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A revogação da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal colocou em debate novamente 
a necessidade ou não de os meios de comunicação serem regulados por uma legislação 
própria. Parte dos envolvidos é contrária a qualquer legislação, sob a alegação de que a 
Constituição Federal basta para o tema, enquanto outra acredita que alguns pontos, como o 
direito de resposta, precisam ser regulamentados. Há também os que reivindicam uma nova 
Lei de Imprensa. Enquanto alguns parlamentares se mobilizam para tratar do tema, um 
projeto de lei - aprovado no Senado Federal - está parado há 12 anos na Câmara dos 
Deputados, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).  
 
O autor do pedido de revogação da antiga lei, o deputado federal Miro Teixeira (PDT/RJ), é 
contra qualquer lei que ataque a liberdade de expressão. Segundo ele, o texto anterior 
causava embaraço aos jornalistas. E garante que o direito de resposta - um dos pontos 
rebatidos por aqueles que desejam pelo menos uma regulamentação - é assegurado pela 
Constituição Federal, assim como o Código Civil pune imperfeições na atividade jornalística. 
"Vivemos uma outro época, que ainda precisa ser assimilada".  
 
O professor de legislação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 
(ECA/USP), Eduardo Altomare Ariente, também é contra uma lei específica. "A ética do 
jornalista é a da pessoa comum. Sou contra foro privilegiado". Segundo ele, cada juiz vai usar 
sua criatividade para julgar o direito de resposta. Ariente lembra, no entanto, que um dos 
pontos mais importantes de toda a questão, levantado pelo ministro Joaquim Barbosa, do STF, 
não é discutido devidamente: a concentração dos meios de comunicação em poder de poucos 
grupos.  
 
Há quem entenda que a Constituição Federal não regulamenta como deve ser concedido o 
direito de resposta e que, portanto, a revogação da lei deixou um vácuo jurídico. O senador 
Romero Jucá (PMDB/RR), por exemplo, tem um projeto sobre o direito de resposta. "Enquanto 
há a lacuna, a decisão fica a critério de cada julgador. E de nada adianta obter direito de 
resposta dez anos depois", argumenta. O projeto está na comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado, e Jucá acredita que em dois meses possa ser encaminhado à Câmara dos Deputados.  
 
A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) defende a regulamentação 
do direito de resposta e das indenizações por danos morais - para evitar, por exemplo, que 
empresas sejam obrigadas a pagar valores superiores ao faturamento obtido. "A lei revogada 
nasceu com o intuito de cercear a palavra do jornalista, em um contexto que não existe mais", 
argumenta Luís Antonik, diretor-geral da Abert. A opinião da Associação Nacional dos Jornais 
(ANJ) é semelhante. "Lei de imprensa, nunca mais", afirma Ricardo Pedreira, diretor- 
executivo da instituição, lembrando que a norma anterior previa a prisão de jornalistas. Mas 
ele diga que há necessidade de regulamentação do direito de resposta e também das 
indenizações por dano moral.  
 
Entre os que defendem uma nova lei está a Fenaj. "A maioria dos países democráticos adota 
leis específicas ou normas segmentadas. O que não é usual é o vazio absoluto", afirma o 
presidente da instituição, Sérgio Murillo de Andrade, lembrando que a Fenaj queria a 
revogação, mas com a chegada de uma nova lei. Ele também é contra os parlamentares 
regularem questões pontuais. Andrade relembra que há 12 anos está parado na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 3232/92, que institui uma nova Lei de Imprensa. O presidente da 
Fenaj diz que, antes de ser votado no Senado Federal, o projeto foi debatido com a sociedade 
em audiências públicas.  
 
Entre os temas que constam nesse texto estão o rito sumário para o direito de resposta 
(sentença que não permite recurso), a transparência das empresas (apresentando seus 
controladores), a obrigatoriedade do serviço de ouvidoria e o fim da pena de prisão para 
jornalistas. Ele diz que a Fenaj solicitou ao então presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo 
Chinaglia, que o texto fosse votado. A assessoria de imprensa do atual presidente, Michel 



Temer, afirmou que o deputado é contra qualquer lei de imprensa, mas que uma votação do 
projeto depende das lideranças.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C10. 


