
A velha Lei de Imprensa morreu. Precisamos de outra? 
Os prós e contras da implementação de novas regras 

para regular o trabalho de jornalistas 
POR M A R C O S E M Í L I O G O M E S 

Do ponto de vista teórico, o Brasil vive um clima quase inédito 
de total liberdade de imprensa há mais de três anos. Desde 
30 de abril de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal 
revogou, por sete votos a quatro, a Lei 5.250, de 1967, que 
consolidava as regras estabelecidas pela ditadura militar 
instaurada em 1964 para regulamentar, e controlar, a atividade 
jornalística no país, não há na legislação nenhuma restrição 
específica que impeça órgãos de imprensa de noticiar, comentar, criticar ou 
denunciar qualquer fato considerado de interesse público, excetuadas algumas 
salvaguardas constitucionais. Mas, se é verdadeira essa situação de liberdade, 
como se explica que o jornal O Estado de S. Paulo tenha noticiado, três meses 
depois da revogação da lei da ditadura, que havia sido proibido de divulgar 
notícias sobre o relacionamento do empresário Fernando Sarney, filho do 
presidente do Senado, José Sarney, com atividades de tráfico de influência 
investigadas pela operação da Polícia Federal conhecida como Boi Barrica? 

Marco do que muitos consideram um vácuo legislativo decorrente da re-
vogação de uma lei cujas maiores anomalias antidemocráticas já vinham 
sendo extirpadas cirurgicamente desde que entrou em vigor a Constituição 
de 1988, a censura da qual o jornal se anuncia vítima perdura até hoje, ainda 
que Fernando Sarney tenha proposto desistir da ação, uma medida que não 
foi aceita pelos advogados do Estadão. Por uma questão de princípio, os res-
ponsáveis pelo jornal insistem em que o mérito desse processo seja analisado 
pela Justiça, na expectativa de obter um veredito que reafirme a liberdade de 
imprensa como um direito fundamental no país. 

Se já parece uma contradição que um escândalo de censura tenha ocorrido 
meses depois do sepultamento de um texto que era classificado como entulho 

O edifício do STF, onde ocorreu a sessão 

autoritário herdado do regime militar, 
como não enxergar outra no fato de 
que a Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), que tem o Estadão como um de 
seus mais importantes afiliados, en-
tende que esse episódio não caracte-
riza a necessidade de aprovar uma 
nova lei que venha a dar contornos 
legais para o exercício da chamada 
liberdade de imprensa e proteja os veí-
culos de informação de interpretações 
exóticas por parte de juizes às vezes 
carentes de um corrimão legal? Ou, 
para inverter a mão da perplexidade, 
como compreender que jornalistas so-
bre os quais a lei anterior pesava como 
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que, em abril de 2009, determinou o fim da Lei de Imprensa no Brasil 

sempre o melhor para os outros cida-
dãos? (Os argumentos da Fenaj e da 
ANJ estão detalhados em artigos nas 
páginas 24 e 25.) 
Teses opostas 
Nesse cenário, ocorre, portanto, um 
debate sobre a necessidade ou não de 
uma nova lei de imprensa que pode-
ria ultrapassar as cercas das entida-
des ligadas à atividade e envolver a 
sociedade, que, na raiz da questão, é 
a principal interessada no livre trân-
sito das informações e a maior vítima 
de qualquer abuso ou restrição, seja o 
acobertamento de fatos com a utiliza-

ção parcial de medidas legais, o uso 
manipulativo da notícia ou a imposi-
ção de pontos de vista específicos sob 
a máscara de decisões democráticas. 
Alguns juristas vêm dando contribui-
ções nesse sentido e é valioso analisar 
seus argumentos, mesmo que se en-
contre sustentação para teses opostas. 
Pelo lado dos que defendem a neces-
sidade de uma nova legislação, falam, 
com argumentos diferentes, expoen-
tes dos tribunais como o advogado 
pernambucano José Paulo Cavalcanti 
Filho, integrante da Comissão Nacio-
nal da Verdade, o comitê que analisa 
as violações de direitos humanos ocor-
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ridas no país entre 1946 e 1988, e o pro-
fessor de direito civil Rodrigo Xavier 
Leonardo, da Universidade Federal 
do Paraná. 

Baseado no argumento de que o 
Brasil t inha a pior lei de imprensa 
do planeta e conseguiu piorar ao não 
ter lei nenhuma, Cavalcanti sustenta 
que os jornalistas vivem na indigên-
cia legal ao não poder se amparar em 
"cláusulas de consciência", que os 
livrariam, por exemplo, de assinar 
reportagens contra suas crenças ou 
princípios ideológicos, e não têm am-
plo direito à "exceção da verdade", a 
possibilidade de provar que uma afir-
mação questionada na Justiça não foi 
caluniosa, mas verdadeira. E, diz o ju-
rista, com uma lei específica, também 
os veículos estariam protegidos de. 

entre outras circunstâncias, enfrentar 
avalanches processuais em dezenas de 
fóruns, quando integrantes de grupos 
atingidos por determinada informa-
ção reagem acionando a Justiça indi-
vidualmente e em praças diferentes. 
Além disso, entende o especialista, os 
órgãos de imprensa não têm como se 
beneficiar judicialmente da retifica-
ção espontânea de notícias, para evi-

tar ações indenizatórias. Num quadro 
assim, o que pode ocorrer é um jornal 
evitar publicar notícias de grande in-
teresse sempre que seu departamento 
jurídico acenar com o risco de pro-
cesso por falta de balizas na legislação. 

Leonardo, por seu lado, publicou 
artigo no jornal O Estado de S.Paulo 
lembrando que a velha Lei de Imprensa 
já estava podada dos aspectos incom-
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patíveis com a Constituição de 1988 e 
que aperfeiçoamentos a custo introdu-
zidos desde a redemocratização do país 
foram para o ralo junto com ela. O que 
ficou no lugar afirma o advogado, foi o 
desafio de preencher o vazio a partir de 
princípios constitucionais sem amparo 
de leis consistentes e, para complicar, 
o risco de só resolver conflitos sobre a 
liberdade de informar pela longa es-
cada de recursos da legislação comum. 
Por esse caminho, quando uma decisão 

de corte superior vier a decidir pelo 
direito de noticiar, a notícia já estará 
caduca e inútil. 

Contra a corrente jurídica que faz 
advertências diante do que chama de 
buraco legislativo em torno de um di-
reito fundamental da sociedade, há 
os que consideram esses argumentos 
como um falso alarme baseado numa 
ansiedade regulatória que engessa o 
funcionamento da Justiça. E, na ten-
tativa de ter uma lei para cada situa-

ção, acaba por ampliar o número de 
exceções em que o espírito da norma, 
afinado para um caso, deixa de servir 
a outros. É uma situação semelhante 
à de um condomínio que proíbe a cir-
culação com cães no elevador social e, 
na reunião seguinte, põe os moradores 
para discutir sobre uma regra para 
gatos e passarinhos. Em entrevista re-
cente ao site especializado Consultor 
Jurídico, o desembargador fluminense 
Luís Gustavo Grandinetti Castanho 
de Carvalho, um dos autores do livro 
Liberdade de Informação e o Direito 
Difuso à Informação Verdadeira (Re-
novar, 2003), considerou que a perple-
xidade posterior à revogação da Lei 
de Imprensa é, a seu ver, um exagero. 

"Não há necessidade de uma nova 
lei para regular as questões relaciona-
das a indenização ou, eventualmente, a 
condutas criminosas por parte do jor-
nalismo", afirmou Grandinetti. "Tanto 
o direito civil quanto o penal dão conta 
dessas relações." Mesmo tratando do 
direito de resposta, a única parte da 
velha legislação para a qual admite a 
discussão de uma lei substituta, o de-
sembargador acredita que há como en-
frentar a falta de uma regulamentação. 
Usando como exemplo os casos em que 
anunciantes podem ser obrigados a fa-
zer contrapropaganda de seus produ-
tos quando violam artigos de algum 
instituto legal, ele sugere basear nesse 
fundamento do Código do Consumi-
dor, por similaridade, decisões sobre o 
direito de resposta enquanto uma re-
gra específica não for aprovada. Para 
todas as outras questões, caberiam, 
por esse raciocínio, os códigos já exis-
tentes e as decisões judiciais orienta-
das pela Constituição. 

Direitos do indivíduo 
Num painel da ANJ, realizado em 2011, 
para discutir a vida de seus associados 
sem a lei de 1967, o professor de di-
reito administrativo e constitucional 
Gustavo Binenbojm, da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, apresen-
tou uma reflexão sobre a natureza 
de qualquer legislação para advogar 
contra a regulamentação legal da li-
berdade de imprensa: princípios são 
estabelecidos pela Constituição, que 
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garante a liberdade; leis são feitas para 
restringir, controlar, normatizar e li-
mitar direitos; logo, não é possível ter 
uma lei que venha a ampliar a liber-
dade de imprensa. Combinada com a 
tese segundo a qual é permitido tudo 
o que a legislação não proíbe, essa te-
oria assusta quem quer resguardar, 
antes de tudo, os direitos do indivíduo, 
para defendê-lo, inclusive, do poder 
da imprensa. Mas ninguém discorda 
que a própria Carta estabelece uma 
hierarquia quando enumera direitos 
individuais antes de assegurar a to-
dos o acesso à informação, no artigo 
5°, dos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos. 

Se essa ordem de prioridades não 
fosse suficiente, caberia recordar que 
também o direito de resposta ("pro-
porcional ao agravo, além da indeni-
zação por dano material, moral ou à 
imagem", item V) precede na Consti-
tuição o de acesso à informação (item 
XIV). E, não por acaso, entre muitas 
razões, é para que o exercício do di-
reito de resposta não se torne um risco 
a pairar sobre publicações que podem 
ser caladas por uma sentença indeni-
zatória maior do que sua capacidade 

econômica que se vê grande adesão à 
ideia de se aprovar uma regulação es-
pecífica sobre ele. Outros motivos para 
essa quase unanimidade são a intenção 
de evitar que esse direito acabe sendo 
usado para contestação de opiniões, e 
não de informações inexatas, e a sim-
ples necessidade de uma padronização 
que impeça determinações como a de 
publicar a íntegra de sentenças enor-
mes e incompreensíveis para o público, 
geralmente não diagramadas nem edi-
tadas - ou até de libelos acusatórios 
que mal mencionam o assunto que deu 
causa à contestação. Em exemplos ex-
tremos, já houve juízes que determi-
naram a publicação de respostas que 
nunca foram anexadas ao processo 
nem enviadas à redação condenada. 

Na Lei de Imprensa mandada aos 
arquivos da história pelo STF, O direito 
de resposta era detalhado ao nível de 
uma bula farmacêutica. Mas, mesmo 
conquistado nos termos que a legisla-
ção previa, carregava intrinsecamente 
um segundo problema para quem o 
utilizava: como reparar um agravo 
cometido por um veículo sem expor 
novamente as afirmações que deram 
causa ao pedido? Acusada, por hipó-

tese, de corrupção, vale a pena, para 
uma autoridade utilizar o mesmo es-
paço para afirmar que não é corrupta 
ou para esclarecer que a denúncia foi 
feita sem que haja provas dos crimes 
que lhe foram atribuídos? Que efeito 
isso tem na opinião pública? Muitos 
assessores de imprensa recomendam 
a seus assistidos que não recorram ao 
instrumento para evitar que, na prá-
tica, termine por ocorrer uma dupla 
exposição das acusações. No mundo 
da política, esse recurso se tornou 
também uma ferramenta cujo único 
objetivo é gerar documentos compro-
vando a abertura de um processo que 
pode não ter fim, mas serve para que 
o acusado saia dizendo que acionou 
o acusador na Justiça. A veracidade 
da acusação muitas vezes nem entra 
em discussão. 

Houve em São Paulo, há muitos 
anos, o caso de um secretário esta-
dual que, chamado de ladrão por um 
adversário, via imprensa, abriu um 
processo por calúnia e, deixando de 
cumprir algum prazo estipulado pelo 
juiz, perdeu a ação. Uma interpretação 
talvez injusta, mas possível, é de que 
não conseguiu comprovar sua honesti-
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dade nos tribunais. Se o mesmo acon-
tece na tentativa de exercer o direito 
de resposta, há dúvida de que algum 
veículo não irá noticiar que venceu a 
causa na qual o protagonista de uma 
notícia tentava provar que ela era inve-
rídica? Por criar situações como esta, 
o direito de resposta, excluída a ques-
tão da indenização, encontra muitos 
defensores mais afinados com a ideia 
de uma autorregulação do que com a 
aprovação de uma lei específica. 

O exemplo do Conselho Nacional 
de Autorregulamentação Publicitá-
ria, o Conar, é frequentemente citado 

como parâmetro para a imprensa. Ex-
cluídas as naturais e inconciliáveis di-
ferenças entre a atividade publicitária 
e a jornalística - uma trabalha para 
realçar características positivas de 
seus produtos e formar opiniões fa-
voráveis enquanto a outra se esforça 
para manter o cidadão informado e 
em condições de tomar decisões que 
favoreçam a coletividade o exem-
plo tem lá sua serventia. Centenas de 
campanhas publicitárias foram alte-
radas a partir de recursos enviados ao 
Conar por quem se sentia prejudicado 
e pode-se imaginar que um órgão se-

melhante na esfera dos veículos de in-
formação reduziria a acordos consen-
suais disputas que hoje seguem para a 
Justiça, contribuindo para melhorar 
a qualidade das notícias e realçando 
o grau de responsabilidade de jornais 
e jornalistas. No último congresso da 
ANJ, realizado em agosto, o assunto e a 
comparação estiveram novamente na 
pauta. E foi lembrada mais uma vez a 
difícil circunstância resultante de ter 
representantes de entidades de vários 
jornais analisando e julgando os tro-
peços da concorrência. 
Autorregulamentação 
A organização que reúne os jornais bra-
sileiros acredita na autorregulação, mas 
tem avançado devagar nessa direção. 
Uma razão para a lentidão do processo 
é a diversidade cultural, social e eco-
nômica existente entre os 154 veícu-
los filiados à entidade. Por enquanto, 
o objetivo é fazer com que cada asso-
ciado cumpra com pelo menos uma de 
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cinco recomendações básicas sobre a 
questão (admissão de erros, canal de 
atendimento da audiência, publicação 
de cartas, fóruns de análise crítica e 
relacionamento com leitores). "É um 
esforço louvável, mas muito aquém do 
necessário", avalia o jornalista Carlos 
Eduardo Lins da Silva, presidente do 
Instituto para o Desenvolvimento do 
Jornalismo (Projor), um dos convida-
dos a debater o assunto no congresso da 
ANJ. "Essa lacuna acaba por estimular a 
ação daqueles que querem impor algum 
tipo de controle externo ao funciona-
mento da imprensa e esse é um risco 
enorme para a liberdade de imprensa." 
O editor da Revista de Jornalismo ESPM 
e professor do curso de pós-graduação 
em Jornalismo com Ênfase em Direção 
Editorial da ESPM lembra ainda que a 
imprensa inglesa, por adotar um com-
portamento complacente com as viola-
ções nos seus princípios de autorregu-
lação, acabou flagrantemente exposta 
no episódio que levou ao fechamento 
do jornal News of the World. "E agora 
até já se fala de iniciativas do governo 

para delimitar a liberdade de imprensa", 
explica Lins da Silva. 

Um estudo comparativo da própria 
ANJ mapeou conselhos de autorregula-
mentação em pelo menos 73 países, 69 
deles instalados voluntariamente por 
entidades associativas e a imensa maio-
ria (65) composta com a participação 
de representantes de outros segmen-
tos, além da própria mídia. Num levan-
tamento realizado há alguns anos, o 
professor José Paulo Cavalcanti consi-
derou os países filiados à Organização 
das Nações Unidas e estudou tanto as 
normatizações autoaplicadas quanto 

• as restrições legislativas. Entre 191 na-
ções, só achou uma sem uma regula-

mentação específica, o Brasil. "Ou todo 
o planeta está errado, ou precisamos 
nos ajustar", diz o jurista. 

Do lado de dentro das grandes em-
presas jornalísticas, a preocupação 
com a administração da liberdade de 
imprensa não é menor do que externa-
mente. A maioria dos grandes veículos 
de imprensa tem códigos de ética e de 
conduta pelos quais se procura discipli-
nar o privilégio da liberdade. As Orga-
nizações Globo, por exemplo, têm uma 
carta de Princípios Editoriais que valem 
para todas as plataformas em que atuam 
e que são divulgadas por todos os veí-
culos. Nesse documento, questões como 
denúncias anônimas, relacionamento 
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com autoridades e conflitos de inte-
resses são analisados detalhadamente. 
Do mesmo modo, a Editora Abril e os 
jornais O Estado de S.Paulo, Folha de 
S.Paulo e Zero Hora adotam princípios 
éticos para regular a atuação de jorna-
listas e das próprias empresas. 

Num plano ainda mais transpa-
rente para a audiência, já não são ra-
ros os veículos que têm ombudsmen 
ou ouvidores com mandato e autono-
mia para criticar o trabalho dos cole-
gas e o produto jornalístico, além de 
defender o leitor e as fontes. Mesmo 
que alguns confundam sua posição, 
às vezes, com a de críticos da mídia 

em geral, e que haja casos em que os 
veículos dão voz ao ombudsman, mas 
parecem não ouvi-lo quando repetem 
atitudes criticadas, a instituição da 
qual a Folha de S.Paulo foi pioneira, 
em 1989, tem se revelado uma válvula 
eficiente em muitos momentos para a 
correção de informações. 

E qual seria a conclusão para a per-
gunta que impulsiona toda essa discus-
são: o Brasil precisa ou não de uma lei 
de imprensa? Considerados todos os 
pontos de vista, o problema parece es-
tar mais na definição e no mecanismo 
de regulação da atuação da mídia do 
que efetivamente na aceitação dessa 

necessidade. Ou seja, a expressão "lei 
de imprensa", para um país que viveu 
o trauma pelo qual o Brasil passou, 
pode ser inadequada para designar um 
princípio que todos os atores aceitam, 
ainda que com medida e abrangência 
diferentes. As entidades patronais já 
procuram a autorregulação; jorna-
listas, mesmo os que entendem que a 
proposta da Fenaj vai além do neces-
sário, concordam, em sua maioria, que 
pelo menos as bases éticas do exercí-
cio da profissão devem ter fóruns de 
discussão; e o público, quando consul-
tado, parece acreditar que um instru-
mento pelo qual os veículos dessem à 
sociedade satisfações quanto ao modo 
pelo qual manejam a liberdade só faria 
crescer a confiabilidade e a credibili-
dade da instituição. 
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Text Box
Fonte: Revista de Jornalismo ESPM, São Paulo, ano 1, n. 3, p. 16-23, out./ nov./ dez. 2012. 




