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Se você chegou até aqui, é porque, por 

algum motivo, o tema da liberdade de 

expressão chamou a sua atenção. Tal-

vez você estivesse procurando enten-

der melhor sobre ele, ou talvez suspeite 

que esteja sofrendo alguma restrição 

ao seu direito de se manifestar livre-

mente. Seja como for, esta cartilha é 

para você. Este é um assunto sério que 

faz parte do cotidiano de todos nós. 

Nas próximas páginas, nós da Frente 

Cala Boca Já Morreu apresentaremos 

o que é a liberdade de expressão e por 

quais razões ela é um direito universal, 

reconhecido em diferentes tratados 

internacionais, positivado na Decla-

ração Universal de Direitos Humanos 

e previsto na Constituição Federal 

de 1988 como direito fundamental. 

Também discutiremos os seus limites 

a partir de um olhar prático, para que 

você compreenda o que está em jogo. 

Por fim, vamos explorar algumas das 

principais ameaças à liberdade de ex-

pressão e como você pode se defender 

de cada uma delas. Fique conosco!

APRESENTAÇÃO
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O QUE É
LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO?

CAPÍTULO 1
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A PALAVRA-CHAVE É
LIBERDADE DE EXPRESSÃO
À primeira vista, parece 

intuitivo saber o que é 

liberdade de expressão. 

Mesmo que não consiga-

mos definir exatamente 

o que ela é, convivemos 

diariamente com situa-

ções em que ela parece 

estar presente ou ausen-

te. Aqui, procuraremos 

dar um passo a mais na 

compreensão dos signifi-

cados e implicações en-

volvidos neste tema tão 

importante.

Liberdade de expressão 

é o direito universal que 

todas as pessoas têm 

para buscarem informa-

ções, manifestarem opi-

niões, pensamentos e vi-

são de mundo de forma 

livre e autônoma. Isso 

quer dizer que todos e 

todas podem não apenas 

ter determinada opinião, 

mas expressá-la para os 

demais sem necessida-

de de autorização prévia 

para isso.

Por ter essas característi-

cas, a liberdade de expres-

são pode ser considerada 

como condição para que 

possamos nos formar co- 

mo indivíduos a partir do 

convívio público em co-

munidades plurais1. Se 

vivemos em sociedade e 

se não somos infalíveis ou 

imparciais em nossas pró-

prias percepções, a liber-

dade de debate e contes-

tação é fundamental para 

a convergência de dife-

rentes ideias e opiniões na 

arena do debate público2.

A partir dessas defini-

ções, pense no papel 

constitutivo que a liber-

dade de expressão tem 

para outros direitos e 

liberdades. Ela se desdo-

bra em liberdade religio-

sa, liberdade de associa-

ção política e ideológica, 

liberdade de imprensa, 

liberdade de cátedra e de 

manifestação da ativida-

de intelectual, artística, 

científica e de comunica-

ção. Ela é parte essencial 

do exercício democrático 

da cidadania3.

Se a liberdade de expres-

são é tão importante, pa- 

ra além dessa funda-

mentação inicial, preci-

samos falar sobre como 

ela é efetivamente ga-

rantida como um direito 

humano. E atenção: as 

garantias da liberdade 

de expressão envolvem 

não apenas os direitos 

que serão apresenta-

dos no item abaixo, mas 

também uma série de 

obrigações que impõem 

limites à liberdade indi-

vidual de cada um para 

assegurar que ela seja 

usufruída por todos. 

Exploraremos este tema 

no próximo capítulo.

1. ARENDT, Hannah. A promessa da política. Difel, 2009
2. MILL, John Stuart. Sobre a liberdade de pensamento e discussão. In: MILL, John Stuart. Sobre a liberdade. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p. 30-58
3. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Os limites à liberdade de expressão. Universidade de São Paulo - Faculdade de Direito. Dispo-
nível em: https://direito.usp.br/noticia/4bdc11296800-os-limites-a-liberdade-de-expressao-. Acesso em: 11 mar. 2022

 https://direito.usp.br/noticia/4bdc11296800-os-limites-a-liberdade-de-expressao-
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O DIREITO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO, DENTRO E FORA DA INTERNET
Imagine uma situação em 

que todas as suas mani-

festações individuais pre-

cisem ser autorizadas por 

alguém e estejam sujeitas 

a punições variadas. Nes-

se cenário, é difícil saber 

o que se pode ou não 

falar, e não há segurança 

suficiente para que os in-

divíduos conduzam suas 

vidas com autonomia e 

responsabilidade.

Na seção anterior, cons-

tatamos que a liberdade 

de expressão é, antes de 

tudo, um direito inerente 

à própria formação e dig-

nidade da pessoa huma-

na. Vimos também que 

esse direito é uma con-

dição para a participação 

plena em outras esferas 

da vida social. Essa leitura 

foi consolidada ao longo 

de anos e ele é assim re-

conhecido em diferentes 

ordenamentos normati-

vos e jurídicos, bem como 

em tratados e documen-

tos internacionais, como 

a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, 

o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, 

a Convenção Americana 

de Direitos Humanos, co-

nhecido como Pacto de 

San José da Costa Rica, 

além de estar em nossa 

Constituição Federal.

Poder exteriorizar opini-

ões e percepções, mes-

mo que elas sejam diver-

gentes ou minoritárias, é 

parte elementar da cons-

trução de um ambiente 

favorável à democracia e 

à cidadania. Essa relação 

é evidente: podemos ob-

servar como a garantia à 

liberdade de expressão 

é um dos maiores requi-

sitos para o livre acesso 

à informação, bem como 

para a tomada de posi-

ção, a participação políti-

ca e a contestação.

Não por acaso, esse foi 

um ponto importante da 

redemocratização bra-

sileira: colocar um fim 

à censura e à repressão 

que marcaram a Ditadu-

ra Militar (1964-1985). 

A Constituição Federal 

de 1988, que consolidou 

esse processo, trouxe a 

ampla afirmação de di-

reitos, incluindo como 

cláusula pétrea os direi-

tos à livre manifestação 

do pensamento e à livre 

expressão da atividade 

intelectual. A liberdade 

de expressão também 

foi incorporada como 

um dos princípios fun-

damentais do uso da In-

ternet no Brasil, como 

estabelecido no Marco 

Civil da Internet (Lei n° 

12.965, de 23 de abril de 

2014).

Até agora, já falamos so-

bre como a liberdade de 

expressão é garantida por 

ordenamentos jurídicos e 

normativos. Isso porque a 

afirmação e o usufruto de 

um determinado direito 

envolve não apenas a defi-

nição dos seus fundamen-

tos, mas também as situ-

ações, condições e meios 

pelos quais ele será efeti-

vado e protegido4. Quer 

ver como ela aparece em 

cada um deles? Observe 

com atenção as defini-

ções a seguir. Elas corres-

pondem à parte inicial da 

definição de liberdade de 

expressão e expressam a 

importância e inviolabi-

lidade deste direito, que 

também é acompanhado 

de responsabilidades e 

limitações, como explora-

remos na próxima seção.

4. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
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O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Art. 5º IV: É livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato
Art. 5º IX: É livre a expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença
Art. 220: A manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restri-

ção, observado o disposto nesta Constituição.

Art. 10º: Qualquer pessoa tem direito à liber-
dade de expressão. Este direito compreende a 
liberdade de opinião e a liberdade de receber 
ou de transmitir informações ou ideias sem que 
possa haver ingerência de quaisquer autorida-

des públicas e sem considerações de fronteiras.

Art. 13º: Toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento e de expressão. Esse direito com-
preende a liberdade de buscar, receber e difun-
dir informações e idéias de toda natureza, sem 
consideração de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer outro processo de sua escolha.

Art. 19º: Todo ser humano tem direito à liber-
dade de opinião e expressão; esse direito inclui 
a liberdade de, sem interferência, ter opiniões 
e de procurar, receber e transmitir informa-
ções e idéias por quaisquer meios e indepen-

dentemente de fronteiras.

Art. 19: Toda pessoa terá direito à liberdade 
de expressão; esse direito incluirá a liberdade 
de procurar, receber e difundir informações e 
idéias de qualquer natureza, independentemen-
te de considerações de fronteiras, verbalmente 
ou por escrito, em forma impressa ou artística, 
ou por qualquer outro meio de sua escolha.

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil 
tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comuni-
cação e manifestação de pensamento, nos ter-
mos da Constituição Federal.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988)

CONVENÇÃO EUROPEIA
DOS DIREITOS HUMANOS (1950)

CONVENÇÃO AMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS (1969)

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS
DIREITOS HUMANOS (1948)

PACTO INTERNACIONAL SOBRE
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (1966)

MARCO CIVIL DA INTERNET (2014)
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CAPÍTULO 2

UM DIREITO 
ABSOLUTO? QUAIS 
SÃO AS NOSSAS 
RESPONSABILIDADES?
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
#SEMFILTRO OU #COMFILTRO?
Nas páginas anteriores, convidamos você a imaginar 

uma situação em que a sua liberdade de expressão 

estivesse ameaçada. Visualize, agora, um cenário 

no qual todos podem falar o que bem entenderem, 

sem nenhuma limitação ou consequência. Nesse 

cenário, como podemos saber o que esperar do 

comportamento dos outros em relação a nós?

A liberdade de expressão é um direito tão importante 

que suas limitações, em geral, só podem ser feitas 

a posteriori, ou seja, a partir de um regime de 

responsabilidades civis, penais e administrativas, 

caso outros direitos fundamentais sejam atingidos 

(como a honra, a intimidade e à privacidade). Isso 

significa que não pode haver controle prévio do que 

será dito, feito, pesquisado, publicado etc. sob pena 

de censura (que falaremos mais para frente). 

É nesse sentido que o exercício da liberdade de 

expressão gera responsabilidade aos cidadãos e ci-

dadãs, de forma que se atentem para os limites e 

contextos de aplicação observando a devida harmo-

nização com outros direitos também fundamentais, 

como o direito à honra, à intimidade e à privacidade.

De um lado, já entendemos que a liberdade de ex-

pressão é reconhecida como um direito primário e 

inviolável de cada indivíduo. Afinal, ela está direta-

mente relacionada ao exercício de diversos direitos 

civis e políticos, além de ser crucial para a democra-

cia. Por isso, é necessário que os indivíduos sintam-

-se amplamente seguros para buscar informações e 

se manifestarem de forma livre e desimpedida. Con-

tudo, tais prerrogativas precisam conviver harmo-

nicamente com outros direitos. A não observância 

dos limites previstos a partir da existência de outros 

direitos fundamentais pode gerar responsabilidades 

e consequências. Por isso, este não é um direito ab-

soluto e deve ser pensado #comfiltros. 

Um mecanismo útil para entendermos se eventual 

restrição da liberdade de expressão é legítima é o 

teste tripartite5, criado pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos com base na Convenção Ameri-

cana de Direitos Humanos. Nele, indicam-se três cri-

térios para sinalizar a legitimidade de uma restrição 

à liberdade de expressão.

Atenção: Ao conhecer o modelo do teste triparti-

te, perceba como a avaliação global de cada caso 

e do contexto envolvido é uma etapa indispensá-

vel para garantir a proporcionalidade de eventuais 

restrições. Os critérios devem ser considerados 

em conjunto com a avaliação completa dos fatos 

e das circunstâncias envolvidas, bem como com a 

regra geral de que as restrições precisam ser obri-

gatoriamente compatíveis com o princípio demo-

crático. Em caso de dúvidas, informe-se e procure 

assistência especializada.

5. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Relatoria Espe-
cial para a Liberdade de Expressão. Marco jurídico interamericano sobre o direito à liberdade de expressão. 2014. 
Disponível em: https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/temas/estandares.asp. Acesso em: 29 mar. 2022.

https://www.oas.org/pt/cidh/expressao/temas/estandares.asp
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RESTRIÇÕES EM TESTE

Como a liberdade de expressão é um direito fun-
damental no Brasil, seus limites devem ser analisa-
dos de forma contextual e concreta, equilibrando 
seus limites e seus possíveis abusos. Na hora de se 
manifestar, lembre-se de ponderar o conteúdo e as 
intenções do seu discurso: racismo, discriminação, 
crimes contra a honra e apologia à violência são 
práticas que extrapolam a área protegida pelo di-

reito à liberdade de expressão. 

O QUE É O DIREITO À 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO?
NÃO É UM DIREITO 
ABSOLUTO E IRRESTRITO
NÃO É VIOLÊNCIA, INJÚRIA 
OU DIFAMAÇÃO
É UM DIREITO FUNDAMENTAL 
QUE ENCONTRA LIMITES EM 
OUTROS DIREITOS.

E atenção: são cuidados que valem também para 

autoridades e instituições públicas. As pessoas 

públicas estão sujeitas a críticas mais duras e 

eloquentes, bem como a um maior escrutínio 

público, em razão da própria natureza da atividade 

que exercem. Mas vale lembrar que a expressão 

e a crítica são diferentes da violência (e sua 

incitação) ou da violação de direitos da intimidade. 

Manifeste-se com segurança e responsabilidade. 

Não usar ofensas discriminatórias, não imputar 

fatos inverídicos e não compartilhar ou vazar 

informações íntimas restritas às vidas privadas 

são orientações a serem consideradas.

Lembre-se que a liberdade de expressão está 

diretamente relacionada ao exercício da nossa 

cidadania, por isso, é preciso considerar as regras 

que garantem a segurança e o respeito de todos os 

envolvidos no debate público. Sempre considere 

o contexto e as circunstâncias da sua atuação de 

maneira informada e responsável, sem esquecer 

das legítimas restrições à liberdade de expressão.

TODA E QUALQUER RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DEVE:

Ser definida e determinada 

em lei: a determinação legal 

prévia deve ser precisa, 

pública e compreensível. Isso 

evita o medo generalizado 

e garante a necessária 

segurança jurídica para a 

livre manifestação.

Ser justificada por

objetivos legítimos: no Pacto 

Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, os objetivos 

legítimos envolvem o respeito 

aos direitos e à reputação dos 

outros, assim como a proteção 

da segurança nacional, da 

ordem pública ou da saúde

ou moral públicas.

Ser necessária e proporcional: 

a restrição deve ser 

necessária em uma sociedade 

democrática e a limitação 

deve ser a mínima possível 

para que os objetivos 

legítimos e necessários sejam 

estritamente alcançados.
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DE OLHO NA REGRA: EXISTEM RESTRIÇÕES
LEGÍTIMAS PARA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Lei Nº 7.716, de 5 de Janeiro de 1989 - Art. 20. 

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou pre-

conceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa

Constituição Federal de 1988 – Art. 5º, X.

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação”

Convenção Americana sobre Direitos Humanos - 

Art. 13, 5.

A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, 

bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitação à discriminação, à 

hostilidade, ao crime ou à violência.

Convenção Europeia dos Direitos do Homem -

Art. 10, 2.

O exercício desta liberdades, porquanto implica de-

veres e responsabilidades, pode ser submetido a cer-

tas formalidades, condições, restrições ou sanções, 

previstas pela lei, que constituam providências ne-

cessárias, numa sociedade democrática, para a segu-

rança nacional, a integridade territorial ou a seguran-

ça pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, 

a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra 

ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação 

de informações confidenciais, ou para garantir a au-

toridade e a imparcialidade do poder judicial.

DIREITO DEDIREITO DE
ME EXPRESSARME EXPRESSAR

DIREITO DEDIREITO DEME MANIFESTAR
ME MANIFESTAR

DIREITO DE NÃODIREITO DE NÃOSER DIFAMADOSER DIFAMADO

DIREITO DE NÃO
DIREITO DE NÃO
SER ENGANADO
SER ENGANADO
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CAPÍTULO 3

LIBERDADE 
AMEAÇADA
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SAIBA IDENTIFICAR SE SUA LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO ESTÁ SENDO #BLOQUEADA
Conhecer a definição conceitual e os limites da 

liberdade de expressão é também conhecer seu 

escopo de proteção. Com isso em mente, vamos 

passar para a etapa de reconhecimento e alerta 

sobre as violações que ameaçam o legítimo usufruto 

do direito à livre manifestação política, intelectual e 

artística. No Brasil, mesmo com o reconhecimento 

6. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Situação dos direitos humanos no Brasil: aprovado pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 12 de fevereiro de 2021. Disponível em: http://www.oas.org/pt/
cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-pt.pdf. Acesso em: 18 mar. 2022
7. ARTICLE19. The Global Expression Report 2021: the state of freedom of expression around the world. Julho, 2021. Disponí-
vel em: https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2021/08/A19-GxR-2021-FINAL.pdf. Acesso em: 18 mar. 2022
Imagem por Jackson Simmer no Unsplash.

Em relatório de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos identificou desafios à garan-

tia da liberdade plena de expressão no país. São restrições que afetam profissões especialmente vul-

neráveis, como jornalistas e professores, mas também os cidadãos em geral6. É o caso, por exemplo, 

de repressões à liberdade de associação e manifestação de caráter político, afetando movimentos 

sociais e pessoas politicamente engajadas, o que também pode ocorrer por meio de discurso de ódio 

contra grupos socialmente vulneráveis. Só em 2020, a ONG Artigo 19 registrou 254 casos de viola-

ções contra a liberdade de expressão de comunicadores, 123 delas cometidas por agentes estatais 

e 46 de cunho discriminatório por raça, etnia, gênero, orientação sexual ou identidade de gênero7. 

Também conhecido como “efeito silenciador” 

ou “efeito inibidor”, ocorre quando alguém aca-

ba restringindo a própria liberdade de expres-

são por receio prévio de sofrer ameaças, ata-

ques, constrangimentos ou sanções legais, por 

exemplo. No caso da liberdade de expressão, a 

autocensura indica que a liberdade de expres-

são não está sendo suficientemente garantida.

VOCÊ SABE O QUE É CHILLING EFFECT?

legal desse direito em ordenamentos como a Con- 

stituição Federal e o Marco Civil da Internet, são 

várias as situações em que a liberdade de expressão 

pode estar em risco, dentro e fora da Internet. 

Como reconhecer se a sua liberdade de expressão 

está em perigo e se estou ameaçando a liberdade 

de alguém? Veja a seguir:

http://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-pt.pdf
http://www.oas.org/pt/cidh/relatorios/pdfs/Brasil2021-pt.pdf
https://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2021/08/A19-GxR-2021-FINAL.pdf
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LIBERDADE EM RISCO: OS PERFIS E OS CANAIS 
DAS AMEAÇAS À LIBERDADE DE EXPRESSÃO
A. AMEAÇA, INTIMIDAÇÃO, DIFAMAÇÃO E AGRESSÃO

A prerrogativa da liberdade de expressão não é auto-
rização para ameaçar ou intimidar alguém: uma pes-
soa que é ameaçada tem sua liberdade diretamente 
violada. A ameaça é em si uma violência moral que in-
comoda e aterroriza a vítima, afetando negativamen-
te a sua liberdade psíquica e moral. Ela é tipificada 
pelo artigo 147 do Código Penal, determinando como 
crime ameaçar alguém de mal injusto e grave por es-
crito, por gesto, ou qualquer outro meio simbólico.
Isso significa que a ameaça realizada em ambiente 
digital também entra nessa definição. Vale lembrar 
que para que esse crime ocorra não é preciso que 
se cumpra o que foi ameaçado, basta causar medo e 

terror na vítima.

A violação da liberdade de expressão é ainda mais 

evidente em casos de difamação, calúnia, injúria, 

agressão ou incitação ao crime. São formas de 

prejudicar o exercício da liberdade de expressão de 

alguém e também de ser ameaçado.

Imagine que, em um grupo de uma rede social, alguém 

tenha feito uma publicação crítica às empresas de 

um setor econômico importante de sua cidade. 

Posteriormente, publicações negativas sobre essa 

pessoa passaram a circular e ela ainda recebeu, via 

mensagem direta em seu perfil, ameaças de invasão 

à sua residência e de vazamento de imagens íntimas.
Em uma das publicações, ela era acusada de ter 
cometido estelionato em uma cidade vizinha. Em 
outra, ela estaria com o nome sujo na praça. Por fim, 
uma autoridade pública vinculada ao setor econômico 
criticado chegou a afirmar, em um jornal local, que ela 
tinha agido por interesse próprio após ser demitida 
por justa causa de uma das empresas criticadas. 
Nenhuma das acusações eram verdadeiras.
Nesse cenário, a liberdade da pessoa está fortemente 
ameaçada e corre-se o risco de que ela opte por 
não mais se manifestar publicamente. Já falamos da 
ameaça: agora, compare a situação descrita com os 
#bloqueios à sua liberdade de expressão:

Código Civil - Art. 20

Capítulo II - Dos direitos da personalidade

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias 
à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública, a divulgação de escritos, a trans-
missão da palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma pessoa po-
derão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atin-
girem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, 
ou se se destinarem a fins comerciais.

DIREITO DE IMAGEM

Código Penal - Seção 1 - Dos crimes contra a 
liberdade pessoal

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito 

ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,

de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede median-

te representação.

Código Penal - Capítulo V -
Dos crimes contra a honra

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsa-
mente fato definido como crime.
Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a digni-
dade ou o decoro.
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação.



16

FOTÓGRAFO É AMEAÇADO 
DE MORTE APÓS REGISTRAR 
QUEIMADAS NA AMAZÔNIA E 
DIVULGAR EM REDES SOCIAIS8

CONEXÃO PLANETA -
27 DE AGOSTO DE 2021

MULHERES JORNALISTAS 
RECEBEM MAIS QUE O DOBRO 
DE OFENSAS QUE COLEGAS 
HOMENS NO TWITTER9

REVISTA AZMINA -
23 DE NOVEMBRO DE 2021
8. NUNES, Mônica. Fotógrafo é ameaçado de morte após registrar queimadas na Amazônia e divulgar em redes sociais. Conexão Planeta. 
27 ago. 2021. Disponível em: https://conexaoplaneta.com.br/blog/fotografo-e-ameacado-de-morte-apos-registrar-queimadas-na-ama-
zonia-e-divulgar-em-redes-sociais/. Acesso em: 22 mar. 2022.
9. SANTA, Jamile. Mulheres jornalistas recebem mais que o dobro de ofensas que colegas homens no Twitter. Revista Azmina. 23 nov. 2021. 
Disponível em: https://azmina.com.br/reportagens/mulheres-jornalistas-recebem-mais-que-o-dobro-de-ofensas-que-colegas-homens-no-
-twitter/. Acesso em: 06 abr. 2022.

https://conexaoplaneta.com.br/blog/fotografo-e-ameacado-de-morte-apos-registrar-queimadas-na-amazoni
https://conexaoplaneta.com.br/blog/fotografo-e-ameacado-de-morte-apos-registrar-queimadas-na-amazoni
https://azmina.com.br/reportagens/mulheres-jornalistas-recebem-mais-que-o-dobro-de-ofensas-que-coleg
https://azmina.com.br/reportagens/mulheres-jornalistas-recebem-mais-que-o-dobro-de-ofensas-que-coleg
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B. STALKING

Um dos desdobramentos do crime de ameaça é o 
stalking, recentemente aprovado como crime pelo 
Congresso Nacional. A prática refere-se à constante 
espionagem, perseguição e intromissão na vida priva- 
da de alguém. O crime é tipificado pelo Artigo 147-A 
do Código Penal e exige a necessidade de manifesta-
ção da vítima pela abertura de eventual investigação 
ou processo. Ele pode ocorrer dentro e fora da Internet. 
Pode envolver ameaças e intimidações, mas também a 
adulteração de conteúdos privados, a invasão de dis-
positivos e contas ou o roubo de identidade online10. 
O destaque ao fato da perseguição ocorrer “por 
qualquer meio” reflete a compreensão legislativa 
de que as fronteiras entre a vida online e offline 

10. LIMA, Carlos Magno Moulin. Liberdade de expressão: a perseguição na Internet. Âmbito Jurídico, 1 jul. 2017. Dis-
ponível em: https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-162/liberdade-de-expressao-a-perseguicao-na-internet. 
Acesso: 18 mar. 2022 
Imagem por Florencia Viadana no Unsplash.

Dos crimes contra a liberdade pessoal

Código Penal - Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a 
integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, 
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021).

A CRIMINALIZAÇÃO DO STALKING

estão cada vez mais ausentes. As novas tecnologias 
estão cada vez mais inseridas e integradas no nosso 
cotidiano, afetando também a forma como nossos 
direitos são praticados ou violados.
O stalking e o cyberstalking ameaçam a liberdade 
de expressão. Lembre-se: a liberdade de buscar e 
transmitir informações não é prerrogativa para a 
perseguição e invasão de privacidade e sua liberdade 
pode ser ameaçada pelo temor de estar sendo 
perseguido . Com isso, a liberdade de expressão é 
ameaçada tanto pela distorção do que ela significa 
quanto pela violação direta às liberdades e direitos de 
personalidade dos indivíduos.

https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-162/liberdade-de-expressao-a-perseguicao-na-internet. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
REGISTRA 686 QUEIXAS
DE ‘STALKING’ NO PRIMEIRO 
MÊS APÓS PERSEGUIÇÃO TER 
SIDO CONSIDERADA CRIME11

G1 - 23 DE MAIO DE 2021

STALKERS USAM INTERNET 
PARA ATERRORIZAR E 
DOMINAR MULHERES12

FOLHA DE SÃO PAULO -
8 DE NOVEMBRO DE 2021

11. LEITE, Isabela; DE OLIVEIRA, Inderson. Estado de São Paulo registra 686 queixas de “stalking” no primeiro mês após perseguição ter 
sido considerada crime. G1. 23 mai. 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/23/estado-de-sao-paulo-
-registra-686-queixas-de-stalking-no-primeiro-mes-apos-perseguicao-ter-sido-considerada-crime.ghtml. Acesso em: 22 mar. 2022.
10. BALLOUSSIERC. Anna Virginia; Missioneiro, Mathilde. Stalkers usam internet para aterrorizar e dominar mulheres. Folha de São Paulo. 
8 nov. 2021 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/stalkers-usam-internet-para-aterrorizar-e-dominar-mulhe-
res.shtml. Acesso em: 22 mar. 2022.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/23/estado-de-sao-paulo-registra-686-queixas-de-stalking-no-primeiro-mes-apos-perseguicao-ter-sido-considerada-crime.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/05/23/estado-de-sao-paulo-registra-686-queixas-de-stalking-no-primeiro-mes-apos-perseguicao-ter-sido-considerada-crime.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/stalkers-usam-internet-para-aterrorizar-e-dominar-mulheres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/11/stalkers-usam-internet-para-aterrorizar-e-dominar-mulheres.shtml
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C. ASSÉDIO JUDICIAL

O assédio judicial é a prática de utilização indevida 
e infundada da via judiciária para constranger e 
intimidar ações e manifestações de pessoas ou 
grupos específicos. No contexto da liberdade 
de expressão, o assédio judicial pode vitimar 
artistas, ativistas, jornalistas e comunicadores, 
entre organizações, grupos e indivíduos. Aqui, 
os processos judiciais de caráter civil ou criminal 
são utilizados de forma massiva e sistemática 
como formas de perseguir, intimidar e restringir 
manifestações públicas, em um caso de litigância de 
má-fé, ou seja, quando uma das partes do processo 
utiliza as prerrogativas do sistema judicial de forma 
intencionalmente prejudicial e desleal, tendo por 

13. MEDINA, José Miguel Garcia. Assédio judicial através de demandas opressivas e judicialização predatória. Consultor 
Jurídico. 16 fev. 2022. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/processo-assedio-atraves-demandas-
-opressivas-judicializacao-predatoria. Acesso em: 22 mar. 2022.
14. CANÁRIO, Pedro. 3ª Turma do STJ define o ilícito de “assédio processual”. Conjur. 12 nov. 2019. Disponível em: ht-
tps://www.conjur.com.br/2019-nov-12/turma-stj-define-ilicito-assedio-processual. Acesso em: 18 mar. 2022
Imagem por Sharon McCutcheon no Unsplash.

“O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas 
com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o deno-
minado assédio processual”14 Tese definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 
julgamento do dia 17 de outubro de 2019

base interesses próprios13. A prática revela um uso 
abusivo da lei e do sistema judicial.
É uma maneira de causar medo e intimidação por 
meio de possíveis danos legais ou morais, já que a 
própria ação judicial prejudica a reputação e imagem 
do indivíduo. Além disso, afeta economicamente a 
vítima, que terá que contratar assistência jurídica e 
arcar com possíveis gastos. Frente a esses riscos, o 
cidadão pode optar por se preservar e abandonar o 
exercício de sua liberdade de expressão. E não apenas 
ele: outras pessoas podem deixar de se envolver em 
determinados temas, denúncias e ações por receio de 
serem criminalizadas. 

https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/processo-assedio-atraves-demandas-opressivas-judicializacao-predatoria
https://www.conjur.com.br/2022-fev-16/processo-assedio-atraves-demandas-opressivas-judicializacao-predatoria
https://www.conjur.com.br/2019-nov-12/turma-stj-define-ilicito-assedio-processual
https://www.conjur.com.br/2019-nov-12/turma-stj-define-ilicito-assedio-processual
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LÚCIO FLÁVIO PINTO, QUE 
GANHOU PRÊMIO NOS EUA, 
SOFRE 18 PROCESSOS NO PARÁ 
– JORNALISTA PREMIADO TEME 
SAIR DO PAÍS15 - FOLHA DE SÃO PAULO 
- 7 DE DEZEMBRO DE 2005

ENTIDADE DE JORNALISTAS 
RECORRE AO STF CONTRA 
ASSÉDIO JUDICIAL A 
PROFISSIONAIS16 - FOLHA DE SÃO 
PAULO 21 DE DEZEMBRO DE 2021

8. SÍLVIA FREIRE. Folha de S.Paulo - Imprensa: Jornalista premiado teme sair do país. Folha de São Paulo. 7 dez. 2005. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0712200517.htm. Acesso em: 22 mar. 2022.
9. FOLHA DE SÃO PAULO. Entidade de jornalistas recorre ao STF contra assédio judicial a profissionais. Folha de São Paulo. 21 dez. 2021. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/entidade-de-jornalistas-recorre-ao-stf-contra-assedio-judicial-a-profissio-
nais.shtml. Acesso em: 22 mar. 2022.

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0712200517.htm
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/entidade-de-jornalistas-recorre-ao-stf-contra-assedio-judicial-a-profissionais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/entidade-de-jornalistas-recorre-ao-stf-contra-assedio-judicial-a-profissionais.shtml
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D. CENSURA

A censura costuma ocorrer no contexto de mani-
festações artísticas, ideológicas e políticas e é uma 
violação muito direta à liberdade de expressão, 
causando inclusive autocensura e restrição do gozo 
coletivo desse direito. Em geral, envolve o contro-
le, por autoridade pública, da emissão ou circula-
ção de informações, conteúdos, ações e manifes-
tações dos cidadãos e de órgãos de imprensa. Ela 
também está relacionada à omissão de dados de 
interesse público, como quando há a proibição de 
que informações relacionadas à execução de uma 
política pública sejam divulgadas, bem como dados 
referentes à saúde e à educação, ou informações 
verificadas sobre infrações que tenham gerado da-
nos coletivos para a sociedade. A Lei de Acesso à 

Lei de Acesso à Informação - Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

No Brasil, a censura foi institucionalizada em períodos autoritários, como o Estado Novo (1937-
1945) e a Ditadura Militar (1964-1985).

Proposta da Declaração conjunta europeia sobre os direitos e princípios digitais
Capítulo IV: Participação no espaço público digital
Todos devem ter acesso a um ambiente online confiável, diverso e multilíngue. O acesso a conteúdos 
variados contribui para um debate público pluralista e deve permitir que todos participem dos 
processos democráticos. Todos têm direito à liberdade de expressão no ambiente online, sem medo 
de serem censurados ou intimidados.20

Informação (12.527/2018) garante essa prerrogati-
va para órgãos do poder público e para a adminis-
tração de recursos públicos. 
A regra é clara: a preservação da liberdade, de in-
teresses ou de preferências individuais não pode 
justificar a censura aos demais. A censura é comu-
mente associada a regimes autoritários ou pouco 
democráticos, nos quais o Estado procura interferir 
na livre circulação da informação para controlar o 
que pode e o que não pode ser acessado pelos ci-
dadãos. No entanto, ela pode ocorrer também em 
regimes democráticos, quando autoridades públi-
cas buscam restringir conteúdos que as incomo-
dam, como, por exemplo, manifestações artísticas. 

20. Tradução livre. EUROPEAN COMMISSION. European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital 
Decade, 2022. Disponível em: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-
-principles. Acesso em: 18 mar. 2022

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles
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PREFEITO DO RIO DETERMINA 
RECOLHIMENTO DE LIVRO DOS 
VINGADORES COM PERSONAGENS 
HOMOSSEXUAIS17 - ESTADÃO - 05 DE 
SETEMBRO DE 2019

JUÍZA PROÍBE TV GLOBO DE EXIBIR 
DOCUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO SOBRE 
‘RACHADINHA’ NO GABINETE DE FLÁVIO 
BOLSONARO; ANJ E ABI VEEM CENSURA18   
O GLOBO - 4 DE SETEMBRO DE 2020

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DETERMINA 
REMOÇÃO DE FILME DE DANILO GENTILI DE 
PLATAFORMAS19 - JOTA - 15 DE MARÇO DE 2022

17. GRELLET, Fabio. Prefeito do Rio determina recolhimento de livro dos Vingadores com personagens homossexuais. O Estado de São Paulo. 5 set. 
2019. Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,prefeito-do-rio-determina-recolhimento-de-livro-dos-vingadores-com-perso-
nagens-homossexuais,70002998969. Acesso em: 22 mar. 2022
18. O GLOBO. Juíza proíbe TV Globo de exibir documentos da investigação sobre “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro; ANJ e ABI veem censura. 
Jornal O Globo. 4 set. 2020. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-proibe-tv-globo-de-exibir-documentos-da-investigacao-sobre-rachadi-
nha-no-gabinete-de-flavio-bolsonaro-anj-abi-veem-censura-24625027. Acesso em: 22 mar. 2022.
19. Ministério da Justiça determina remoção de filme de Danilo Gentili de plataformas. Jota Info. 15 mar. 2022. Disponível em: https://www.jota.info/cober-
turas-especiais/liberdade-de-expressao/danilo-gentili-ministerio-justica-remocao-filme-15032022. Acesso em: 22 mar. 2022.

https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,prefeito-do-rio-determina-recolhimento-de-livro-dos-vingadores-com-personagens-homossexuais,70002998969
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,prefeito-do-rio-determina-recolhimento-de-livro-dos-vingadores-com-personagens-homossexuais,70002998969
https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-proibe-tv-globo-de-exibir-documentos-da-investigacao-sobre-rachadinha-no-gabinete-de-flavio-bolsonaro-anj-abi-veem-censura-24625027
https://oglobo.globo.com/brasil/juiza-proibe-tv-globo-de-exibir-documentos-da-investigacao-sobre-rachadinha-no-gabinete-de-flavio-bolsonaro-anj-abi-veem-censura-24625027
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/danilo-gentili-ministerio-justica-remocao-filme-15032022
https://www.jota.info/coberturas-especiais/liberdade-de-expressao/danilo-gentili-ministerio-justica-remocao-filme-15032022
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E. DISCURSO DE ÓDIO

DEFINIÇÃO DA ONU PARA DISCURSO DE ÓDIO - PLANO DE 
AÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O DISCURSO DE ÓDIO

O direito fundamental à liberdade de expressão 
também pode ser ameaçado quando uma manifes-
tação é usada para discriminar outros indivíduos 
com base em suas características íntimas. O dis-
curso de ódio envolve a emissão de ofensas com 
base em estigmas e preconceitos de etnia, gênero, 

Qualquer tipo de comunicação por discurso, texto ou comportamento que ataque ou use linguagem 

pejorativa ou discriminatória referente a uma pessoa ou grupo baseado em quem eles são ou, em 

outras palavras, baseado na sua religião, etnia, nacionalidade, raça, cor, descendência, gênero ou 

outro fator identitário. Isso geralmente está enraizado e gera intolerância e ódio e, em certos 

contextos, pode ser humilhante e excludente.21

21. Tradução presente na “Cartilha de orientação para vítimas de discurso de ódio” (2020), produzida pela FGV em parce-
ria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de documento da ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNI-
DAS. United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech. Sep. 2020, p. 7. Disponível em: https://www.un.org/
en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20
Addressing%20in%20field.pdf. Acesso em: 18 mar. 2022

nacionalidade, raça, orientação sexual e identidade 
de gênero. Diferente de proferir uma crítica rela-
cionada a algo feito por outra pessoa, o discurso de 
ódio busca discriminar o outro atacando, de forma 
generalizada, o grupo social todo do qual a vítima 
faz parte, normalmente um grupo marginalizado.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
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EM UM ANO, DENÚNCIAS 
DE NEONAZISMO NA 
INTERNET CRESCERAM 
60,7%, DIZ SAFERNET22 - 
CNN BRASIL - 8 FEV. 2022

HOMEM É CONDENADO PELO 
CRIME DE INJÚRIA RACIAL 
PRATICADO EM REDE 
SOCIAL - JUSTIÇA FEDERAL23 

SEÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PARANÁ - 
30 DE MARÇO DE 2021
22. OLIVEIRA, Ingrid. Em um ano, denúncias de neonazismo na Internet cresceram 60,7%, diz Safernet. CNN Brasil. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/em-um-ano-denuncias-de-neonazismo-na-internet-cresceram-607-diz-safernet/. Acesso 
em: 22 mar. 2022.
23. JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ. Homem é condenado pelo crime de injúria racial praticado em rede social. Portal 
da Justiça Federal do Paraná. Disponível em: https://www.jfpr.jus.br/noticias/homem-e-condenado-pelo-crime-de-inju-
ria-racial-praticado-em-rede-social/. Acesso em: 22 mar. 2022.

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/em-um-ano-denuncias-de-neonazismo-na-internet-cresceram-607-diz-safernet/
https://www.jfpr.jus.br/noticias/homem-e-condenado-pelo-crime-de-injuria-racial-praticado-em-rede-social/
https://www.jfpr.jus.br/noticias/homem-e-condenado-pelo-crime-de-injuria-racial-praticado-em-rede-social/
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CAPÍTULO 4

ESTOU
SENDO 
AMEAÇADO.
O QUE
FAZER?
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Existem caminhos a serem acionados caso a sua liberdade de expressão esteja em perigo. As medidas que 
serão apresentadas vão da produção de provas ao acionamento de proteção jurídica, com o estabeleci-
mento de uma rede de apoio. E atenção: como já vimos, mesmo em ambientes digitais, as prerrogativas 
da liberdade de expressão, seus limites e suas ameaças, também são aplicáveis e podem ser judicialmente 
acionadas, demandando a experiência e a especialidade de profissionais e organizações da linha de frente 
pela liberdade de expressão.

O caminho para a proteção e a garantia de restauração da sua liberdade de expressão passará pelo 
ambiente jurídico. Seja para conhecer melhor suas opções, seja para efetivamente iniciar um pro-
cesso de denúncia, você deve procurar assistência especializada. Alguns caminhos possíveis para 
procurar orientações e apresentar suas demandas são as Defensorias Públicas espalhadas por 
todo o Brasil (você pode consultar o mapeamento de defensorias públicas estaduais e distritais) 
ou advogadas e advogados inscritos regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além 
disso, faculdades de Direito podem contar com projetos de assistência jurídica gratuita. 

A. GUARDE PROVAS

B. PROCURE ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Tirar capturas de tela de mensagens e conte-

údos relevantes: essa funcionalidade está dis-

ponível em todos os dispositivos eletrônicos, 

inclusive no celular. Certifique-se que está cap-

turando todas as informações importantes

Salvar os arquivos de forma segura: armazene e 

proteja capturas de tela, e-mails, áudios, vídeos, 

imagens, links, cartas e registros textuais. Você 

pode fazer uso de armazenamento externo ou 

em nuvem e trabalhar com opções de backup e 

criptografia. Não altere os arquivos e certifique-

-se de que eles foram integralmente registrados. 

Fazer um registro organizado dos acontecimentos: 

registre informações relevantes quanto às práti-

cas de ameaça à sua liberdade de expressão e não 

deixe de incluir data, horário, origem, descrição da 

ocorrência, entre outros dados pertinentes, como 

informações sobre possíveis testemunhas.

É aconselhável que a documentação seja regis-
trada em Cartório, garantindo a veracidade do 
conteúdo. O instrumento público para isso é a ata 
notarial e o registro em Cartório pode servir como 
prova em um processo. Ao comparecer em um 
Cartório, o notário pode, inclusive, fazer a narração 
e registro dos fatos a partir dos dispositivos eletrô-
nicos do solicitante.

O primeiro passo é armazenar toda e qualquer evidência da ameaça sofrida. Documentar acon-
tecimentos, mensagens, links, imagens e registros audiovisuais em geral será fundamental para 
efetuar denúncias e alertar o restante da sociedade. Encare a documentação como um procedi-
mento gradual e indispensável: documente tudo desde a primeira desconfiança e acione pessoas 
de confiança, caso não queira rever os registros de forma direta.

O QUE VOCÊ PODE FAZER?

https://anadep.org.br/wtk/pagina/defensorias_nacionais
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Existem caminhos a serem acionados caso a sua liberdade de expressão esteja em perigo. As medidas que serão 
apresentadas vão da produção de provas ao acionamento de proteção jurídica, com o estabelecimento de uma 
rede de apoio. E atenção: como já vimos, mesmo em ambientes digitais, as prerrogativas da liberdade de expres-
são, seus limites e suas ameaças, também são aplicáveis e podem ser judicialmente acionadas, demandando a 
experiência e a especialidade de profissionais e organizações da linha de frente pela liberdade de expressão.

A liberdade de expressão ocupa papel importante em diversas organizações, sinal do seu reconhe-
cimento como um direito fundamental para a dignidade humana e para o exercício da cidadania. 
Em cada uma delas, você poderá acessar diversas formas de ajuda e também encontrará pessoas 
em situações semelhantes à sua. As opções dependem do que está em jogo em cada caso.

C. PROCURE ORGANIZAÇÕES DE APOIO

PARA JORNALISTAS E COMUNICADORES:

PARA QUALQUER PESSOA:

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI): O portal da 
Abraji reúne importantes materiais de orientação e instrumentos de ação 
para jornalistas ameaçados. Em convênio com a OAB, oferece orientação ju-
rídica básica para profissionais da área. É possível relatar a situação envian-
do um e-mail para abraji@abraji.org.br. Consulte o site da Abraji para demais 
informações: www.abraji.org.br

Artigo 19: Ainda que não faça a defesa jurídica de casos, a ONG Artigo 
19 pode ser contatada para oferecer apoio com materiais e orientações 
em casos de ameaça à liberdade de expressão. O e-mail para contato é 
comunicacao@artigo19.org

Frente Cala-Boca Já Morreu: A partir da análise do caso, a Frente Cala 
Boca Já Morreu fornece ajuda direta para pessoas que não tenham outros 
meios de se defender e estejam sendo criminalizadas pela expressão de 
uma ideia ou pela crítica a uma autoridade pública. É possível preencher 
um formulário de contato no site www.calabocajamorreu.com.br

Violações à liberdade de expressão prejudicam a todos. Procure ajuda e orientação.

Imagem 1 por The Climate Reality Project no Unsplash;
Imagem 2 por Clem Onojeghuo no Unsplash.

http://abraji.org.br
https://www.calabocajamorreu.com.br/
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DENUNCIANDO

As plataformas digitais, como redes sociais e aplicativos de mensagem, costumam oferecer opções 
para a denúncia interna de comportamentos abusivos que violem os termos de uso de cada um 
desses serviços. Em cada uma delas, você encontra caminhos para denunciar diretamente contas, 
publicações, comentários, conteúdos e páginas. 

Existem várias formas de registrar uma ocorrência em uma Delegacia de Polícia. Você pode procurar 
os portais online das Delegacias que oferecem este serviço no país, utilizar o Disque-Denúncia (181) 
ou ir presencialmente em uma unidade. Não se esqueça das orientações anteriores: sempre que pos-
sível, conte com uma assistência jurídica e com o apoio de organizações e pessoas de confiança.

Em diversos estados brasileiros existem, inclusive, delegacias especializadas em cibercrimes. Em 
geral, elas estão restritas às capitais, mas é possível entrar em contato também por telefone 
ou e-mail. A ONG SaferNet disponibiliza um mapeamento sobre todas as unidades disponíveis: 
https://new.safernet.org.br/content/delegacias-cibercrimes

D. ABRA DENÚNCIAS INTERNAS NAS REDES SOCIAIS

E. PROCURE O DISQUE-DENÚNCIA E AS DELEGACIAS

F. PASSO A PASSO

Informe-se:
reconheça-se como detentor 
do direito inalienável à liber-

dade de expressão, conhe-
cendo também responsabili-

dades e limites envolvidos.

Armazene com cuidado to-
dos os registros da situação.

Procure organizações de 
apoio e assistência jurídica.

Denuncie: utilize os canais 
disponibilizados pelas pla-

taformas digitais e comuni-
que às autoridades.

Você já foi ou está sendo 
vítima de ameaça, stalking, 
assédio judicial, censura ou 
discurso de ódio? É hora de 

se defender.

Reconheça as situações e 
cenários que ameaçam sua 
liberdade de expressão. E 
não ameace a liberdade e 

os direitos alheios.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

https://new.safernet.org.br/content/delegacias-cibercrimes
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CAPÍTULO 5

O QUE 
APRENDEMOS 
AQUI?
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O QUE É A LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO?
É a liberdade de buscar informações e de se expressar sem 
a necessidade de autorização prévia para isso. É também a 
responsabilidade de conhecer os riscos e limites decorrentes 
da manifestação pública, de modo a afastar-se de qualquer 
possível uso abusivo dessa garantia constitucional.

COMO A MINHA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO É PROTEGIDA?
Ela é entendida como um direito inalienável e fundamental. 
Por isso, é garantida por normas internacionais sobre a 
pessoa humana e reconhecida em legislações nacionais, 
como a Constituição Federal de 1988 e o Marco Civil da 
Internet (2014).

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
É UM DIREITO ABSOLUTO?
Não! Como vários outros direitos fundamentais, a liberdade 
de expressão precisa conviver com as condições que 
garantem a própria liberdade de expressão, e também com 
outros direitos, como o direito à dignidade humana e à honra. 
É importante lembrar que existem restrições legítimas à 
liberdade de expressão e que o abuso desse direito pode 
gerar consequências. Porém, essas restrições devem ser 
bem ponderadas. Lembre-se do teste tripartite como uma 
ferramenta para pensarmos sobre isso.

COMO A MINHA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO PODE SER AMEAÇADA?
Por qualquer tipo de constrangimento ilegal, desproporcional 
e agravado à sua manifestação. Isso pode ocorrer por uma 
variedade de violências, da ameaça à agressão, e também 
pelo assédio judicial, stalking, censura e discurso de ódio.

O QUE EU POSSO FAZER?
Você deve ter a preocupação de armazenar todos os registros 
das ameaças à sua liberdade de expressão, e contar com o 
apoio de assistência jurídica especializada e organizações 
que prestam orientações e auxílios na defesa desse direito.
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CAPÍTULO 6

SAIBA
MAIS
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CARTILHAS E MATERIAIS GRÁFICOS:
Cartilha de orientação para vítimas de discurso de ódio – Produzida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

e pela FGV Direito, possui dicas e orientações específicas para o reconhecimento, o enfrentamento e a prote-

ção em relação a práticas de discurso de ódio.

Cartilha sobre liberdade de expressão online e o papel do Marco Civil da Internet – Produzida pela Coalizão 

Direitos na Rede, discute a liberdade de expressão no ambiente digital, explorando detidamente as definições 

do Marco Civil da Internet.

Fascículos sobre segurança de dados em contexto digital – Material gráfico do Comitê Gestor da Internet 

(CGI), com a contribuição da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Traz definições e orientações 

acerca de como garantir a proteção de dados pessoais e lidar com o vazamento de dados.

Cartilha de orientação aos jornalistas – A ABRAJI, o Observatório de Liberdade de Imprensa e a Ordem de Ad-

vogados do Brasil (OAB) apresentam material com recomendações direcionadas para jornalistas que estejam 

lidando com ameaças e assédio online.

Guia de proteção para comunicadores e defensores de direitos humanos – A ARTIGO 19 explora o tema a 

partir de orientações de segurança e prevenção para ativistas e comunicadores, incluindo a importância de 

protocolos de segurança e dicas de segurança digital.

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29490
https://app.rios.org.br/index.php/s/trw4ZAZR3AsybGA
https://cartilha.cert.br/fasciculos/
https://abraji-bucket-001.s3.sa-east-1.amazonaws.com/uploads/helpdesk_info/details_file/f62fcecc-b35b-4977-85b1-e4008a1f9b24/cartilha_ABRAJI_OAB_completa_com_cr_ditos__1_.pdf
https://artigo19.org/wp-content/uploads/2014/11/guia_de_protecao_e_seguranca_para_comunicadores_e_defensores_de_direitos_humanos.pdf
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LINKS ÚTEIS:
Mapeamento da ONG SaferNet de delegacias especializadas em cibercrime

Mapeamento da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) com contatos de 

todas as defensorias públicas e distritais do Brasil

Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Safernet, portal que recebe denúncias contra 

algumas ameaças à liberdade de expressão, como a intolerância religiosa, racismo e apologia e incitação a 

crimes contra a vida

Monitoramento da organização Frontline Defenders: A ONG monitora e registra casos de assédio judicial 

contra defensores dos direitos humanos e comunicadores

Mapa da Censura: O Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística (MOBILE) registra 

casos de censura artística desde 2019

Exposição 20xARTE: contra o racismo e a censura no Brasil: Ilustrações e charges sobre antirracismo e 

liberdade de expressão em exposição organizada pela ARTIGO 19 e pela Coalizão Negra por Direitos

Frente Cala-Boca Já Morreu – Para acessar o formulário de solicitação de auxílio em caso de violação de 

liberdade de expressão

https://new.safernet.org.br/content/delegacias-cibercrimes
https://anadep.org.br/wtk/pagina/defensorias_nacionais
https://anadep.org.br/wtk/pagina/defensorias_nacionais
https://new.safernet.org.br/denuncie
https://www.frontlinedefenders.org/pt/violation/judicial-harassment
https://movimentomobile.org.br/mapa-da-censura/
https://livreparaprotestar.artigo19.org/exposicao-20xarte/
https://www.calabocajamorreu.com.br/
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CAPÍTULO 7

A FRENTE
CALA-BOCA
JÁ MORREU
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A FRENTE CALA-BOCA JÁ MORREU
A Frente Cala Boca Já Morreu é um grupo da sociedade civil preocupado com o avan-

ço no autoritarismo e movido pelo seguinte princípio: quando um cidadão é calado 

no exercício do seu legítimo direito de expressão, a voz da democracia se enfraquece. 

Por isso, nos dedicamos a ajudar na defesa de indivíduos e grupos que estejam sen-

do investigados criminal ou administrativamente por terem expressado uma ideia ou 

criticado uma autoridade pública.
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