurando-se essencial ao desenvolvimento 

humano e à solidez do estado democrático. 

O Brasil, após a Constituição de 1988, avançou muito do ponto de vista 

institucional, mas ainda se ressente de profunda discussão sobre as reais premissas 

e valores que qualificam o regime democrático, em particular quanto às liberdades.  

Claro que nos anos que se sucederam à nova Constituição, o regime 

democrático foi se consolidando e com ele o exercício, por exemplo, da liberdade de 

expressão, a exemplo da recente Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. No entanto, 

não se pode ignorar o espectro da ditadura e da censura, que ainda permeia a 

memória coletiva dos brasileiros. 

Por conta disso, associado à dignidade da pessoa humana, enquanto 

parâmetro moral e normativo, subsiste a necessidade de tutela da liberdade 

individual, para possibilitar à pessoa exprimir livremente as próprias ideias e ideais 

arraigados em seus pensamentos, numa autonomia de valoração subjetiva e 

expressão da própria dignidade. No entanto, a liberdade de expressão não é 

absoluta – como de resto, nenhum direito o é – podendo ceder lugar a outros 

princípios e valores. 

Em que pese tal afirmação, não é suficiente que a liberdade de 

expressão, na forma de crítica, atinja, por exemplo, a honra de alguém, ou qualquer 
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outro direito da personalidade, para que haja a obrigação de indenizar. Pensar de 

outro modo seria um contrassenso, pois partiria da premissa de que há supremacia 

da honra ou imagem sobre a liberdade de expressão em sentido estrito, o que não 

se coaduna com o texto constitucional. 

Nessa linha de ideias, é que se defende a solução no caso concreto, com 

amparo do devido processo legal, formal e material, para fins de tutela do direito 

fundamental prevalente, sem supressão total dos demais direitos fundamentais 

envolvidos, tendo em conta a conformação típica da questão e as circunstâncias 

especiais do caso particular. 

No caso, o sopesamento se faz necessário porque a liberdade de opinião 

dos trabalhadores nas redes sociais, ou em qualquer outro meio de reprodução, não 

deve afastar a consideração devida à empresa, no sentido de que serão vedadas as 

condutas típicas do Direito penal (calúnia, injúria e difamação) e aquelas em que 

inexista proporção entre as expressões utilizadas, a finalidade perseguida e os 

meios utilizados. Esses excessos é que estarão sujeitos à sanção na medida da sua 

gravidade. 

A tese de preferência dos direitos da personalidade, mormente a honra, a 

imagem e a privacidade, leva ao esvaziamento do direito de liberdade de expressão, 

devendo, portanto, ser repelida pela doutrina e jurisprudência. 

Tal conclusão se baseia no fato de que o Estado constitucional 

democrático pretende a garantia da dignidade da pessoa humana, que envolve 

também o desenvolvimento da personalidade moral, espiritual e intelectual dos 

cidadãos, pressupondo, portanto, garantia para expressão de pensamentos, ideias 

divergentes, com exercício livre do direito de crítica, pois a crítica, ainda que dura, 

mas sem abusos, está nos limites do exercício da liberdade de expressão. 

Reconhece-se não ser tarefa fácil fixar os limites para o lícito exercício da 

liberdade de expressão, mormente o direito de crítica, nas redes sociais. Nas 

situações em que é evidente o cometimento de crime (calúnia, injúria e difamação), 

não haveria, em princípio, dúvidas quanto à ilicitude. Entretanto, quando a crítica, 

mesmo que dura e áspera, não assume tais contornos, permanece a dificuldade de 

discernimento quanto ao abuso.  

Todavia, a partir da jurisprudência e da doutrina analisadas, é possível 

indicar as situações em que não se admite o livre exercício do direito de crítica do 
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empregado nas redes sociais, desde que demonstrada a intenção de prejudicar, ou 

seja, causar lesão: 

a) divulgação de notícias atinentes à organização e aos métodos de 

produção da empresa, com prejuízo ao empregador;  

b) comparações entre os produtos e atividades do concorrente capaz de 

gerar descrédito da atividade ou do produto da empresa;  

c) cometimento de crime de injúria, difamação e calúnia; 

d) divulgação de informações sigilosas, protegidas pela inviolabilidade de 

segredo (científicos e industriais); 

e) denúncias de ocorrências sem interesse público e não baseadas em 

fatos verdadeiros;  

f) crítica excessiva, porque grosseira e insultuosa, sobretudo aquelas com 

intenções xenófobas, racistas e antissemitas. 

Como também foi defendido que há um limite adicional ao exercício do 

direito de crítica em razão do princípio da boa-fé entre as partes do contrato de 

trabalho, no sentido de que devem ajustar o comportamento mútuo, houve 

questionamento acerca dos conceitos tradicionais de fidelidade e lealdade, 

decorrentes da boa-fé e admitidos no Direito do Trabalho. 

A ideia é não possibilitar, a partir de uma ampla ideia de lealdade e 

fidelidade, um alargamento exagerado e injustificado do âmbito do contrato de 

trabalho, evitando o que se denomina de “hipertrofia da responsabilidade contratual”.   

Diz-se isso porque a noção de fidelidade, no âmbito laboral, pode gerar e 

multiplicar os deveres e obrigações características do contrato, esperando do 

trabalhador uma conduta além daquela necessária para cumprimento de suas 

obrigações, ou seja, um comportamento submisso e conformista, inadmissível em 

um sistema constitucional que reconhece o conflito de interesses econômico-social. 

O técnico, no meu entender, é admitir que o princípio da boa-fé só deva 

exigir o comportamento leal das partes, nos termos e limites que a disciplina do 

Direito Civil assente, não admitindo restrições injustas das liberdades do trabalhador.  

Imprescindível finalizar esse estudo propondo também uma reflexão de 

como a internet revolucionou o modo como as pessoas trabalham, usam suas horas 

de lazer e, principalmente, como se comunicam. Essa transformação representa 

uma verdadeira revolução de costumes, pois a comunicação virtual é cotidiana e 

assume, cada vez mais, o espaço do diálogo oral.  
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Logo, é importante ponderar sobre a gravidade dos atos que buscam 

restringir a manifestação de pensamento nas redes sociais, pois estar-se-ía 

cerceando a própria fala do indidvíduo, que já faz uso dos instrumentos digitais 

como ferramentas de comunicação regular na vida cotidiana. 

Será que uma violação a esse direito não poderia dissuadir o indivíduo a 

concluir que aquela escolha existencial através da qual exercita o seu direito de 

autodeterminar-se não é a adequada e, por consequência, negar o seu próprio 

direito de identidade?  

Pretendeu-se, pois, nesse trabalho, demonstrar que o nexo de 

interdependência entre ambos é evidente: a plenitude da esfera privada torna-se 

condição para plenitude da esfera pública, pois silenciar indivíduos é silenciar a 

sociedade. Daí a vinculação inequívoca com o regime democrático, que vai 

necessitar da liberdade de expressão para sua gênese e permanência.  

Essa dissertação, contudo, não intenta esgotar o tema, ao contrário, 

apresenta subsídios para novas indagações, que poderão constituir-se em ponto de 

partida para outras investigações sobre as liberdades dos trabalhadores, mas com a 

pretensão de já afirmar que, afastadas as vedações antes elencadas, o exercício do 

direito de crítica do trabalhador nas redes sociais é pleno, dada a importância da 

liberdade de expressão no Estado democrático, como refração do pensamento e da 

consciência, e manifestação da identidade do empregado.   
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