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I – DISCIPLINA 

 

Nome: Liberdade de Expressão 

Código: PPGD 410263 

Trimestre: 1/2019 

Curso: Pós-Graduação em Direito  

Nível: Mestrado 

Professor: João dos Passos Martins Neto 

Dia: Terça-feira 

Horário: Das 19h às 22s. 

 

II – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Expor, problematizar e discutir sobre o conteúdo da norma constitucional da liberdade de expressão. 

 

 



Objetivos específicos: 

 

1. Identificar os requisitos de valor dos atos comunicativos dignos da proteção constitucional da livre 

expressão.  

2. Identificar os limites assinalados ao poder estatal no que concerne às intromissões no domínio da 

comunicação. 

3. Orientar para futuras pesquisas e para a preparação de trabalhos acadêmicos relativamente à liberdade 

de expressão. 

4. Preparar para utilização de elementos de doutrina, jurisprudência e legislação relativamente à 

liberdade de expressão. 

 

III – EMENTA 

 

A liberdade de expressão como ideal político e como direito positivo. O problema dos limites. A teoria dos 

atos da fala. A regra da neutralidade ideológica. A proibição da censura. As razões de proteção. A relação 

com os direitos alheios. Categorias protegidas e não protegidas. A liberdade de expressão na 

jurisprudência.  

 

IV – CONTEÚDO  

 

UNIDADE I – INTRODUÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

Conceito. O problema normativo. As sanções implicadas. Perspectivas de abordagem. O significado 

essencial da liberdade de expressão e da proibição da censura na democracia constitucional. As razões de 

proteção: autonomia, democracia, verdade, tolerância e igualdade.  

UNIDADE II – CATEGORIAS PROTEGIDAS E NÃO PROTEGIDAS 

O paradoxo dos limites à liberdade de expressão. Os precedentes judiciários. Liberdade de expressão e 

discurso do ódio. Liberdade de expressão e direito à honra (dignidade). Liberdade de expressão e invasão 

de privacidade. Liberdade de expressão e direito ao esquecimento.  

UNIDADE III – O ARGUMENTO JURÍDICO-LINGUÍSTICO 

Rota de fuga: a filosofia da mente e da linguagem. Dimensões da existência humana: estados mentais, 

ações intencionais e atos da fala. Classificação dos atos da fala. Bifurcação dos atos da fala. A asserção. A 

teoria da liberdade assertiva. Aplicações práticas.  

 



V – METODOLOGIA 

 

Aulas expositivas, notas de ensino, leitura de textos, análise de jurisprudência, seminários, debates, filmes 

e documentários.  

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será realizada tendo em vista a participação em sala de aula e o desempenho nas dinâmicas 

de trabalho prescritas.  
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____________________________ 

 

*O plano executivo de ensino, com o cronograma das aulas, as dinâmicas de trabalho, a bibliografia complementar 

e a distribuição das atividades, será apresentado em aula após a definição do número de alunos matriculados. 

 

 


