
DE IMPRENSA ELIBERDADE DE EXPRESSÃO 

usado com a revogação da lei de imprensa, ofere
dios para a solução de relevantes problemas, seja 
eu determinado dano com matéria jornalística, seja 
gãos de imprensa que, a nosso ver, são os maiores 
falta de umsistema próprio regulando a atividade. 

for aprovada uma nova Leide Imprensa-moderna 
as diretrizes constitucionais - os temas relativos à 
objeto de análise pela doutrina, com a utilização 
risprudenciais. 

LUIZ MANOEL GOMES]UNIOR 

MIRIAM FECCHIO CHUEIRI 

umentado de forma precisa por Manuel Alceu Affonso 
-oJurídico. O Estado de São Paulo, 19.05.2009): "Até que 
Igada (uma nova Lei de Imprensa), a atividade jornalísti

tará dias de incertezas e insegurança, passando a contar 
tribo: o da jurisprudência, que, combi nando preceitos da 
artigos do Código Civi I e dispositivos penais, logre fincar 
ma satisfatória resposta aos conflitos entre a informação 

a personalidade. 

udo, que também a consolidação da jurisdição é tarefa 
ado que, como sabido, a cada cabeça judicante pode 
uma sentença ... 

sado o foguetório inicial, o tempo mostrará não ter sido 
pressão, tout court, da Lei de Imprensa. Nem para os veí
ra a massa dos leitores, ouvintes e espectadores. Vivemos 
carente de cânones explícitos, pretextará intermináveis 
iários. Afinal, muito pior do que uma lei defeituosa, mas 
blecaute normativo no qual mergulhamos". 

SUMÁRIO 

PREFACIO ......... ............................... ....... ... .... ................... .... .. ... ......... .. 9 


NOTA DOS AUTORES.................... ..... .......... .......... ...... ..... .............. ..... 13 


TÍTULO I 

DIREITO DE RESPOSTA: ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E GERAIS 


1. INTRODUÇÃO............................... ..... .. .. ........................ ..... ... ....... .. 21 


2. ASPECTOS PROCESSUAIS DO DIREITO DE RESPOSTA .. .. .... ........ 30 


1. Legitimidade para o exercício do direito de resposta .................... 30 


2. Legitimidade sucessiva .. .. .. ... .......................... .. .... .. .................... ,. 33 


3. 	 Amplitude do direito de resposta.................................................. 35 


4. 	 Prazo e forma para o exercício do direito de resposta............... .. ... 38 


5. 	 Ausência de prejudicialidade entre o direito de resposta e o pedido 

de indenização por danos morais ou ação de natureza penal. .. ..... 39 


3. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DO DIREITO DE RESPOSTA.. ...... 45 


1. A forma de ser exercido o direito de resposta... .... .. .. ..................... 45 


2. 	 O custo com a veiculação da resposta - Direito de regresso ......... . 51 


3. 	 Perda do direito de regresso -Imposição de multa ..... "." ....... """ 54 


4, 	 Possibilidade de ampliação dos limites para o exercício do direito 

de resposta ..... ,,,,, ,, ... ..... ,, ........... " .. .. , ... .. .... ..... ", .. , ...... , " ... ....... ... .. 55 


5. 	 Da réplica da empresa de comunicação ......... .... . " .. .. " .. ......... .. " ... 55 


6. 	 Prazo para a publicação da resposta" ......... """ .. ". " .................... .. 57 


4. 	 O PROCESSAMENTO JUDICIAL DO DIREITO DE RESPOSTA .... " 58 


1. 	 Do pedido de resposta - Procedimento - Ausência de contestação e 

produção de provas " " ........................ "" .... ... ................. " ... ... .... .. 58 


2. 	 Imposição de multa .. .... " .... " ..... """""" ................. " .. " ... " ......... .. 67 

3. 	 Do cabimento da condenação em honorários." ...... "." ................ . 69 

4. 	 Do recurso cabível e seus efeitos" .............. " .. " ...... .... .... " ........... .. 71 


5. 	 Da recusa ou demora na publicação.......... " ..... "" ... .. .... .. ......... . " .. 75 


6. 	 Da resposta veiculada de forma irregular .......... .. .... .. ................... . 76 

7. 	 Momento da execução da multa ............................................. .. " .. 76 

8. 	 Da possibilidade do deferimento do efeito suspensivo ............... .. 85 


9 . 	Da publicação de forma irregular .. " .................................. .. ........ . 88 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

18 

a 

DIREITO DE IMPRENSA ELIBERDADE DE EXPRESSÃO 

5. 	 FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA ..... ................. ... ..... ... ...... ... .... 89 

1. 	 Limitações ao exercício do direito de resposta ... .... ................. ...... 89 


2. 	 Ausência de relação entre o teor da resposta e os fatos anteriormen
te publicados...................................... ..... ................ ... ...... ............ 90 

3. 	 Quando a resposta contiver expressões caluniosas, difamatórias 
ou injuriosas................. ... .. .... .. ............. ...... ...... ..... . .............. ... ..... 91 

4. 	Vinculação com atos ou publicações oficiais ................... ............. 93 

5. 	 Envolvimento de terceiros............ ............. ............. ................ ...... 98 


6. 	 Críticas literária, teatral, artística, científica ou desportiva. ........ .. 98 


6. 	 DIREITO DE RESPOSTA- REPARAÇÃO CIVIL- VEICULAÇÃO EM 
OUTROS ÓRGÃOS DE IMPRENSA ........... ..... ...... ........... .......... ....... 102 

7. 	 ACOLHIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONSEQUÊN
CIAS NO PLANO PROCESSUAL............. ... ..... .. ............................. 104 

1. 	 Efeitos da reforma da decisão .......... .......... ............. ........ .. .......... .. 104 

2. 	 Da utilização da ação executiva e da necessidade de liquidação e 

suas espécies. .... ...... .. .. .... ........... ... ......... ....... .. .............. ........... .... 107 
3. 	 Do autor beneficiário da assistência judiciária.. ........... ...... .. ......... 111 

4. 	Valor a ser exigido .... ....... ............ ........ ............. ............ .. ...... .. ..... . 113 


TiTULOU 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 

1. 	 ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA QUE CARACTERIZAM 
REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO- O PROBLEMA DA VERDADE 
E DA CRÍnCA................. .................................. .... ........................... 115 

1. 	 O abuso de direito e o exercício do direito de crítica - Limites 
para a atuação dos órgãos de imprensa - Exercício regular de um 
direito. .. .............. .... ............. ....... .............. .. ... .......... ........ ................. 116 

2. 	A opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica ou 
desportiva, salvo quando inequívoca à intenção de injuriar ou 
difamar ... .. ............ ............ .. .. .... ...................... ....... .... .. ....... 124 

3. 	 O problema da crítica ao homem público - Político .. .. ...... .... ... .... 126 
4. 	 A reprodução, integral ou resumida, desde que não constitua maté

ria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos 
proferidos pelos órgãos competentes das Casas Legislativas......... 132 

5. 	 Noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do 
Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito .. .... 135 

6. 	A reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crõnica ou 

resenha dos debates escritos ou orais, perante juízes e tribunais, 


SUMÁRIO 

bem como a divulgação de despachos e sentenl 
for ordenado ou comunicado por autoridades j 
de justiça ........ .... ................. .... ........... .. ........ .. 


6.1. O segredo de justiça no Código de Processo 
6.2. Existência de interesse público ....... ......... .. 

6 .3. Processos vinculados ao direito de família .. 
6.4. Acesso de terceiros aos dados de processo q 

segredo de justiça ............. .............. .. ........ .. 
6.5. Veiculação de atos e decisões judiciais - Se 

dever de indenizar ............ ......... .. .... .......... . 
7. 	 A divulgação de articulados, quotas ou alegaçi 

juízo pelas partes ou seus procuradores ...... .... 
8 . 	A divulgação, a discussão e a crítica de atos e d 

Executivo e seus agentes, desde que não se trai 
natureza reservada ou sigilosa ....................... .. 

9. 	 A crítica às leis e a demonstração de sua incon' 
portunidade .... ....... .............. .. ....... ........ .... ..... . 

10. 	 A crítica inspirada pelo interesse público ....... . 

11. A exposição de doutrina ou ideia .... .......... ...... . 

12. 	Reprodução ou noticiário que contenha injú 

difamação ...................................................... . 

2. 	 ESCRITO SEM AUTORIA CERTA OU DETERMI 

1. 	 Matéria divulgada sem autoria certa .. ............ .. 

2. 	Seções especializadas ... ........ .. ... ........ ... ........ ... . 

3. 	 Emissões de radiodifusão ....... ....... ................ .. 

4. 	 Possibilidade de indicação do autor. ............ .. .. 


3. 	 PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EMJUÍZO ........ ..... . 


1. 	 O pedido de explicações ..... ..... .... .. .. .... .. .. ...... .. 

2. 	 Da competência ....... ........ .......... ............ .. ... .... . 

3. 	 Legitimidade ativa e passiva .... ...... .......... ...... .. 

4. 	 Pedido de explicações coletivo .... .... .............. .. 

5. 	 Prazo para as explicações .... ........ ..... .. .. ... ...... .. 

6. 	 Explicações insatisfatórias ... .. ......... .. ..... ... ...... . 

7. 	A publicação das explicações ................. ...... .. .. 

8. Recurso ......... ... .. ....... ......... .............. .. ..... .. .... .. 


BIBLIOGRAFIA .. ... ................... .... ..... .................... ... . 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE IMPRENSA ELIBERDADE DE EXPRESSÃO 

S QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO 
ITO DE RESPOSTA .. ............................. .... .. ..... ... . 89 

exercício do direito de resposta ....... ... .... ... .. .... ...... . 89 

ção entre o teor da resposta e os fatos anteriorrnen
.. ............... ...... ..... ................... ... .............................. 90 

osta contiver expressões caluniosas, difamatórias 
~ ... ................ ..... ........ ...... ................. .... ....... ....... ..... . 91 

m atos ou publicações oficiais ...... .. .. ..... .............. .. . 93 
98 

. ,teatral, artística, científica ou desportiva .......... . 98 

POSTA- REPARAÇÃO CIVIL- VEICULAÇÃO EM 
S DE IMPRENSA ... ..... ...... ... .. .. .................. ... .. .. .. 102 

DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONSEQUÊN
PROCESSUAL. ............................ ... .... ...... ... . ····· ·· . 104 

104 

a ação executiva e da necessidade de liquidação e 
...... ..................................... ..... .............. ....... .... ... .... 107 

ficiário da assistência judiciária ........... ... ..... ...... .... . 111 

ido .. ... .... .. ....... .............. ....... .. ..................... .. ...... . . 113 

TíTULO 11 
EXERCíCIO REGULAR DE DIREITO 

ÓRGÃOS DE IMPRENSA QUE CARACTERIZAM 
CíCIODEDlREITO-O PROBLEMA DA VERDADE 

115 

ito e o exercício do direito de crítica - Limites 
dos órgãos de imprensa - Exercício regular de um 

................... ... .................. ...... .. ........... ... ...... ........ ... ... .. 116 

favorável da crítica literária, artística, científica ou 
Ivo quando inequívoca à intenção de injuriar ou 

.. .......................... .... ......................................... 124 

crítica ao homem público - Político .... .... .... .. .... .. . 126 

, integral ou resumida, desde que não consti tua maté
u sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos 

los órgãos competentes das Casas Legislativas ... ..... . 132 

mentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do 
tivo, bem como debates e críticas a seu respeito .. ... . 135 

integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou 

ebates escritos ou orais, perante juízes e tribunais, 


SUMÁRIO 19 

bem como a divulgação de despachos e sentenças e de tudo quanto 
for ordenado ou comunicado por autoridades judiciais- O segredo 
de justiça. .. ... ........ ... . .. . ..... ......... ...... .... ..... .. ..... .... ... .... ........ .... .. .... 135 

6.1. O segredo de justiça no Código de Processo CiviL............. ..... 138 
6.2. Existência de interesse público .. ... ....... ... .. ... . .... .... ... .... .. .. ........ 139 
6.3. Processos vinculados ao direito de família....... .. ... .. ........ .......... 144 

6.4. Acesso de terceiros aos dados de processo que tramita sob 
segredo de justiça ..... ..... ...... .... ... .. ... . .... ... ........ .... ... ..... .. ... ........ 145 

6.5. Veiculação de atos e decisões judiciais  Segredo de justiça e 
dever de indenizar ........ ...... ... .... ... ... .... ... ... .... .... ... ...... . .... .. .. ..... 148 

7. A divulgação de articulados, quotas ou alegações produzidas em 
juízo pelas partes ou seus procuradores.... ..... .......... ...... .......... .... . 153 

8. A divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder 
Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de 
natureza reservada ou sigilosa ... ..... ..... ...... ... .......... ...... ................ 154 

9. A crítica às leis e a demonstração de sua inconveniência ou ino
portunidade ... ... ....... .................. ..... ....... .... ....................... ... ... .. ... 157 

10. A crítica inspirada pelo interesse público .... .... ............ ...... ........... 158 
11. A exposição de doutrina ou ideia........... ..... ....................... .. ....... .. 159 
12. Reprodução ou noticiário que contenha injúria, calúnia ou 

difamação .... ...... .. .. ........... ....... .................. ...... ...... .. ... ... ......... .... 160 

2. ESCRITO SEM AUTORIA CERTA OU DETERMINADA ................ . . 161 

1. Matéria divulgada sem autoria certa ......... .. ........... .. ..... .... .. ......... . 161 
2. Seções especializadas ............. ... .. ............ ................ .. .. .. ..... .......... . 163 
3. Emissões de radiodifusão ..... ........................... .......... ................ .. . 165 
4. Possibilidade de indicação do autor.. .......... ..... .. ........ ....... ...... ... .. . 165 

3. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EMJUÍZO .... ....... ....... ... ... .. .......... .... .. . 166 

1. O pedido de explicações ..... ... .............. ... ..... ..... ..... ....... ....... ....... .. 166 
2. Da competência ............................................. ... .... .. ......... ............ . 169 
3. Legitimidade ativa e passiva .. .......... ..... ....... ......... .. ............... ..... . . 170 
4. Pedido de explicações coletivo ..... ...... ................ ...... ..... .. ............ . 172 
5. Prazo para as explicações ........................................ ....... .. ... ... .... .. 175 

6. Explicações insatisfatórias ........... ...... .. ........................... ............. . 175 
7. A publicaçãO das explicações ............. ... ....................................... . 181 
8. Recurso ......................................... ......... .... ... ................... .. ... ...... . 182 

BIBLIOGRAFIA ....... ....... ......... ........................ ... ..... ....... .. .... .......... ..... .. . 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


