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Artigo 
__________________________________________________________________________ 
IMPRENSA x CIDADÃO 
 
FERNANDO TREVISAN FERRAZ  
 

Aluno do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – UNIPINHAL.  

 
 
No dia 30 de abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei 5.250/67, a tão 

comentada Lei de Imprensa, não foi recepcionada pela atual Constituição. A ADPF 

(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) foi ajuizada pelo deputado Miro 

Teixeira (PDT-RJ) alegando que referida lei não é compatível com os tempos democráticos, 

não sendo recepcionada pela Carta Magna. No julgamento, o ministro-relator Carlos Ayres 

Britto foi quem proferiu o parecer pela procedência total da ação, do qual sete ministros 

foram a favor e três votaram pela procedência parcial, mais especificamente os ministros 

Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa e Ellen Gracie. O ministro Marco Aurélio Mello votou pela 

manutenção da lei. "A quem interessa o vácuo normativo? A jornais, jornalistas, aos 

cidadãos em geral?", perguntou ele. 

Os argumentos daqueles que votaram pela procedência total da ação foram a de que a 

mesma seria inconstitucional, pois criada num período punitivo, cerceadora de liberdades 

individuais, e principalmente, no caso em questão, do cerceamento da liberdade de 

expressão. A ministra Cármen Lúcia disse que o objetivo da lei derrubada era limitar a 

liberdade de imprensa. "O ponto de partida e de chegada da lei é garrotear a liberdade de 

imprensa", afirmou. Ricardo Lewandowski também fez sua crítica dizendo que  a lei foi 

editada num período de exceção institucional cujo objetivo foi o de cercear ao máximo a 

liberdade de expressão com vista a consolidar o regime autoritário que vigorava no país. 

Ellen Gracie e Joaquim Barbosa consideraram que deviam ser mantidos os artigos da lei 

que previam penas contra crimes de calúnia, injúria e difamação que estavam nos artigos 

20, 21 e 22 da respectiva  lei. 

A liberdade de expressão, junto com a dignidade da pessoa humana são direitos basilares 

protegidos pela Constituição Federal. Há grande proteção em relação à liberdade de 

expressão visto ser importante para definir o Estado Democrático de Direito, mas não 

podemos esquecer da dignidade da pessoa humana. 

Como dito anteriormente, aqueles que almejaram pela derrubada da lei vieram com o 

argumento de que ela era inconstitucional pelo fato de ter sido criada pelo regime ditatorial, 

que restringiu diversos direitos. O ministro Marco Aurélio rebatendo tal argumento, disse: “A 

não ser que eu esteja a viver em outro Brasil, não posso dizer que a nossa imprensa hoje é 

uma imprensa cerceada. Temos uma imprensa livre". Frase esta muito importante para 
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destacar um ponto relevante, pois, a imprensa não tem seu trabalho restrito no Brasil, muito 

pelo contrário, ela tem poderes demais para agir e que muitas vezes, prejudicam as pessoas 

e seus danos são irreversíveis, como por exemplo, um fato bem lembrado pelo ministro 

Gilmar Mendes que aconteceu em 1994 onde vários veículos de comunicação divulgaram 

sobre suposto abuso sexual cometido contra crianças que estudavam numa determinada 

escola. Nada, porém, ficou comprovado. No entanto, nenhuma família teria a confiança de 

matricular seus filhos para estudar naquela escola, mesmo sabendo da incerteza da notícia. 

Isso acabou com a reputação da mesma e mesmo que houvesse retratação no caso, não 

haveria efeito algum, pois a repercussão da notícia é muito maior que sua retratação que 

mesmo havendo, não é respeitada e divulgada tanto quanto a notícia principal, ou seja, 

surge um dano irreparável. 

Com a derrubada da lei, os magistrados, nos julgamentos diários referente ao assunto, não 

mais terão em suas mãos uma lei específica para o assunto, tendo que utilizar a 

Constituição Federal e os códigos Penal e Civil para dirimir conflitos existentes, como se 

percebe neste julgamento ocorrido recentemente no Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, qual seja:  

 

APELAÇÃO Nº 388.484.4/3-00.AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO.DANO MORAL.CARTA PUBLICADA EM 

JORNAL. EXTRAPOLAÇÃO DA GARANTIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO.PROCEDÊNCIA.RECURSO NÃO 

PROVIDO. “...malgrado o inconformismo do requerido, ora 

apelante, o Douto sentenciante deu o correto desate à 

causa na bem lançada sentença. Inicialmente impõe-se 

observar que o E. Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento encerrado no dia 30 de abril de 2009, julgou 

inconstitucional a lei 5.250/67, porquanto incompatível com 

a nova ordem democrática e não recepcionada pela 

Constituição da República de 1988. Contudo, não se pode 

admitir a existência de vácuo legislativo com a decisão 

daquela Excelsa Corte, notadamente em relação ao direito 

de resposta e à reparação de abusos. É que a própria 

Constituição da República assegura “o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem” e garante “que são 
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invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” e 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”.(v. artigo 5º , incisos V, X e 

XXXV). 

 

É essencial atualizarmos nossa legislação com base na Constituição Federal, 

principalmente referente a leis que foram criadas em períodos delicados como o da ditadura 

militar. Veremos se haverá por parte do Congresso, uma nova regulamentação da matéria 

para um assunto tão importante que é a dignidade da pessoa humana em relação à 

imprensa, assegurando sua proteção em face desta, com punições severas. A batalha é 

entre a grandiosa imprensa com todo seu “poder de fogo” e manipulação e do outro lado, 

pessoas que não conseguem dela, quando tem sua vida invadida e desrespeitada com 

divulgação de mentiras, o devido direito de resposta e clara retratação por parte dela, que 

mesmo quando ocorre, não surte muitos efeitos como dito anteriormente. É importante a 

proteção do direito de informação, mas é evidente que sempre pautado na veracidade, 

cautela e seriedade da mesma, para que não ocorram situações vexatórias e injustas devido 

à extrapolação da liberdade de expressão. 
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