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período da ditadura militar no 
Brasil ficou marcado, entre outros 
fatores, pelos abusos contra a 
imprensa, incluindo o cerceamen
to da liberdade de expressão e a 

violação dos direitos humanos por meio da tor
tura. Um marco nesse cenário foi a aprovação da 
Lei 5 . 2 5 0 / 1 9 6 7 , mais conhecida como Lei de 
Imprensa, que regulava a liberdade de manifesta
ção do pensamento e de informação. A legislação 
determinava também o exercício da profissão 
jornalística, responsabilizando civil e penalmen
te os que violassem os direitos individuais ou que 
causassem prejuízo a outras pessoas. 

O Brasil conviveu com a lei por mais de 40 
anos, até que, em 2 0 0 9 , o Supremo Tribunal 
Federal (STF) a revogou, alegando que seus pre
ceitos não eram compatíveis com a Constituição 
Federal. A decisão foi recebida com bons olhos 
pela imprensa, mas se por um lado a medida 
garantiu mais liberdade para o exercício profis
sional, também deixou brechas que impedem 
direitos fundamentais garantidos a todo cida
dão. Um deles é o direito de resposta, previsto 
no artigo 5º da Constituição. 

Desde a queda da Lei de Imprensa, intensifica
ram as disputas judiciais entre os veículos de 
comunicação e autoridades, celebridades e demais 
cidadãos pela defesa de seus interesses. Enquanto 
jornalistas lutam pelo direito à liberdade de 
imprensa e de divulgar as informações que julgam 
ser de interesse público, muitas fontes que se 
sentem ofendidas nas páginas de jornal, revista, 
TV, rádio e online têm apelado à Justiça para 
obter o direito à defesa e retratação. 

Para tentar pôr fim ao embate, já existem 
mais de dez projetos de lei que se propõem a 
regulamentar o direito de resposta em matéria 
divulgada, publicada ou transmitida em veícu
los de comunicação no País. Entre eles, o PL 
1 4 1 / 2 0 1 1 , de autoria do senador Roberto Requião 
(PMDB/PR), é o que está mais avançado. O pro
jeto considera matéria "qualquer reportagem, 
nota ou notícia divulgada por veículo de comu
nicação social independentemente do meio ou 
plataforma de distribuição, publicação ou trans
missão cujo conteúdo atente, ainda que por 
equívoco de informação, contra a honra, a in 
timidade, a reputação, o conceito, o nome, a 

marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica 
identificada ou passível de identificação". 

Segundo Requião, "o projeto estabelece ainda 
mais agilidade no direito de resposta, que deve ser 
imediato". Entende-se como "imediato", segundo 
a nova lei, um prazo de até 60 dias contando a 
partir da última matéria divulgada sobre o ofendi
do. O senador lembra que, com a falta de colabo
ração da imprensa, que se nega a dar espaço de 
defesa ao ofendido, a pessoa é obrigada a recorrer 
ao Judiciário. O problema é que, com a demora do 
processo, há casos em que o dano já foi agravado 
e o direito de defesa já não faz mais sentido. 

Para o advogado Bruno Boris, especializado 
em direito empresarial, um acordo extrajudicial 
entre o veículo de comunicação e o ofendido 
poderia encurtar o caminho e evitar o processo 
judicial, mas nem sempre isso é possível. 
"Quando existia a Lei de Imprensa, ela determi
nava os prazos para o ofendido pedir o direito de 
resposta, mas ainda assim os meios de comuni
cação se negavam a concedê-lo. Essa dificuldade 
sempre existiu porque a imprensa entende que 
está exercendo seu direito de informar." 

Este foi o caso da revista Veja em fevereiro 
deste ano, que, após receber um processo do jor
nalista Luís Nassif, vai ter de dar espaço ao seu 
direito de resposta em decorrência de ofensas 
feitas pelo então colunista da publicação, Diogo 
Mainardi, em 2 0 0 8 . Em seu blog, Nassif comemo
rou a decisão concedida pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, ainda que a editora Abril, 
que publica Veja, possa recorrer da decisão. "A 
sentença não apagará os dissabores pelos quais 
passei (...) o constrangimento de enfrentar acusa
ções falsas disseminadas através de quase um 
milhão de exemplares pelo país", disse Nassif, 
mas lembrou que seu caso provoca a nova juris
prudência de Requião sobre direito de resposta. 

POR DENTRO DO PL 141/2011 
Aprovado pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJ) por unanimidade em 
2 0 1 2 e levado à votação no Plenário do Senado 
Federal no mesmo período, o projeto de lei de 
Requião recebeu dez emendas, das quais oito 
foram acatadas pelo relator da CCJ, senador 
Pedro Taques. Entre elas, fica assegurado o 
direito de resposta mesmo que haja a retratação 
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ou retificação espontânea pelo veiculo de comu
nicação social. "Somente o ofendido terá condi
ção de responder de forma plena e proporcional 
ao agravo sofrido. A Constituição Federal não 
estabelece qualquer condicionamento ao exercí
cio desse direito", diz Taques em seu parecer. 

No início de agosto, mais duas importantes 
alterações foram sugeridas pelo Conselho de 
Comunicação Social, causando também descon
tentamentos. O texto original do projeto, no 
artigo 2 O , prevê ao ofendido o direito de respos
ta ou retificação, gratuito e proporcional ao 
agravo. O texto recebeu aprovação também do 
relator da CCJ, no entanto, o Conselho teve um 
entendimento diferente. O parecer aprovado 
pelo órgão restringe a ofensa apenas quando há 
fato errôneo ou inverídico. 

Para Ronaldo Lemos, um dos 13 integrantes 
do Conselho, a alteração foi sugerida porque, 
apesar de o direito de resposta ser muito 
importante e ter a função de ampliar o debate 
na esfera pública, se for amplo demais, acaba 
tendo o efeito contrário. "Pode desestimular 
debates e opiniões, justamente pelo temor de 
que gerem um direito de resposta sem defini
ção de critérios objetivos." 

No entendimento do advogado Bruno Boris, a 
subjetividade no projeto deixa indeterminado o 
conceito de ofensa. A mudança sugerida pelo 
Conselho de Comunicação Social deixa mais 
claro o entendimento de ofensa. "A pessoa terá 
de provar que o fato é inverídico ou que a 
imprensa publicou algo errado sobre ela. Essa 
mudança deixa tudo mais claro até para o pró
prio veículo de comunicação", defende. 

A discordância do senador Requião está justa
mente na necessidade do ofendido ter de provar 
que é inocente para conseguir o direito de res
posta. Para o autor do projeto, "a imprensa tem 
direito de acusar quem quiser, mas o ofendido 
tem o direito de se defender no mesmo espaço. 
Inclusive, é uma regra jornalística nunca publi
car sem antes ouvir todas as partes". 

Ainda sobre o parecer do Conselho, Requião 
diz sofrer pressões que têm impedido que o PL 
seja votado ainda este ano. "Agora teve essa 
excrescência de mandá-lo para o Conselho de 
Comunicação Social, que não tem nada a ver 
com o processo legislativo." Sobre as críticas, 
Lemos afirma que o pedido de análise do projeto 
foi feito pelo presidente do Senado, senador 
Renan Calheiros, e que, pelo caráter consultivo 
do órgão, sua função é ampliar, informar e enri
quecer o debate em torno do tema da comunica
ção, ou seja, a palavra final sobre o projeto será 
do Congresso Nacional. 

O próximo passo do PL será a nova votação no 
Plenário do Senado; em seguida, passa para a 
Câmara dos Deputados para, finalmente, seguir 
para a sanção da presidente Dilma Rousseff. 
Segundo Requião, a expectativa é que a impren
sa seja mais responsável e cuidadosa em sua 
apuração e publicações. "Os veículos perderam o 
freio e acusam, constroem e desconstroem ima
gens sem a menor responsabilidade. O direito de 
resposta é uma vacina", finaliza. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 27, n. 293, p. 38-40, set. 2013.




