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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, LUIZ FUX. 

 

“é também assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua 

antipatia por qualquer candidato, garantia que, por óbvio, contempla 

os artistas que escolherem expressar, por meio de seu trabalho, um 

posicionamento político antes, durante ou depois do período 

eleitoral” (STF - ADI: 5970 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 07/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 

08/03/2022). 

 

Ref. Processo nº 0600150-54.2022.6.00.0000. 

 

O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.719.575/0001-69, com sede na SAFS - Quadra 

02 - Lote 03 (atrás do anexo do Itamaraty), Plano Piloto - Brasília/DF, CEP: 70042-900, 

neste ato representado por seu presidente nacional, CARLOS ROBERTO LUPI, 

brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade nº: 036289023, 

expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 434.259.097-20, com endereço 

eletrônico: clupi@uol.com.br, vem, respeitosamente, por seus advogados in fine 

assinados, , com esteio no artigo 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, III, 

do Código de Processo Civil, e no artigo 156 do RISTF, apresentar:  

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

contra ato jurisdicional do Eminente Ministro Raul Araújo Filho, do Tribunal Superior 

Eleitoral, consistente na decisão monocrática de ID. 157416082, nos autos da 

Representação nº 0600150-54.2022.6.00.0000, por flagrante afronta aos parâmetros 
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firmados por esta Corte Suprema em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 

nº 130 e ADI nº 5970), fazendo-o com espeque nos pontos de fato e de direito doravante 

articulados. 

I. DOS FATOS. MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CUNHO POLÍTICO 

DURANTE O FESTIVAL “LOLLAPALOOZA” E A CENSURA PRÉVIA 

PRATICADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 

Cinge a controvérsia aderente aos autos à prática de censura prévia pelo órgão 

jurisdicional reclamado, levada a efeito durante a realização do tradicional festival de 

música Lollapalooza, que ocorre anualmente na cidade de São Paulo/SP, congregando 

setores representativos da juventude brasileira. É despiciendo, nesse contexto, mencionar 

o quadro de polarização e efervescência política que vive o país, ainda mais às vésperas 

de eleições gerais, agendadas para o próximo mês de outubro de 2022. 

Na conjuntura política atual, é autoritário presumir que a ARTE, em suas 

múltiplas formas de expressão, seja apolítica, hermética, isenta de valores e bandeiras 

de representação. A arte – sobretudo a música – consubstancia-se em um instrumento de 

intelecção e condensação da realidade, em suas múltiplas formas. Portanto, arte sem 

ideia, sem filosofia – (sem política!) – não é arte, é mero entretenimento, panis et 

circenses, submisso aos interesses castradores de quem o contrata. 

Tanto entre os artistas quando entre o público, majoritariamente jovem nele 

engajado, o festival Lollapalooza de 2022 foi marcado pela profusão de manifestações de 

contestação à condução contemporânea do Estado brasileiro, caracterizado por marcas de 

autoritarismo, elitismo e exclusão social, que se tornaram típicas do dia a dia político nos 

últimos anos. Como é natural em diversos espetáculos desse nicho, a política chega aos 
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palcos e toma as multidões, sem atenção aos rigores formais e burocráticos do 

calendário eleitoral, fazendo-o na perfectibilização do mais legítimo significado de 

DEMOCRACIA: 

 

Apresentação da banda “Fresno” no Lollapalooza em 27/03/2022. 
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Cantora Pablo Vittar, em apresentação no Lollapalooza em 25/03/2022. 

Tal espécie de manifestação artística de contestação à condução do governo 

federal não é uma coqueluche do ano eleitoral. Basta relembrar que, durante a pandemia 

de COVID-19, diversos artistas de notoriedade nacional organizaram um movimento 

pelo impeachment do Presidente da República, movimento que ganhou as redes sociais 

durante o confinamento imposto pelas condições sanitárias: 

 

Pois bem.  
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Irresignado com a livre manifestação democrática, o Partido Liberal (PL), a que 

pertence o Presidente da República, ingressou com Representação por Propaganda 

Eleitoral Irregular em face da empresa organizadora do festival Lollapalooza, requerendo, 

ao cabo, em petitório que chega a emular o período autoritário brasileiro, que o Tribunal 

Superior Eleitoral “impeça a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular 

antecipada ou negativa em favor ou desfavor de qualquer candidato, sob pena de multa por 

descumprimento, apuração do crime, e sem prejuízo de que a Justiça Eleitoral, em poder de polícia, 

impeça a continuação do evento” (ID. 157415789). 

Com efeito, a tutela de urgência foi concedida, em parte, pelo Relator, Min. Raul 

Araújo Filho, em decisão monocrática que constitui o objeto de impugnação por esta 

Reclamação Constitucional. Eis o teor final do decisum ora reclamado, que contém sua 

parte dispositiva (ID. 157416082): 

“Não obstante a clara disposição legal em vitrina, os artistas e cantores referidos que se 
apresentaram no evento musical em testilha, além de destilar comentários elogiosos ao 
possível candidato, pediram expressamente que a plateia presente exercesse o sufrágio em 
seu nome, vocalizando palavras de apoio e empunhando bandeira e adereço em referência 
ao pré-candidato de sua preferência. 

De igual modo, também em juízo de prelibação sumária, verifica-se, in casu, o risco da 
demora, tendo em vista que a malsinada propaganda, formulada em desconformidade com 
a legislação eleitoral, ocorrida na última sexta-feira (25/03/2022), pode voltar a ser 
deflagrada, uma vez que o evento musical em questão se estenderá até o próximo domingo. 

Nestes termos, considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in 
mora, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada formulada na exordial da 
representação, no sentido de prestigiar a proibição legal, vedando a realização ou 
manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de 
qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se 
apresentem no festival, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato 
de descumprimento, a ser suportada pelos representados, até ulterior deliberação desta 
Corte”. 
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Conforme será demonstrado nos tópicos doravante alinhavados, a decisão 

transcrita supra constitui iniludível censura prévia por ato jurisdicional, em flagrante 

lesão aos parâmetros densificadores da liberdade de expressão firmados por esta Corte 

em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que invoca o cabimento da 

Reclamação Constitucional em testilha. 

 

II. DO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DA ADERÊNCIA 

ENTRE O OBJETO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADPF nº 

130 e ADI nº 5970). 

A reclamação constitucional, por expressa determinação emanada da Lex Mater, 

destina-se a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a 

autoridade das suas decisões, a teor do comando vertido do artigo 102, inciso I, “l”, da 

Constituição Federal de 1988 1, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas 

vinculantes, nos termos do artigo 103-A, §3º, da Lei Ápice, incluído pela EC 45/2004. 2 No 

 

1 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões. 
2 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...) § 3º Do ato administrativo ou 
decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao 
Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão 
judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o 
caso. 
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plano infraconstitucional, a reclamação encontra-se prevista nos artigos 988 e seguintes 

do Pergaminho Processual Civil. 

 

Para o Ministro Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, a 

reclamação para fins de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal ou 

garantir a autoridade de suas decisões é fruto de criação jurisprudencial, decorrente da 

teoria dos implied powers. 3 Há, no instituto uma marcante influência do que se passou na 

Suprema Corte dos Estados Unidos, no célebre caso MacCulloch x Maryland. No referido 

acórdão, o Chief Justice John Marshall asseverou que “não há frase na Constituição que, 

como nos artigos da Confederação, exclua poderes incidentais e implícitos, o que 

requereria que cada competência fosse minunciosamente descrita”. 

  

Não se trata, no ponto, de perquirir, de modo amplo, a higidez constitucional e 

legal do ato reclamado, mas de, tão somente, examinar se a decisão impugnada 

consubstancia, ou não, violação à autoridade do paradigma apontado como violado. 4 

Ensina o Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas que a razão de ser para a existência 

da reclamação não é outra senão a de oferecer maior segurança à ordem jurídico-

constitucional, notadamente no que tange à estrutura competencial das cortes maiores do 

Judiciário, traçada, direta ou indiretamente pela Carta Magna, através de meio rápido e 

 

3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 8. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013, P. 1305. 
4 Rcl 4381 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011. 
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eficaz em preservá-la. Ainda, de reforçar as decisões desses órgãos como um instrumento 

de respaldo jurisdicional expedito e direto. 5 

 

Sendo esse o contexto, o STF tem sido mais flexível na admissão de reclamação 

em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito 

na cultura brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, 

ainda mais em se tratando de censura prévia, é possível conhecer da ação. Tal 

possibilidade amplíssima de cabimento, que homenageia a densificação de um direito 

fundamental, se antes edificada sobre situações atinentes a matérias jornalísticas, foi 

estendida para se tornar um instrumento eficaz de jurisdição constitucional de combate 

à censura prévia em todas as suas formas. A propósito, colhe-se da jurisprudência 

recente desta Corte Suprema: 

RECLAMAÇÃO. VEDAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ADPF 130. 

ADERÊNCIA ESTRITA. CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE 

DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 

MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

1. O Supremo Tribunal Federal tem estendido o alcance da decisão proferida 

no julgamento da ADPF 130 para sublinhar que em qualquer situação de 

censura, ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da 

reclamação, de modo que essa extensão para outros casos não necessariamente 

previstos pelo paradigma justifica-se em razão da persistente vulneração desse 

direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. A jurisprudência que 

se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a 

limitação da liberdade de expressão operem a posteriori, devendo o Poder 

 

5 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2000. P. 469. 
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Judiciário justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, 

temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter. 3. 

Vulnera o julgamento da ADPF 130 o ato judicial que afasta o exercício da 

liberdade de expressão sem o minudente cotejo analítico exigido por precedentes 

desta Corte. 4. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. (STF 

- Rcl: 20757 PI 0002346-10.2015.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de 

Julgamento: 06/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022). 

Direito constitucional. Agravo em Reclamação. Liberdade de expressão. ADPF 

130. Remoção de trecho de vídeo de debate jornalístico. Alegada ofensa à honra 

de ex-autoridade pública. 1. Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná (TJ/PR) que determinou a remoção de trecho de vídeo de 

debate jornalístico, postado em canal do Youtube, por conter conteúdo falso e 

ofensivo à honra de ex-autoridade pública. 2. No julgamento da ADPF 130, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu enfaticamente a censura de publicações 

jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal 

na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de 

uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-

condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. O STF 

tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de 

expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura 

brasileira, inclusive por via judicial. Assim, em qualquer situação de censura, 

ainda que não propriamente prévia, é possível conhecer da ação. 5. Os 

elementos constantes nos autos, porém, demonstram a ausência de aderência 

entre a decisão atacada e o paradigma tido como descumprido. Ademais, o 

confronto entre liberdade de expressão e o direito à honra de vítimas em razão 

da divulgação de notícias falsas injuriosas configura uma situação recente, que 

não foi sequer apreciada na ADPF 130. 6. Agravo interno a que se nega 

provimento, mantida a decisão que negou seguimento à Reclamação. Aplicação 

da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - Rcl: 47212 PR 0053380-

14.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

20/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/09/2021). 
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Prova máxima que o paradigma de cabimento de Reclamação firmado para a 

ADPF nº 130 foi ampliado para englobar situações que transcendem a prática do 

jornalismo é o recente julgamento, por esta Corte, da ADI nº 5970, que coteja, dentre 

outros aspectos, a proteção da liberdade de expressão no contexto da disputa eleitoral. 

Naquele julgado, a Corte Suprema considerou constitucional a apresentação de artistas 

com a finalidade específica de assegurar recursos para a campanha eleitoral, foi 

ressaltado, de forma expressa, na Ementa daquele julgado que: “é também assegurado a 

todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer candidato, garantia 

que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem expressar, por meio de seu 

trabalho, um posicionamento político antes, durante ou depois do período eleitoral” 

(STF - ADI: 5970 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/10/2021, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: 08/03/2022).  

É evidente, pois, que a contenda constitucional subjacente ao decidido na ADI nº 

5970 se amolda ao contexto fático da decisão ora vergastada, que também encontra 

cabimento na jurisprudência delineada por esta Corte a partir da ADPF nº 130. 

Ao cabo, cumpre ressaltar que o descumprimento a decisões tomadas no 

controle concentrado de constitucionalidade não exige o exaurimento das vias 

ordinárias de impugnação, podendo ser acionado, de forma direta e eficaz, o guardião 

da Constituição (art. 988, III, do CPC/2015). Na linha do art. 988, § 2º, do Estatuto 

Processual, o exaurimento das instâncias ordinárias só é exigido quando o paradigma de 

controle for decisão tomada sob o rito dos recursos extraordinários com repercussão 

geral, o que não é o caso dos autos, em que se suscita violação ao decidido na ADPF nº 

130 e na ADI nº 5970. Assentado, pois, o cabimento do presente instrumento processual. 
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III. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA. 

 

Não se desconhece o magistério jurisprudencial desta Corte, no sentido de que 

“aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a 

reclamação constitucional”6 e que “não se admite Reclamação para postular direito alheio em nome 

próprio”. Tais entendimentos, contudo, não podem ser aplicado de forma hermética a 

todas as situações, devendo-se atentar, especialmente no caso em questão, às 

peculiaridades que demandam um maior enfoque na própria eficácia dos instrumentos 

da jurisdição constitucional. Em primeiro lugar, o entendimento a que se fez referência 

supra foi edificado para incidir em ações que discutem relações de direito subjetivo, 

apropriável por aqueles que integram os polos processuais da contenda. 

 

Outrossim, o CPC/2015 encetou, no caput do art. 988, que podem propor a 

Reclamação a “parte interessada” ou o Ministério Público. Outro aspecto legal de 

relevância para a compreensão do papel da Reclamação Constitucional como 

instrumento de efetivação da jurisdição constitucional é o art. 990 do CPC, reproduzido 

no art. 160 do RISTF, que confere a qualquer interessado a legitimidade para impugnar o 

pedido do Reclamante.  

 

Na linha do entendimento já encampado por esta Corte Suprema, a abrangência 

de “parte interessada” pode abranger todos aqueles prejudicados por atos contrários às 

 

6 STF - AgR Rcl: 26288 RJ - RIO DE JANEIRO 0000681-85.2017.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data 

de Julgamento: 27/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-176 10-08-2017. 
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decisões-paradigma, quais sejam, in casu, aquelas tomadas no controle concentrado de 

constitucionalidade (ADPF nº 130 e ADI nº 5970): 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE 

AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE 

SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR 

A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO 

QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo 

regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, 

destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte. 2. A reclamação não 

é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo 

de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo 

pretendido pelo jurisdicionado. 3. Nos termos da orientação firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos 

aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam 

eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi 

tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e 

incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação 

as partes que compuseram a relação processual do aresto. 4. No caso em exame, 

o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente 

tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal 

Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. (STF - 

Rcl: 6078 SC, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
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08/04/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-076 DIVULG 29-04-2010 

PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-04 PP-00852). 

 

Na hipótese dos autos, é curial compreender que o direito discutido é de caráter 

transindividual, não havendo se falar nas categorias “direito próprio” ou “direito 

alheio”. O que se tutela é a prerrogativa de liberdade de expressão de toda a comunidade 

artística no contexto político-eleitoral, direito titularizado, pois, por qualquer cidadão ou 

organização. Não estão em jogo, pois, os possíveis efeitos patrimoniais decorrentes de 

eventuais sanções aplicáveis pela Justiça Eleitora, estes sim restritos à legitimidade das 

partes que originalmente compunham a relação processual. 

 

De se recordar que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) é sigla com 

representação no Congresso Nacional, de forma que é legitimado ativo para as ações do 

controle concentrado de constitucionalidade em geral. Além disso, o PDT é legitimado 

para instrumentos típicos de controle e assecuração de direitos transindividuais, como o 

mandado de segurança coletivo.  

 

Noutro giro, o PDT postula, no cenário das eleições presidenciais vindouras, a 

candidatura do Sr. CIRO FERREIRA GOMES, JÁ HOMOLOGADA EM CONVENÇÃO NACIONAL 

realizada em 20 de janeiro de 20227. Desse modo, o Partido é diretamente afetado por 

decisões levadas a efeito na Justiça Eleitoral que obnubilam a cidadãos a livre-

 

7 https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/21/pdt-oficializa-nessa-sexta-feira-4a-candidatura-
de-ciro-gomes-ao-planalto.ghtml  

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/21/pdt-oficializa-nessa-sexta-feira-4a-candidatura-de-ciro-gomes-ao-planalto.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/21/pdt-oficializa-nessa-sexta-feira-4a-candidatura-de-ciro-gomes-ao-planalto.ghtml
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manifestação pela preferência ou crítica a candidaturas, considerando o contexto das 

eleições gerais de 2022. 

 

Por todas as razões acima encetadas, considerando ainda a necessidade de se 

conferir máxima efetividade à proteção do direito fundamental ora vergastado pela 

decisão reclamada, é evidente que o PDT se enquadra como “parte interessada” para 

fins do art. 988, caput, do CPC/2015. 

 

IV. DO MÉRITO. 

IV.I. DA VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE PENSAMENTO 

DA CLASSE ARTÍSTICA. DA AFRONTA AOS PARADIGMAS (ADPF nº 130 e ADI 

nº 5970). 

A técnica constitucional de proteção das liberdades fundamentais fragmentou o 

direito do homem pensar e manifestar-se em núcleos distintos, a saber: liberdade de 

manifestação de pensamento; liberdade de consciência e de crença; e liberdade de 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Ainda, podem-

se dividir essas expressões de liberdade em duas grandes categorias: liberdade de 

pensamento e liberdades comunicativas ou de comunicação. 8 A liberdade de 

 

8 “Essa acepção lata da manifestação é denominada, na doutrina alemã, de liberdades de comunicação 
(kommunikativer Freiheiten) ou comunicativas (kommunicationsfreihenten), que abrangem a liberdade de 
expressão em sentido estrito (liberdade de opinião), liberdade de informação, liberdade de imprensa, 
liberdade de comunicação em sentido estrito (radiodifusão e comunicação)”. MACHADO, Jónatas. 
Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2002. P. 371. 
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pensamento, segundo Sampaio Dória, consubstancia-se no direito de exprimir, por 

qualquer forma, o que se pense em ciência, religião, arte ou o que for. 9  

 

Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e supõe o contato do indivíduo com 

seus pares, pela qual “o homem tenda, por exemplo, a participar a outros suas crenças, 

seus conhecimentos, sua concepção do mundo, suas opiniões políticas ou religiosas, seus 

trabalhos científicos”. 10 O direito à liberdade de pensamento é considerado um direito 

primário porque alicerça outras prerrogativas, como a liberdade de expressão de 

pensamento, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de 

crença, a escusa de consciência etc. Ele também ampara o direito de opinião, ou seja, o 

direito de os cidadãos se posicionarem acerca de determinado assunto. 11 

 

Como é cediço, o corolário básico do regime democrático é a possibilidade de os 

cidadãos se expressarem de acordo com seu pensamento e suas convicções (artigo 5º, 

inciso IV, da CF). Isso também se mostra essencial para que a população possa se 

manifestar e se posicionar nas decisões políticas tomadas pela sociedade. A liberdade de 

expressão, por isso mesmo, representa uma relação intrínseca com a democracia, 

constituindo-se um de seus pilares. Sua incorporação constitucional não significa sua 

concretização, haja vista que há sociedades em que ela não está agasalhada na 

Constituição, mas, felizmente, incorporada no imaginário popular e protegido seu 

 

9  DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Comentários à constituição de 1946. São Paulo: Max Limonad. V.III. 
P. 602. 
10 COLLIARD, Claude-Albert. Libertés publiques. Paris: Dalloz, 1972. P. 313. 
11 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 223. 
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exercício. Essa prerrogativa tem sua fundamentação no princípio da autodeterminação 

humana, permitindo seu direcionamento de forma a garantir um melhor aperfeiçoamento 

da personalidade e permitindo a divulgação de suas ideias de forma ampla.  

 

Advertem José Joaquim Gomes Canotilho e Jónatas Eduardo Mendes Machado 

que, “a liberdade de expressão permite assegurar a continuidade do debate intelectual e 

do confronto de opiniões, num compromisso crítico permanente. Com essa qualidade, ela 

integra o sistema constitucional de direitos fundamentais, deduzindo-se do valor da 

dignidade da pessoa humana e dos princípios gerais de liberdade e igualdade, 

juntamente com a inerente exigência de proteção jurídica”. 12 Explana Robert Dahl, nessa 

esteira intelectiva, que a liberdade de expressão é um requisito inexorável para que os 

cidadãos realmente participem da vida em comunidade. Isso porque para adquirir a 

competência cívica, os cidadãos precisam de oportunidades para expressar seus pontos 

de vista, aprender uns com os outros, discutir e deliberar, ler, escutar e questionar 

especialistas, candidatos políticos e pessoas em cujas opiniões confiem. 13 

Feitas essas digressões à guisa de prolegômenos, notadamente quanto à 

magnitude do sacrossanto direito constitucional à liberdade de expressão de pensamento, 

faz-se necessário, no ponto, rememorar o contexto em que foi proferida a decisão 

monocrática ora vergastada, nos autos do Processo nº 0600150-54.2022.6.00.0000. 

 

12  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Constituição e código civil 
brasileiro: âmbito de proteção de biografias não autorizadas. In: JÚNIOR, Antônio Pereira Gaio; SANTOS, 
Márcio Gil Tostes. Constituição brasileira de 1988. Reflexões em comemoração ao seu 25º aniversário. 
Curitiba: Juruá, 2014. P. 132. 
13 DAHL, Robert Alan. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2016. P. 110.  
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O que se vergasta, especificamente, não é a consideração sobre a configuração ou 

não de propaganda eleitoral irregular, a ensejar a aplicação de multa, aspecto ínsito à 

matéria de atribuição da Justiça Especializada. O ponto nevrálgico de insurgência é a 

proibição genérica, antecipada e indistinta para que artistas se manifestem 

politicamente, a favor ou contra algum projeto de poder, num cenário pré-eleitoral 

marcado, naturalmente, pelo enfrentamento e pela polarização. 

Esse balizamento judicial antecipado do debate público é geneticamente 

autoritário, e já foi refutado na jurisprudência desta Corte Suprema, em situações como 

a vestibulada pelo Acórdão reproduzido suso no contexto de publicações literárias – que, 

por óbvio, deve ser estendido a outra expressão artística, a música: 

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTENO NA RECLAMAÇÃO. 

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE 

CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. RECLAMAÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

A Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, 

que é exatamente "o cidadão pode se manifestar como bem entender", e o 

negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura 

prévia. 2. A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior 

responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do 

direito de resposta. No entanto, não há permissivo constitucional para restringir 

a liberdade de expressão no seu sentido negativo, ou seja, para limitar 

preventivamente o conteúdo do debate público em razão de uma conjectura 

sobre o efeito que certos conteúdos possam vir a ter junto ao público. 3. Desse 

modo, a decisão judicial, que determinou “ a suspensão da publicação, 

divulgação e comercialização de obra literária” , impôs censura prévia, cujo traço 

marcante é o “ caráter preventivo e abstrato”  de restrição à livre manifestação de 

pensamento, que é repelida frontalmente pelo texto constitucional, em virtude de 
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sua finalidade antidemocrática, e configura, de maneira inequívoca, ofensa à 

ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Precedentes. 4. 

Logo, ratifica-se, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus 

termos, a decisão agravada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF 

- AgR Rcl: 38201 SP - SÃO PAULO 0034040-55.2019.1.00.0000, Relator: Min. 

ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2020, Primeira Turma, 

Data de Publicação: DJe-047 06-03-2020) 

As restrições à liberdade de pensamento devem ser interpretadas de forma literal, 

só podendo ser realizadas quando houver uma base fática que as ampare. Sobre esse 

alicerce, a lei federal poderá disciplinar as diversões e espetáculos públicos, fixando as 

faixas etárias, os horários e os locais apropriados para a exibição de determinadas 

programações artísticas que tragam constrangimento para a moral e os bons costumes 

imperantes na sociedade. Também a propaganda comercial de bebidas alcoólicas, 

agrotóxicos, medicamentos, terapias e tabaco estão sujeitas a limitações, devendo o seu 

conteúdo trazer advertência acerca dos malefícios provocados pelo seu consumo. E, por 

último, a propaganda de produtos, serviços e práticas que possam ser nocivas à saúde e 

ao meio ambiente deve ser restringida por meio de instrumentos legais, sendo 

disciplinada por normas de âmbito federal (art. 220, §§3º e 4º, da CF). 

Durante as eleições presidenciais de 2018, o Pretório Excelso deferiu Medida 

Cautelar em ADPF que atacava um conjunto de decisões da Justiça Eleitoral que 

determinava, em diversos Estados, a apreensão de material de cunho eleitoral dentro de 

universidades públicas e privadas. Reconheceu, no mérito, a nulidade dessas decisões, 

bem como a inconstitucionalidade de qualquer interpretação da Lei das Eleições (Lei nº 

9.504/97) que possibilite o ingresso de agentes públicos em universidades para a 
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apreensão de documentos ou interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes 

e discentes14. 

Nos últimos anos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 

privilegiado a posição preferencial (preferred position) de que goza a liberdade de 

expressão em relação a outros direitos fundamentais. Com efeito, descabe ao Poder 

Judiciário determinar a suspensão liminar da veiculação de textos jornalísticos, ainda que 

potencialmente lesivos à honra15. A tutela adequada do direito à intimidade se perfaz 

pelo direito de resposta (regulamentado pela Lei nº 13.188/2015), ou mesmo pela 

posterior responsabilização civil por eventuais abusos cometidos no exercício da 

liberdade de expressão, não se admitindo que o Poder Público encampe qualquer tipo 

de censura prévia16 – esta caracterizada, segundo a Corte, pelo “caráter preventivo e 

abstrato da restrição à livre manifestação do pensamento”17. 

Nesse contexto, colhe-se do paradigma (ADPF 130) e da jurisprudência dele 

decorrente, o seguinte: 

(...) 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da 

legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de 

Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações 

de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de 

retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em 

 

14 STF, ADPF nº 548/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/05/2020. 
15 STF, AgRg/Rcl 28.747/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/06/2018. 
16 O Supremo entende, igualmente, que cabe Reclamação Constitucional da decisão judicial que determine 
censura prévia, adotando-se como parâmetro para cabimento da medida a ADPF nº 130, que, no ano de 
2009, declarou a não-recepção pela Constituição de 1988 da antiga Lei de Imprensa - Lei nº 5.250/67. (STF, 
Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017).  
17 STF, AgRg/Rcl 38.201/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/02/2020. 
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sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º 

da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade 

imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta 

aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra 

doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da 

ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 

todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. 

(ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 

30/04/2009, DJe-208  DIVULG 05-11-2009  PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-

02381-01  PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020). 

(...). A alegação de ofensa à decisão da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual 

se proibiu a realização de qualquer forma de censura prévia, dá ensejo ao 

cabimento, em tese, da reclamação constitucional, uma vez que o STF proibiu a 

censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo 

de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, 

que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, 

preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. 3. 

Agravo regimental provido. (STF - AgR RE: 840718 DF - DISTRITO FEDERAL, 

Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/09/2018, 

Segunda Turma). 

Outrossim, de modo ainda mais incisivo, a situação dos autos se amolda ao 

paradigma próximo da ADI nº 5970, cuja ratio decidendi enceta diretriz jurisprudencial 

que infirma a decisão monocrática ora reclamada. Cumpre transcrever a ementa desse 

recente julgado: 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 39, § 7º, da Lei nº 

9.504/1997. Proibição de showmícios ou eventos assemelhados não 

remunerados. Ausência de contrariedade à liberdade de expressão e ao princípio 

da proporcionalidade. Artigo 23, § 4º, inciso V, da Lei nº 9.504/1997. Doações 

eleitorais mediante promoção de eventos de arrecadação organizados 
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diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Interpretação conforme à 

Constituição. Possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows 

musicais em eventos destinados à arrecadação de recursos para campanhas 

eleitorais. Pedido julgado parcialmente procedente. (...) 2. O Supremo Tribunal 

Federal reconhece a instrumentalidade da liberdade de expressão no contexto 

político-eleitoral, visto que se destina a estimular e ampliar o debate público, 

permitindo que os eleitores tomem conhecimento dos diversos projetos políticos 

em disputa. O destinatário último da troca de informações durante o período 

eleitoral é o cidadão eleitor, titular do direito ao voto, que deve ser exercido de 

forma livre e soberana. Não são admitidas, por contrárias à liberdade de 

expressão, limitações que venham a desencorajar o fluxo de ideias e propostas 

de cada candidato, ou a exercer uma censura prévia quanto a determinado 

conteúdo, cabendo a responsabilização, a posteriori, por eventuais abusos 

praticados no exercício desse direito. Precedentes: ADI nº 3.741/DF, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/2/07; ADI nº 4.451/DF, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19; ADI nº 

4.650/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/2/16. 3. É também 

assegurado a todo cidadão manifestar seu apreço ou sua antipatia por qualquer 

candidato, garantia que, por óbvio, contempla os artistas que escolherem 

expressar, por meio de seu trabalho, um posicionamento político antes, durante 

ou depois do período eleitoral. A proibição dos showmícios e eventos 

assemelhados não vulnera a liberdade de expressão, já que a norma em questão 

não se traduz em uma censura prévia ou em proibição do engajamento político 

dos artistas, visto que dela não se extrai impedimento para que um artista 

manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas 

apresentações. A norma em tela está a regular a forma com que a propaganda 

eleitoral pode ser feita, não se confundindo com a vedação de um conteúdo ou 

com o embaraço da capacidade de manifestação de opiniões políticas por parte 

de qualquer cidadão. (...) 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

parcialmente procedente, reconhecendo-se como parte do escopo do art. 23, § 4º, 

inciso V, da Lei nº 9.504/1997 a possibilidade de realização de apresentações 

artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para 

campanhas eleitorais, não se aplicando o princípio da anualidade eleitoral a esse 
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entendimento. (STF - ADI: 5970 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de 

Julgamento: 07/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/03/2022). 

Extrai-se, pois, do decidido na ADI nº 5970, que em que pese a seara eleitoral 

possua instrumentos sancionadores próprios de condutas de propaganda eleitoral 

irregular, a tais instrumentos deve se dar o mesmo caráter instrumental outorgado à 

indenização por danos morais e ao direito de resposta no contexto da liberdade de 

imprensa. Em outras palavras: ainda que existente qualquer “suspeita” de propaganda 

eleitoral irregular por artistas engajados, a censura nunca será o remédio legítimo a ser 

encampado pelo Poder Judiciário. 

Se constatada a propaganda irregular – o que não é o caso dos autos – o 

ordenamento jurídico traz sucedâneos próprios de aplicação de sanção aos infratores. A 

censura prévia nunca será a primeira nem a última ratio, sob pena de um reacendimento 

da tutela estatal do debate público, postura incompatível com o regime inaugurado pela 

Constituição de 1988. Diante do exposto, resta claro que: (i) a decisão monocrática ora 

reclamada introjeta censura prévia a artistas; e que (ii) a decisão monocrática ora 

reclamada, por seu teor, viola paradigmas fixados por esta Corte em controle 

concentrado de constitucionalidade, quais sejam, a ADPF nº 130 e a ADI nº 5970.  

 

V. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (ART. 300, CPC). 

 



PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 

PDT – DIRETÓRIO NACIONAL  

EXECUTIVA NACIONAL 

 
 

  

  

 
 
 

 
 

O artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil 18 e o artigo 158 do Regimento 

Interno deste Supremo Tribunal Federal 19 permitem que o Relator suspenda o curso do 

processo em que se tenha verificado o ato reclamado. A antecipação da tutela possibilita, 

dentre outras medidas, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, evitando 

que esta continue a promanar efeitos deletérios à higidez da jurisdição constitucional. 

 

In casu, a decisão ora vergastada restringe o exercício de um direito sacrossanto 

pela classe artística, gerando-lhe, ainda, um profundo estado de insegurança quanto a 

apresentações vindouras, em que manifestações de engajamento político são bastante 

comuns, quer vindas da plateia ou dos palcos. Deixar incólume uma decisão que fere de 

maneira tão clarividente os precedentes da Corte Suprema na matéria é omissão que 

deixa acesa a lamparina do autoritarismo, constrangendo toda a classe artística, bem 

como o exercício da opinião pública em geral. 

 

A probabilidade do direito restou assentada pela prática da censura prévia, em 

violação aos paradigmas da ADPF nº 130 e da ADI nº 5970. Outrossim, como já apontado, 

o perigo de dano é tautológico, derivado da restrição do exercício de direitos legítimos 

pela classe artística. É que a decisão reclamada, de ampla repercussão na mídia nacional, 

tem, invariavelmente, o deletério consectário de incutir temor em toda classe artística, 

razão pela qual sua suspensão, pelo guardião da Constituição, é a medida que se impõe. 

 

 

18 Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do 
ato impugnado para evitar dano irreparável.  
19 Art. 158. O Relator poderá determinar a suspensão do curso do processo em que se tenha verificado o ato 
reclamado, ou a remessa dos respectivos autos ao Tribunal. 
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Por todas as razões aqui já aduzidas, requer-se o deferimento inaudita altera pars 

de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC), para, com escopo no artigo 989, inciso II, 

do Código de Processo Civil 20 e o artigo 158 do Regimento Interno deste Supremo 

Tribunal Federal sejam sustados os efeitos da decisão monocrática de ID. 157416082, 

proferida nos autos do Processo nº 0600150-54.2022.6.00.0000. 

 

 

VI. DOS PEDIDOS. 

Com apanágio em tudo que fora exposto alhures, requer a Vossa Excelência o 

seguinte:  

a) O deferimento de medida liminar inaudita altera pars para que, com escopo no 

artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil 21 e o artigo 158 do Regimento Interno 

deste Supremo Tribunal Federal sejam sustados os efeitos da decisão monocrática de 

ID. 157416082, proferida nos autos do Processo nº 0600150-54.2022.6.00.0000; 

b) No mérito, após a oitiva do Reclamado e da Procuradoria Geral da República, 

que seja julgada PROCEDENTE a Reclamação Constitucional para cassar a decisão 

monocrática de ID. 157416082, proferida nos autos do Processo nº 0600150-

54.2022.6.00.0000, no Tribunal Superior Eleitoral, por afronta ao decidido por esta Corte 

Suprema na ADI nº 5970 e na ADPF nº 130. 

 

20 Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do 
ato impugnado para evitar dano irreparável.  
21 Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do 
ato impugnado para evitar dano irreparável.  
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Nesses termos, pede e espera o deferimento. 

Brasília (DF), 28 de março de 2022. 

 

 

WALBER DE MOURA AGRA                MARA HOFANS 

OAB/PE 757-B                                        OAB/RJ 68.152 

 

ALISSON  LUCENA   LUCAS GONDIM 

OAB/PE 37.719    OAB/PB 29.510 
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