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RESUMO 
 
A liberdade de comunicação social refere-se àquelas liberdades exercidas no âmbito dos 
meios de comunicação social. O jornalismo é a atividade profissional responsável pela 
informação factual, verdadeira, plural e de interesse público, direcionada difusamente à 
orientação social. O direito de informação, caracterizado como direito difuso ou de gozo por 
titulares indeterminados e numerosos, subdivide-se em direito de informar, direito de se 
informar e direito de ser informado. Os jornalistas, como titulares de um espectro alargado 
quanto ao direito de informar, têm responsabilidade quanto à informação que divulgam, dever 
esse que se coloca na base do direito constitucional de ser informado. Tal dever é partilhado 
com as empresas jornalísticas, quando nelas realizado. Na pesquisa, analisou-se a existência 
de garantias constitucionais ao direito de ser informado. Para responder à questão, realizou-se 
pesquisa com apoio bibliográfico e documental. A garantia é uma preocupação empírica 
revestida de juridicidade, já que se presta a efetivar ou concretizar um direito. Traçou-se, 
dessa maneira, um painel de garantias de cunho institucional, substancial e processual. 
Tratando-se de garantias institucionais ao direito de informação, referir-se-ia a verdadeiras 
instituições (como a imprensa livre), podendo daí resultar direitos subjetivos. No caso das 
garantias substanciais, teríamos o acesso à informação, o sigilo da fonte e a incensurabilidade 
da informação jornalística. Uma garantia peculiar seria a de constituição de órgãos 
responsáveis pela fiscalização qualitativa dos veículos de comunicação. Traçou-se ainda um 
rol estrito de garantias processuais, como a ação civil pública, o mandado de segurança, e os 
direitos de petição e de resposta. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Informação jornalística. Direito de ser informado. Garantias 
constitucionais.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
The freedom of social communication referred to those freedoms exercised under of the 
media. The journalism is professional activity responsible for factual information, real, 
pluralistic and of the public interest, directed diffusely to social orientation. The right of the 
information, characterized as diffuse right or of fruition by uncertain and numerous holders, is 
subdivided in the right of the inform, inform yourself and right to be informed. The 
journalists, as occupants of a enlarged spectrum concerning of right of the inform, have 
responsibility for the information they disseminate, devoir that puts on the basis of the 
constitutional right to be informed. This duty is divided with journalistic companies, when 
them realized. In the research, examined the existence of constitutional guarantees the right to 
be informed. To answer the question, realized research to support bibliographical and 
documentary. The guaranty is a empirical preoccupation coated with legality, since lends 
itself effect concretize a right. Traced so a panel of guarantees of institutional imprint, 
substantive and procedural. Treating of the institutional guarantees the right to information, it 
would refer to true institutions (as the free press) and may begin subjective rights. In the case 
of substantial guarantees, we would have access to information, the confidentiality of the 
fonts and the incensurable feature of journalistic information. A guarantee peculiar would be 
constitution of bodies responsible for monitoring the quality of the vehicles of 
communication. Trace it also a panel strict of procedural safeguards, such as public civil 
action, the security’s warrant, and the rights of petition and answer. 
 
KEY-WORDS: Journalistic information. Right to be informed. Constitutional guarantees. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 O foco nas liberdades enquanto direitos fundamentais continua em ampliação. A 

gradação passa pela liberdade negativa ou liberal, em que o indivíduo se defende contra o 

Estado, para uma liberdade positiva ou participativa, a ser concretizada através do Estado, em 

uma constante releitura dos ciclos de liberdades antigas e modernas, liberdade dos antigos e a 

liberdade dos modernos. 

Concernente a tal discussão, subjaz a preocupação com os direitos fundamentais, no 

caso, liberdades, enquanto posições concretizáveis, ou direitos em seu aspecto material, para 

além do aspecto formalista. A liberdade, um dos mais sacralizados direitos, exige uma 

variedade de demandas para ser possível, o que se tem chamado de ‘mínimo existencial’.  

Se isso é verificável no plano biológico do sujeito, também é perceptível nos planos 

histórico, cultural, psíquico e político-social. As liberdades sociais e culturais implicam a 

integralidade da pessoa humana, notadamente centro das discussões político-jurídicas. Tais 

direitos são consagrados em opções políticas na Constituição, documento de maior força 

normativa nos países democráticos ou de tradição constitucionalista.  

Em sua origem burguesa, o Estado deve ser controlado para não ameaçar o indivíduo; 

em sua formatação contemporânea, o Estado deve proteger o indivíduo. O direito à liberdade 

de expressão ilustra a transição, uma vez que o estado religioso passa ao laicismo, quando a 

pessoa passa a ter liberdade de consciência, culto e exteriorização de suas crenças. 

Se o estado laico não pode subsidiar ou financiar as religiões, tem a obrigação de 

defender as liberdades religiosas, através de uma legislação clara a respeito e de um aparato 

de segurança que permita a não-opressão. A liberdade de expressão, porém, é uma liberdade 

complexa, com formas de exercício as mais diversas, como a liberdade de comunicação 

social, objeto do presente estudo.  

Os meios de comunicação abarcam a imprensa enquanto sistema e aparecem como 

presença auto-objetivada, sendo também denominados de mídia ou media (o meio). Abarcam 

formas diversas de expressão, consubstanciadas em aparatos ou plataformas tecnológicas de 

difusão, dirigindo-se ao corpo social (massa) de forma indiscriminada.  

O termo ‘massa’ deriva da era da industrialização e do êxodo rural, quando as cidades 

crescem desmesuradamente. É utilizado para denominar as ‘multidões’, que se tornam objeto 

de estudo, através de instrumentos da ciência social e de métodos estatísticos, dos quais 

derivam, por exemplo, as noções de opinião pública e a instituição do homem médio. A 



 

denominação, alvo de críticas por parecer ter como objeto um corpo despersonalizado e 

manipulável, é amplamente utilizada.     

É nesses meios de reprodução massificada que se desenvolve uma série de atividades 

de cunho intelectual como o jornalismo, sob a idéia geral de liberdade de imprensa, esta 

compreendida como instituição jurídica constitucionalmente protegida.  Nesse âmbito, a 

liberdade dá azo a um fazer profissional, delimitado sob padrões e regras específicas, com um 

ethos próprio, e com características de fechamento/exclusão. Mesclam-se aí liberdades 

institucionais, individuais e profissionais, sob um regime constitucional de posições 

fundamentais.  

No âmbito dessas posições, encontramos o direito de informação, como atividade do 

jornalismo, realizada em empresas e sob fundamentos de economia de mercado, mas 

submetidas por sua nova vocação de espaço público funcionalizado. Ao fim, pode-se dizer 

que a imprensa tem natureza publicística. 

 Em um mundo transformado por imposições de ordem geográfica, tecnológica, 

política e econômica, a informação, mais do que antes, ganha um valor estratégico de 

possibilidade de saber. Se a informação não se confunde com aprendizagem e conhecimento, 

é indispensável para tais processos.  

Podendo ser trabalhada enquanto dado, procedimento, mercadoria, a informação 

coloca-se como categoria requisitada para a concretude da cidadania, verdadeiro direito 

fundamental. No caso do jornalismo e no âmbito constitucional, o direito de informação 

jornalística se desdobraria em direito de informar, direito de se informar e direito de ser 

informado.  

Depreende-se do texto constitucional uma posição de vantagem destinada aos 

jornalistas, na modalidade informar (transmitir dados, informes, de diversas naturezas), e o 

direito de ser informado coloca-se na base desse elastério, reportando-se à garantia de uma 

informação veraz, diligente e plural.  

O direito de se informar corresponde, então, no âmbito público, ao acesso às fontes de 

informação, opinião e debate. Os conceitos amplos ligam-se ao princípio democrático, como 

já repisado. Assim, apesar da unicidade do direito à informação, ele é uno em sua 

generalidade, desdobrando-se para fins didáticos e operacionais.  

No estudo em curso, pesquisa-se o âmbito de exigência do direito de ser informado, e 

sua especificidade, compreendendo núcleo e titularidade, como direito essencial à liberdade 

da pessoa, e ainda requisito de pluralismo do sistema democrático. Realiza-se o trabalho com 



 

apoio em pesquisa documental e bibliográfica. O objeto recorta-se nas garantias possíveis, no 

ordenamento pátrio, ao direito de ser informado.  

  No capítulo primeiro, sistematiza-se o locus de produção da informação jornalística, 

em seu formato característico ou padrão: a notícia. A informação é trabalhada nas empresas 

de comunicação, que também têm por atuação entretenimento e publicidade. A empresa pode 

ser ainda voltada exclusivamente para o jornalismo, mas mantendo em suas categorias de 

produção entretenimento, serviços públicos variados, e a publicidade, fonte de renda 

predominante. 

 Procura-se delimitar o feixe de liberdades imbricadas nessa produção, separando as 

categorias informação e comunicação. Explora-se ainda a base legal da profissão de jornalista, 

que envolve liberdades explícita e implicitamente positivadas na Constituição. A notícia, 

como padrão ou forma-modelo da informação jornalística - conceito recorrente no trabalho, é 

mais trabalhada na segunda parte. 

 Se a informação jornalística é um direito fundamental, posição inscrita 

constitucionalmente, há que se extrair ou formatar o conteúdo ou objeto de tal direito. 

Diferencia-se a notícia jornalística, em seu standard profissional, da opinião e da livre 

expressão criativa. Ao invés, dá lugar a um processo secundário, sob os princípios de 

realidade, verificabilidade e confiabilidade.  

Não sendo exclusiva do jornalismo a categoria informação, nessa atividade, evidencia-

se por ser factual, mesmo assinalada em uma política editorial, própria das empresas de 

comunicação. Analisa-se a possibilidade de o jornalismo ser exercido nessas condições, sob 

um crivo ideológico empresarial, sob abordagem do dever profissional e do princípio da 

incensurabilidade. 

A seguir, expomos a notícia enquanto linguagem ou enunciado, e o tratamento a que é 

submetida, sendo um ‘produto’ artificializado, não correspondendo a um simples reflexo do 

real. Como uma forma singular de conhecimento do mundo, recorte selecionado e discurso 

polifônico, centrado sobre o narrador-jornalista, opera em nível de intermediação sobre 

intermediações, um discurso estruturado sobre outros. Assim, há que ser verificar a 

possibilidade de se enquadrar esse informe qualitativa ou normativamente.  

Por fim, no terceiro e último tópico, tentamos elaborar uma classificação do direito de 

ser informado – ou tomada de posição quanto ao ângulo observado do objeto, ao mesmo 

tempo em que se elabora uma crítica da categorização dos direitos fundamentais. Opta-se pelo 

direito difuso de ser informado, a nosso ver, a dimensão mais característica e relevante, 



 

mesmo com o sublinhar acerca da imprecisão classificatória e dos problemas que cercam os 

direitos difusos.  

A partir de então, analisa-se a normatividade constitucional na perspectiva das 

garantias fundamentais. A exigência ou justiciabilidade dos direitos fundamentais é uma 

questão derivada da problemática dos direitos subjetivos, mas a Constituição brasileira 

realizou opções políticas, devendo, sobre estas, operar a concretude de todas as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais.  

Se os direitos fundamentais, incorporados ao corpo da Constituição, e zeladores do 

princípio da dignidade da pessoa humana, visam garantir categorias básicas e complementares 

de proteção à cidadania, a efetividade desses direitos tem sido alvo de intensas críticas. A 

questão da efetividade ressalta a concretização dos direitos, da real assunção das posições 

jurídicas fundamentais na seara vivencial.  

Certamente, esta é uma preocupação empírica dos juristas, uma vez que a 

normatividade parece enfrentar uma crise em seus fundamentos. Tal crise expõe a dificuldade 

de realizar a Constituição, ainda mais quando ela se afigura programática e compromissória, 

como é o caso da Carta Constitucional de 1988.  

Restringimos a problematização ao objeto do trabalho, lembrando que a concretização 

dos direitos fundamentais aparece revestida de juridicidade na noção de garantia. As garantias 

constituem salvaguardas aos direitos declarados, e podem vir expressas no próprio corpo da 

Constituição, o que lhes alça ao patamar mais avançado na hierarquia legal, ou dispersas na 

legislação.   

Trazemos algumas conceituações das garantias, tentando dissociá-las dos direitos (ou 

verificando se é possível a dissociação). A seguir, traçamos um painel que aponta para a 

existência de garantias do direito de ser informado. Se não está sistematizada ou diretamente 

enviada na Carta Constitucional, a norma garantista existe, e pelo mecanismo operativo, é 

diretamente aplicável.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II - LIBERDADES DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO: do subsistema ao direito 

fundamental. 



 

 

2.1 Direitos e liberdades de comunicação: configurações no subsistema dos meios de 

comunicação social. 

 

 Os direitos fundamentais constituem uma página importante da teoria da Constituição, 

sendo verve inesgotável para o constitucionalismo a pessoa humana no centro das discussões 

político-jurídicas. Os direitos fundamentais são os direitos da pessoa humana positivados nas 

constituições nacionais, compreendidos como essenciais. A essencialidade é elemento de 

qualificação da fundamentalidade, cuja posição privilegiada angaria um status de proteção 

elevado. 

 Os direitos fundamentais, geralmente, são elencados em rol não taxativo das 

constituições. Essa não-taxatividade diz respeito à existência de direitos fundamentais não 

enumerados, implícitos ou decorrentes. Tal entendimento foi expressamente acolhido no 

artigo 5º, § 2º da Constituição Federal do Brasil.  

 Em vista disso, faz-se menção ao caráter aparentemente inesgotável dos direitos 

fundamentais. Considera-se, na perspectiva do trabalho em curso, não haver, na realidade, 

acréscimo de novos direitos, mas uma compreensão metodológica que revela a extensão e 

imbricação dos direitos fundamentais, cuja concretização demanda articulação reflexiva. 

 O esforço para esclarecer, separar e classificar os direitos fundamentais em natureza e 

dimensões, por exemplo, relaciona-se mais a um didatismo, e menos à fragmentação dos 

direitos fundamentais. Isso porque, na historicidade concreta do cotidiano, velhos direitos 

precisam ser refundados sob uma nova configuração, passando o catálogo por uma constante 

atualização, como é o caso do direito de propriedade, que, de caráter absoluto passa para o de 

função social. 

Se o desenvolvimento da teoria constitucionalista parece revelar costumeiramente 

novos direitos, a percepção correta é no sentido de que o constitucionalismo tenta desenredar 

uma teia dos direitos complexa e interdependente. De um direito, parecem surgir ou derivar 

vários outros, indispensáveis à concretização daquele. Assim, tais direitos podem aparentar 

ser novos, compreendendo-se que estejam implícitos e até então não haviam sido revelados. 

Uma outra compreensão possível é que já compunham o programa da norma, faltando até 

então o esforço metodológico que os alcançasse. 

Cumpre lembrar que a noção de direitos implícitos é de inspiração norte-americana. A 

menção a direitos não enunciados consta da Emenda Constitucional nº 9 (1791) à 

Constituição dos Estados Unidos da América, onde se lê: “A enumeração de certos direitos 



 

na Constituição não será interpretada como excluindo ou restringindo outros direitos 

conservados pelo povo”. Entretanto, no país, tem-se evitado a criação de critérios próprios 

para tais direitos, admitindo-se que eles se baseiam nos direitos expressos. 1  

O direito à liberdade de expressão 2 é um exemplo ilustrativo dessa aparente 

infinitude, por conter uma diversidade de direitos e princípios relacionados, desdobrando-se, 

pelo menos, em direitos de liberdade artística, religiosa e intelectual. Como liberdade básica, 

compõe, em primeira instância, o quadro das chamadas liberdades negativas, exigindo-se uma 

abstenção de interferência estatal. Um entendimento contemporâneo parte da premissa de que 

tais direitos podem ser violados por outros que não o Estado, cumprindo aí uma intervenção 

ativa dos seus órgãos para proteção dos bens atingidos. 

Essa liberdade importa a necessidade de expressão, uma espécie de instinto básico, o 

de agregação, partilha e comunicação (processo de tornar comum). A prática desse direito 

pode ter lugar no espaço privado das relações familiares e íntimas, envolvendo o culto 

doméstico e as deliberações pessoais. Mas também pode ocorrer no espaço público, a saber, o 

exercício da opinião, da crítica e do debate, ou no espaço da visibilidade. 

Em se tratando de espaço público, fala-se de política, por excelência, e de negociações 

ou contatos entre o Estado e a sociedade civil.  Convém lembrar que a cidadania envolve um 

status político detido por alguns habitantes da polis (cidade), desmembrando-se em direitos 

(prerrogativas públicas) e deveres (encargos diferenciados). Descrevendo a vivência política 

no sentido específico de convivência e negociação na esfera pública 3 de assuntos públicos, 

contextualiza-se a própria gênese do constitucionalismo. 

 Como ilustração do âmbito publicista e suas reclamações de transparência, pode-se 

falar ainda do direito à informação, legado do iluminismo e das revoluções. Sendo direito 

fundamental expresso no rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal de 1988, 

desdobra-se no direito de informar, direito de se informar e direito de ser informado. O 

próprio direito à informação, conquanto direito com características que o autonomizam, pode 

                                                 
1 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Os direitos fundamentais implícitos e seu reflexo no sistema constitucional 
brasileiro, p. 1-2. 
2 Os Estados Unidos da América são referência obrigatória no tocante às liberdades de expressão. A Primeira 
Emenda (1791) à Constituição, que alçou o direito a um dos grandes baluartes nacionais, diz: “O Congresso não 
editará leis estabelecendo uma religião oficial ou proibindo o livre exercício religioso; ou cerceando a liberdade 
de expressão ou de imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, e de peticionar ao governo 
para reparação de danos”. Cf. Gustavo BINENBOJM, Caio Mário da Silva PEREIRA NETO, Prefácio, Nota 1, 
p. 20, Owen M. FISS, A ironia da liberdade de expressão. Chama-se atenção para a forte limitação sobre 
diversas liberdades que passa a existir no país após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Cf. Ruben 
Dargã HOLDORF, O fim da democracia norte-americana, disponível em: www.saladeprensa.org/art681.htm.   
3 Hannah ARENDT, A condição humana, p. 59. 



 

ser compreendido como subespécie do direito à comunicação, que tem titularidade difusa e 

cunho político. 

O processo de constitucionalização envolve a ascensão da burguesia (queda das 

aristocracias), as garantias de liberdades públicas por meio da positivação (em certo modo, 

legalismo), e a crescente economia de mercado (industrialização – urbanização – sociedade de 

massas). Esse breve retrospecto se faz útil para relembrar que o direito de comunicação 

aduzido contemporaneamente tem um significado peculiar e complexo.  

Já na origem da imprensa, a tipografia, que foi sua precursora, servia a interesses 

estritos, já que a impressão e a leitura eram permitidas a poucos (a Bíblia, que foi o primeiro 

livro impresso, não deveria ser lida individualmente). Servia ainda como espaço de 

divulgação de idéias burguesas, de viés político. Interessava a cada próspero burguês a 

possibilidade de imprimir um folhetim com suas idéias, visando projeção. 4 

Assim, quando mais tarde se fala em comunicação de massa, o termo imprensa 

gradualmente deixará de designar o impresso somente, para se referir aos meios de 

comunicação social – ou seja, veículos de grande alcance e difusão, cuja base tecnológica 

permite o acesso, em termos virtuais, de toda a sociedade. Tais meios de comunicação, apesar 

de livres, são submetidos a uma regulação (mínima, que seja) e inspiram atenção.  

Acerca da necessidade e extensão da regulação, existem diversas orientações 

doutrinárias. Em uma classificação, haveria a teoria libertária, baseada no liberalismo e na 

ausência do Estado no cenário das liberdades de expressão e comunicação de massa; e a teoria 

democrática, calcada na liberdade política dos cidadãos e nos direitos à participação e 

comunicação, tendo a regulação o papel de equilibrar essa fruição. 5 

Em outra classificação, teríamos a abordagem liberal (equivalente à teoria libertária); a 

proposta da auto-regulação (comumente propugnada pelos empresários da comunicação, com 

base na capacidade de auto-fiscalização); o modelo institucional ‘top down’ (ou do clube 

fechado, deixando a regulação para os grandes acordos e grandes negociadores, como as 

organizações internacionais econômicas e os conglomerados corporativos); e a abordagem 

regulatória 6 (no caso, ou através da governança democrática global, em torno de algumas 

iniciativas da Organização das Nações Unidas; ou através do próprio Estado no amplo debate 

com a sociedade civil).     
                                                 
4 Registre-se que, no que toca a nossa história, a Corte Portuguesa não permitia impressão de textos na colônia. 
Só em 1808, Dom João VI decretou a instalação da Imprensa Régia no Rio de Janeiro, dada a fuga da família 
real de Lisboa. Os Avisos instituíram a censura, proibindo a impressão contra a religião, o governo e os 
costumes. Cf. Luiz MARANHÃO FILHO, Legislação e comunicação, p. 22.  
5 Cf. Owen M. Fiss, A ironia da liberdade de expressão, p. 29, p. 46-47. 
6 Marc RABOY, Mídia e democratização na sociedade da informação, p. 194-195. 



 

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei 5.250/67 

(Lei de Imprensa), na data de 30/04/2009. 7 Pelo teor dos votos, aparentemente, surgiram 

elementos para se estabelecer a noção de uma postura libertária ou liberal quanto às 

liberdades de comunicação social, baseada no livre mercado de idéias e na mínima 

intervenção estatal. 8 Não obstante a revogação, correm outros projetos de lei tratando da 

liberdade de comunicação social.  9  

Por outro ângulo, após a declaração de não-recepção constitucional da exigência do 

diploma para jornalista, em julgamento de controle difuso de constitucionalidade, surgem 

elementos para classificar a postura do Supremo entre a auto-regulatória 10 e a do modelo 

institucional ‘top down’. 11 De forma predominante, porém, houve uma remissão explícita 

para a ‘regulamentação’ administrativa a partir das empresas de comunicação (digamos, como 

assuntos inerentes aos interesses empresarias, atos ‘interna corporis’), quanto à exigência do 
                                                 
7 A inconstitucionalidade foi levantada em sede de Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 
130-7, pelo Partido Democrata Trabalhista. Por maioria e nos termos do voto do Relator, o Ministro Carlos 
Britto, o STF julgou procedente a ação. Foram vencidos em parte o ministro Joaquim Barbosa, que votou pela 
procedência parcial do pedido, para conservar o tratamento penal diferenciado dos crimes de calúnia, injúria e 
difamação; a ministra Ellen Gracie, que votou pela manutenção de artigos que proibiam a propaganda de guerra, 
de processos de subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe; o ministro Gilmar 
Ferreira Mendes, que se manifestou pela mantença da regulamentação do direito de resposta e o ministro Marco 
Aurélio. Cf: Supremo julga Lei de Imprensa incompatível com a Constituição Federal, disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402, acesso em: 05/05/2009; e ainda: 
Certidão de Julgamento, disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizador/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsu
lta=PROC&numeroProcesso=130&siglaClasse=ADPF, acesso em: 20/05/2009.    
8 Exceção feita ao ministro Marco Aurélio, único a votar pela total improcedência da ação ajuizada contra a Lei 
de Imprensa e a questionar qual preceito fundamental estaria sendo violado. “Deixemos à carga de nossos 
representantes, dos representantes do povo brasileiro, a edição de uma lei que substitua essa, sem ter-se 
enquanto isso o vácuo que só leva à babel, à bagunça, à insegurança jurídica, sem uma normativa explícita da 
matéria. (...) 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”.  O ministrou disse ainda que a Lei de Imprensa foi “purificada 
pelo crivo eqüidistante do próprio Judiciário”, que não aplica os dispositivos que se contrapõem à Constituição 
Federal. Supremo julga Lei de Imprensa incompatível com a Constituição Federal, disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402, acesso em: 05/05/2009. 
9 Talvez o mais antigo e comentado seja o projeto de Lei 3232/1992, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, 
de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação, e dá outras providências. 
Atualmente, tramita em regime de prioridade na Câmara e aguarda apreciação do plenário. Disponível em: 
www2.camara.gov.br/proposicoes/loadFrame.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/sileg/prop_lista.asp?
fMode=1&btnPesquisar=OK&Ano=1992&Numero=3232%20&sigla=PL, acesso em: 29/05/2009. 
10 “Parece que, nesse campo da proteção dos direitos e prerrogativas profissionais dos jornalistas, a 
autoregulação é a solução mais consentânea com a ordem constitucional e, especificamente, com as liberdades 
de expressão e de informação”, p.72. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes (Recurso Extraordinário RE 511961, Julgamento do Diploma). Disponível em: 
media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, acesso em: 18/03/2008.  
11 “Dessa forma, são os próprios meios de comunicação que devem estabelecer os mecanismos de controle 
quanto à contratação, avaliação, desempenho, conduta ética dos profissionais do jornalismo. Poderão as 
empresas de comunicação estipular critérios de contratação, como a especialidade em determinado campo do 
conhecimento, o que, inclusive, parece ser mais consentâneo com a crescente especialização do jornalismo no 
mundo contemporâneo”, p. 73. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto Ministro Gilmar Ferreira Mendes 
(Recurso Extraordinário RE 511961, Julgamento do Diploma). Disponível em: 
media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, acesso em: 18/03/2008.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizador/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta=PROC&numeroProcesso=130&siglaClasse=ADPF
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizador/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?tipoConsulta=PROC&numeroProcesso=130&siglaClasse=ADPF
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402


 

diploma, que, inegavelmente, é um componente da discussão acerca das liberdades. Pode-se 

dizer que o Supremo substituiu a regulamentação estatal pela regulamentação privatista, a 

partir dos grandes agentes do mercado. 12  

Quanto à comunicação social, enquanto processo de comunhão dialógica com a 

sociedade, reclama-se sua ‘função social’. A redundância justifica-se: os meios de 

comunicação, ditos sociais, organizam-se de forma privada, em empresas. Dessa maneira, o 

cidadão comum teria um papel alegadamente muito pouco significativo no processo, sendo 

um receptor transformado em objeto das diversas emissões. 

Embora não nos detenhamos momentaneamente na teoria da comunicação, relevamos 

a dimensão política do direito à comunicação social. Uma vez que tais veículos exercem um 

papel catalisador e organizativo do corpo social, assiste-se à transferência do lócus de vida 

pública (atos políticos, grandes debates) para a mídia (media, significando meios).  

Os meios de comunicação abarcam a imprensa (essa transmuda o seu caráter 

meramente ‘impresso’, sendo designada então mídia - media, o meio) e os demais aparatos 

tecnológicos de difusão de idéias (TV, rádio, Internet, agências de notícias), e surgem como 

presença mediática ‘objetivada’ no espaço social, 13 sendo parte de nossa estrutura 

institucional.  

Abarcada no âmbito jurídico como instituição protegida constitucionalmente, 

sociologicamente os meios de comunicação aparecem como subsistema social específico, 

conforme Luhmann. Têm, portanto, código especial para a diferenciação autofortificada, com 

as características de auto-reprodução autopoiética, auto-organização, determinação estrutural 

e fechamento operacional. De forma que, para Luhmann: 

 

A análise do sistema dos meios de comunicação por isso permanece no 
mesmo plano que a análise do sistema econômico, do sistema jurídico, do 
sistema político etc, (...). Entre as conseqüências mais importantes de tal 
diferenciação autofortificada está a relação de complementaridade entre 
universalismo e especificação. 14 
 

Tais veículos implicam um microcosmo social com regras próprias de funcionamento, 

e reproduzem, de maneira performática, o ‘mundo real’. Juridicamente, a Constituição Federal 

do Brasil de 1988 nomina este sistema de “meios ou veículos de comunicação social” (artigo 

                                                 
12 Cf. Julgamento Recurso Extraordinário RE 511961 (Diploma de Jornalista). Íntegra da Decisão. Disponível 
em: 
www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&orig
em=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M.   
13 José Luiz BRAGA, Constituição do campo da comunicação, p. 21. 
14 Niklas Luhmann, A realidade dos meios de comunicação, p. 49-50. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

220, caput, §§ 1º e 5º), relacionando-o a um amplo rol de prerrogativas, como liberdades de 

comunicação, expressão e informação nos artigos 5º e 220 e seguintes, além de vedações, 

configurando microsistema com princípios e regras específicos.  

Uma distinção já se faz possível aqui, entre direitos à liberdade de expressão e direito 

à comunicação, implicando cuidado terminológico. Qual o grau de diferenciação possível? A 

Constituição delineia, de forma expressa, os direitos à liberdade de expressão e comunicação, 

em seu artigo 5º, IV e IX. 15 

São verificadas expressões convergentes, como liberdade de manifestação de 

pensamento e liberdade de expressão. Não se utiliza a terminologia liberdade de imprensa na 

Constituição, que, gradativamente, tem caído em desuso, embora a idéia prossiga forte. A 

denominação liberdade de expressão e comunicação passa a ser referenciada como 

designativo geral capaz de ancorar objetivamente a vacuidade semântica ou a multiplicidade 

polissêmica possível em torno das várias nomenclaturas. A distinção é bastante acentuada no 

pensamento de Edilsom Farias.  

 

A liberdade de expressão tem como objeto a manifestação de pensamentos, 
idéias, opiniões, crenças e juízos de valor. A liberdade de comunicação tem 
como objeto a difusão de fatos ou notícias. Tal divisão corresponde ao que 
comumente é designado por liberdade de opinar e liberdade de informar. 16  

 

Assim, o direito à comunicação, no uso proposto por Farias, significa direito à 

comunicação social, em uma das classificações possíveis. 17 Falar em liberdade de expressão, 

como já dito, implica pensar em miríades situacionais, estendendo-se este direito da esfera 

privada à pública. Porém, entendemos, quando se fala em comunicação social, demanda-se a 

seara pública, especificamente no cunho político. 

Tal esboço de definição ainda soa pouco satisfatório, especialmente por duas razões: 

as esferas se intercambiam cada vez mais, assistindo-se a uma crescente imbricação traduzida 

em publicização do privado e privatização do público; e a comunicação social mostra ser um 

mosaico construído nos meios de comunicação de massa, mas de forma nenhuma sua vocação 

pareceria ser univocamente política ou voltada para fins públicos. 

                                                 
15 Constituição Federal. Artigo 5º, IV: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Artigo 
5º, IX: É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
16 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 55.  
17 Cf Jorge MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, p. 456. 



 

Prova disso é a tentativa de dividir em eixos temáticos a programação da televisão 

aberta, 18 cuja concessão é pública: a maior parte desse conteúdo é de entretenimento e 

publicidade. 19 Assim, qual a justificativa para se impingir o político ao direito de 

comunicação social? Uma análise mais atenta abre nuanças significativas.  

A mídia é perpassada por marcos legais que constituem um sistema peculiar, de forma 

que já se reclama um estatuto próprio para o campo do Direito da Comunicação. 20 A profusão 

de leis e o tratamento constitucional ao longo da história revelam a estrutura política do setor 

da comunicação social, usada instrumentalmente a serviço dos grupos dominantes na cena do 

poder.  

Sem entrar no mérito historicista, os documentos que dispõem sobre a comunicação 

social no país são, basicamente, a Constituição Federal, leis esparsas que tratam das 

profissões de comunicador, disposições da legislação comum, como o Código Civil e o 

Código Penal – além de atos normativos de atores privados, compreendendo os Códigos de 

Ética das profissões e o Código de Auto-Regulamentação Publicitária (ver nota 7, acerca da 

revogação da Lei 5.250/67 – Lei de Imprensa, pelo STF).  

A Constituição somente já desenha um quadro com regras e princípios claros, 

tendentes a realizar o princípio democrático através da comunicação social (dispositivos do 

artigo 5º c/c artigos 220-224). Registra-se que o direito à comunicação é classificado por 

alguns doutrinadores como um direito de quarta geração, de titularidade difusa e 

aplicabilidade imediata, devido a sua ‘fundamentalidade’, conceito da seara do 

constitucionalismo. Bonavides cita a concretização democrática como dependente desses 

direitos, fornecendo um elo importante para a ampliação do círculo de compreensão do direito 

à comunicação social. 21 

No âmbito de tal ‘comunicação’, poderíamos encontrar o direito de informação, no 

âmbito do jornalismo, do entretenimento e da publicidade, com configurações diversas. 22 O 

                                                 
18 Constituição Federal, artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 
seguintes princípios: I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 
19 Cf. Decreto 52.796/63 (Regulamento dos Serviços de Radiodifusão). Art. 67. As concessionárias e 
permissionárias de serviços de radiodifusão, observado o caráter educacional desse serviço, deverão na 
organização dos seus programas, atender entre outras às seguintes exigências: (...) 2. Limitar a um máximo de 
25% (vinte e cinco por cento) pelo horário de sua programação diária, o tempo destinado à publicidade 
comercial; 2. Destinar um mínimo de 5% (cinco por cento) do horário de sua programação diária para 
transmissão de serviço noticioso.    
20 Cf. L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, nota de rodapé 124, p. 83. 
21 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 571; Teoria constitucional da teoria participativa, p. 
13.  
22 Constituição Federal. Artigo 5º, XIV. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte; quando necessário ao exercício profissional. 



 

entretenimento ocupa um razoável conteúdo dos meios de comunicação social, e é voltado 

para o lazer, hobby ou ócio, o que não descaracteriza sua função informativo-cultural, e sua 

capacidade educativa. 

A publicidade tem por finalidade a venda de idéias (quando geralmente é denominada 

conceitual ou institucional) e/ou de produtos (sendo chamada de promocional). É 

regulamentada pela Constituição, pelo Código de Defesa do Consumidor e por leis esparsas. 

Tem-se a iniciativa do Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária - Conar, associação 

privada de publicitários e empresas publicitárias, que, através do Código de Auto-

Regulamentação, exercita a fiscalização de forma privada à categoria, configurando um 

sistema misto de controle.  

Aceita-se, portanto, que os meios de comunicação produzem diversas formas e 

conteúdos, possuindo liberdade ideológica e empresarial. Nessa variedade de exercício de 

liberdades, embora o dever de informação verídica exista, afigura-se haver também uma 

atenuação na forma de transmissão, sendo admitidos artifícios de embelezamento, 

simplificação, geração de expectativas e criação de necessidades próprios da 

comunicabilidade.  

É bem verdade que a Constituição instituiu exigências específicas aos meios de 

comunicação eletrônica, a saber, o rádio e a televisão, onde a liberdade de determinar seus 

processos talvez pareça menor do que a destinada aos livros e aos impressos como jornais e 

revistas. Esses veículos particularizam-se no tratamento legal com distribuição pública de 

concessões pelo alcance físico e poder de influência, aparentemente imensuráveis. Diz a 

Constituição: 

 

Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão 
atenderão aos seguintes princípios: 
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 
II – promoção da cultura nacional e regional de estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação; 
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 
percentuais estabelecidos em lei; 
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.   

 

O alcance físico de transmissão desses veículos dá-se pela forma hertziana de 

transmissão, ou seja, por ondas de hertz (cujo domínio é público). A razão da sistemática 

específica está, assim, na natureza restritiva dos recursos, a saber, as zonas de emissão (ondas 

hertzianas públicas). O caráter de publicístico explica a razão de serem reclamadas 

prerrogativas de serviços públicos para a concessão de canais abertos de rádio e TV.  



 

Apesar das maiores exigências, coexistem também na televisão e no rádio as formas 

ou eixos estruturais de entretenimento, publicidade e informação jornalística, mesmo estando 

esses campos cada vez mais sincretizados (os telejornais são feitos em linguagem 

cinematográfica, enquanto a publicidade usa muitos dados da realidade e argumentos de 

autoridade para se firmar. Já o entretenimento está imbricado com a publicidade e a 

informação).  

Com estas considerações, pretende-se reforçar o caráter de gênero do direito 

constitucional à comunicação (lato sensu), que se refere também à comunicação social, 

contendo em seu entorno o entretenimento em forma de produtos culturais, a publicidade, a 

educação, e o direito de informação, especificamente a informação jornalística. A ênfase 

ocorre porque a Constituição trata da categoria informação em várias passagens, e com 

sentidos próprios.  

 Conforme mencionado, temos os meios de comunicação, a imprensa ou mídia, que 

passa a existir como presença mediática ‘objetivada’ no espaço social, 23 sendo parte de nossa 

estrutura institucional de duas maneiras, pelo menos. De uma forma, existe em si como 

instituição protegida (prerrogativas de imprensa), de outra maneira, penetra os demais campos 

institucionais (economia, política, família, educação, religião). 24  

 A partir de então, forma um espaço público autonomizado, onde permanecem vigentes 

as máximas de liberdades e debate, em contato com o espaço privado e as formas vivenciais 

de intimidade. Na teoria habermasiana, a burguesia dá azo ao surgimento de uma gradação 

que vai da esfera privada (sociedade civil, negócios, família, núcleo da intelectualidade 

burguesa), passando pela esfera pública (esfera pública política: debates, esfera pública 

literária: mercado de bens culturais) e chegando à esfera estatal (Estado, Administração, 

polícia). 25 

 Habermas desenvolve uma teoria da mudança estrutural da esfera pública a partir da 

mediatização e do mercado de bens culturais, concepção essa que merece reparos, mas da 

qual nos utilizaremos para alguns efeitos de argumentação. O aspecto crítico da teoria fica por 

conta do excessivo fundamento na existência de uma opinião pública (‘opinião’ essa 

questionada pelo próprio autor) de cunho liberalista. No que toca aos meios de comunicação 

como espaços públicos - ou personificação da esfera pública, concordamos com Wimmer, que 

tece as seguintes críticas à teorização habermasiana: 

                                                 
23 José Luiz BRAGA, Constituição do campo da comunicação, p. 21. 
24 Melvin L. DeFLEUR, Sandra BALL-ROKEACH, Teorias da comunicação de massa, p. 141. 
25 Jürgen HABERMAS, Mudança estrutural da esfera pública, p. 45. 



 

 

É problemática a conceituação dos meios de comunicação como esferas 
públicas, no original sentido habermasiano de espaços nos quais as questões 
práticas e políticas são livremente discutidas por meio de discursos nacionais 
(Habermas, 2003), tendo em vista (i) a elevada concentração da propriedade 
dos meios de comunicação de massa; (ii) a sua insuficiência no atendimento 
das necessidades públicas de informação; (iii) a inadequada tradução do 
pluralismo e dos diferentes pontos de vista na sociedade; (iv) a inércia na 
promoção a direitos de grupos minoritários; e (v) o raro exercício a contento 
da função de “cão de guarda público”.  26 

 

 Ressalvadas as críticas, o conceito de esfera pública de Habermas auxilia na 

constituição de um estatuto peculiar aos meios de comunicação de massa, realmente iniciada 

sob a égide burguesa. Assim, ao mesmo tempo em que se constituem como empresas, sob 

fundamentos de economia de mercado, são limitados por sua função pública. Ao fim, pode-se 

dizer que a imprensa tem natureza publicística. 

 Esse caráter público deve conjugar-se com a necessidade de rentabilidade e 

sobrevivência comercial, e envolver as funções de educar, entreter e informar. Defendemos a 

necessidade de estender o regime especial imposto às emissoras de rádio e TV aos demais 

meios de comunicação. Dada a natureza publicística – e por que não dizer política – de 

qualquer meio de comunicação social, acredita-se na possibilidade de alargar esse regime a 

toda a mídia. 

 A mídia, ou esse conjunto de meios de comunicação, é de complexa caracterização. 

Aparecem “como entidades a un tiempo tecnológicas y jurídicas, com una sustantividad 

propia – generalmente privadas – pero con un rol social y político fundamental dentro de la 

sociedad, lo cual las convierte, también, en entidades de interés e importancia publica”. 27 

 Acresça-se a isso o fato de tais meios de comunicação (empresas que explorem 

atividades de comunicação, entretenimento, divulgação e informação) 28 prestarem serviços 

públicos, em especial as empresas de radiodifusão (serviço público em caráter estrito, CF, art. 

21, XII, a c/c art. 223), que operam através de ondas eletromagnéticas restritas. Por certo 

concordamos com Sarmento acerca de que “o regime constitucional de exploração de rádio e 

televisão é extensivo a outras mídias audiovisuais, como a TV a cabo, baseadas em novas 

                                                 
26 Miriam WIMMER, O direito à comunicação na Constituição de 1988, p. 50-51. 
27 Jaime ORDÓÑEZ, Periodismo, derechos humanos y control del poder político, p. 617.  
28 A Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) aduzia, em seu artigo 12, parágrafo único, que “são meios de informação e 
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Trabalho, artigo 302, §2º: Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta Seção, aquelas que têm a seu 
cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão 
em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários.  



 

tecnologias em que não se coloca a questão da escassez das ondas eletromagnéticas”, 

segundo disposição constitucional.(art. 221 c/c 222, § 3º). 29      

 Mais ainda, acredita-se que o regime incide sobre todos os meios de comunicação, 

pela natureza pública da sua função, suficientemente forte a ponto de caracterizar serviço 

público, ou serviço de interesse predominantemente público. A técnica do serviço púbico se 

“convierte, por un lado, en garantia de la continuidad en la prestación del servicio, y por 

outro, en garantía de que el servicio se preste atendiendo a la finalidad que la naturaleza 

institucional de las libertades de expresión e información exige”, sugere Calzadilla. 30 

Serviria, dessa maneira, como controle sobre os meios de comunicação, não no sentido 

censório, mas de cumprimento de suas finalidades públicas.  

 Tal idéia serve de pano de fundo à exigência constitucional da função social da 

propriedade e da empresa, mas doutrinariamente esbarra na concepção formal de serviço 

público adotada no Brasil. Assim, será público o serviço se lei o definir como tal, a despeito 

de seu teor material aconselhar um regime publicístico.31 No caso dos meios de comunicação, 

apenas televisões e as rádios estariam submetidos a tal regime nas modalidades em que se 

configurem serviços de telecomunicações e radiodifusão de titularidade da própria União (CF, 

art. 21, XI e XII e 223), sendo que os serviços de telecomunicações são incluídos entre os 

essenciais à comunidade. 32     

 Por isso, para sustentar a necessidade de adoção de um regime unificado de tratamento 

aos meios de comunicação, baseamo-nos na teoria constitucional das garantias institucionais.  

Sendo a imprensa livre uma instituição protegida de forma estrutural, através das garantias 

constitucionais institucionais, e sendo, de acordo com Bonavides, tal garantia um instituto de 

direito público, materialmente variável segundo a natureza da instituição protegida, e 

vinculada a uma determinada Constituição ou a um determinado regime político de 

organização do Estado, pensamos, com ele, que: 

 

                                                 
29 Daniel SARMENTO, Livres e iguais, p. 295. 
30 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 167. 
31 Para um maior detalhamento, conferir Vera Maria de Oliveira Nusdeo LOPES, O direito à informação e as 
concessões de rádio e televisão, p. 50-60. 
32 A Lei 9472/97, dispondo sobre serviços de telecomunicações, em seu artigo 126, estabelece a possibilidade de 
serviços de telecomunicações prestados em regime privado. A Constituição, em passagem de difícil 
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permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da 
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.  Cf. ainda Lei Lei 7.783/89 (dispõe sobre o exercício 
do direito de greve, define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade). Artigo 10 - São considerados serviços ou atividades essenciais: (...) VII - telecomunicações. 



 

A garantia constitucional é uma garantia que disciplina e tutela o exercício 
dos direitos fundamentais, ao mesmo passo que rege, com proteção 
adequada, nos limites da Constituição, o funcionamento de todas as 
instituições existentes no Estado. 33 

 

 Dentre as garantias definíveis, identifica-se a garantia institucional, cuja teoria surge 

na Alemanha. No arcabouço alemão, configura-se como categoria intimamente relacionada ao 

Estado burguês, liberalista. Recorde-se que, para Schmitt, os direitos fundamentais seriam, 

essencialmente, aqueles individuais, de resistência ao Estado, tendo caráter absoluto. 34 A 

garantia institucional fornecida por esses teóricos, assim, também é a típica do Estado liberal. 

 Seriam garantias de organização, ligadas a instituições prévias ao Estado (que podem 

ser de natureza pública ou privada) e a ele circunscritas. Fornecem um programa de restrição 

ao legislador, impedindo-o de desfigurar a essência da instituição, ou dependendo da natureza 

do instituto, um programa de ação, obrigando o Legislativo a regulamentar certas situações. 35 

O conceito prossegue útil, mas entendemos, deve ser adaptado a um Estado Social, ou que se 

pretende assim; ou, ao menos, a um Estado cuja esfera pública deva ser alargada 

democraticamente para além de interesses puramente mercadológicos.  

 A idéia de garantia institucional, segundo Calzadilla, remete a um instrumento de que 

se vale o sistema para se proteger. 36 A imprensa livre aparece como uma das instituições 

protegidas, ou no mínimo, como instituição-meio para satisfação de uma pretensão 

democrática, como a opinião pública livre. 

 

La calificación de un instituto jurídico como garantía institucional supone el 
reconocimiento de la existencia en ese instituto de un contenido mínimo e 
indisponible para el legislador, y la protección de ese instituto se fundamenta 
en que es base y elemento principal del próprio sistema político tal y como 
está configurado. Así, los derechos a comunicar y recibir libremente 
información veraz por cualquier médio de difusión , y a expresar y difundir 
libremente pensamientos, ideas u opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier outro medio de reproducción, además de ser derechos 
fundamentales, disfrutan de la naturaleza de garantia institucional. La 
institución garantizada es la opinión pública libre, base del pluralismo 
político y, en cuanto tal, elemento imprescindible del sistema democrático. 37         

 

                                                 
33 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 537. 
34 Carl Schmitt, Teoria de la Constitución, p. 169.  
35 Também denominadas de “garantias de organização”. Cf. Leonardo MARTINS e Dimitri DIMOULIS, Teoria 
geral dos direitos fundamentais, p. 74-75.  
36 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 30. 
37 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 30. 



 

 Embora se diferencie dos direitos fundamentais, em alguns casos, a imbricação da 

garantia institucional com o direito é tão grande, que se torna impossível o tratamento 

diferenciado. Para Canotilho, é o caso das liberdades de imprensa, indissociáveis da 

instituição imprensa livre. 38 

 A imprensa livre, como instituição protegida, na sua função informativa, possui um 

direito-dever, tradicionalmente atribuído aos jornalistas. Assim, tem a prerrogativa de 

investigar, tratar e transmitir material de interesse público, mas também de informar 

adequadamente. O que seria essa informação adequada não é assunto de fácil definição.  

Se “uma informação bem temperada é o sal da vida” 39, como configurar esse 

tempero? Em outras palavras, o que se pode exigir de uma informação jornalística? O direito 

à informação, na modalidade ser informado - e suas garantias, é objeto da pesquisa. Não 

aprofundaremos esse tópico aqui, mas o dito já é o bastante para percebermos a tessitura 

aberta dessas categorias e a sua complexidade.    

 

 

 

 

2.2 A essencialidade da liberdade e o direito à informação 

 

Por fundamento, compreende-se base, alicerce, remetendo à noção de essencialidade. 

Fala-se no mínimo existencial, remetendo à noção de alocação e redistribuição de recursos, 

assim como à idéia de necessidades. O “mínimo necessário” não é uma pauta explícita na 

Constituição, segundo Lobo Torres, mas amplamente apreensível no ordenamento. Aduz o 

autor que, sem esse mínimo, cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem 

as condições iniciais da liberdade. Segundo sua expressão: 

 

O fundamento do direito ao mínimo existencial, por conseguinte, está nas 
condições para o exercício da liberdade, que alguns autores incluem na 
liberdade real, na liberdade positiva ou até na liberdade para, ao fito de 
diferençá-la da liberdade que é mera ausência de constrição. 40 

 

O tema dos direitos fundamentais tem se mostrado recorrente na teoria jurídica, com a 

pessoa humana no centro das considerações. Também parece ter ocorrido um relativo 
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consenso quanto às denominações utilizadas: de direitos humanos, direitos naturais, direitos 

do homem, direitos da pessoa, direitos subjetivos, direitos públicos a direitos fundamentais.  

Embora cada expressão tenha um significado adstrito a conteúdos específicos, o termo 

direitos fundamentais (compreendidos esses como positivados nas Constituições nacionais) 

tem demonstrado a amplitude necessária ao escopo dos problemas tratados. 41 Os direitos 

fundamentais da pessoa humana colocam-se como elemento constitutivo do tecido político 

contemporâneo, associando-se a supremacia da pessoa à positividade nos corpos 

constitucionais. Outorga-se, dessa forma, um status de proteção altaneiro de cunho 

privilegiado.  

 

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 
positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 
sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas 
da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade 
formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 
equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 
Constituição formal (aqui considerada a abertura material do catálogo). 42    

 

A essencialidade é dizer: a pessoa humana não pode passar sem eles, entendendo-se aí 

a valoração de determinadas posições indispensáveis. No esforço de classificar os direitos 

fundamentais, algumas teorias ganharam relevo. Entre elas, a do sistema geracional ou 

dimensional, em que se trabalha com as dimensões (ou gerações, em que pesem as críticas) de 

direitos. Na realidade, a categorização em dimensões altera a idéia de gerações, ao trabalhar 

com conceitos de status de cidadania de forma diferenciada. 43 

Existem variadas classificações, e cada uma delas é objeto de críticas. No caso das 

gerações, temos a crítica à nomenclatura, e ainda a crítica de conteúdo . 44 Não obstante as 

críticas, a Constituição parece ter adotado categorização similar, ao falar de direitos 

individuais, sociais e coletivos, sem que o conteúdo seja exatamente simétrico. Não 

concordamos com a crítica a essa classificação, que diz ser o critério histórico falho por 

implicar a noção de linearidade ‘evolutiva’ dos direitos, e por apontar somente para o 

momento de surgimento. 45  
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43 Ricardo Lobo TORRES, A cidadania multimensional na era dos direitos, p. 256. 
44 Cf. Leonardo MARTINS, Dimitri DIMOULIS, Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 34-35.  
45 Jairo SCHÄFER, Classificação dos direitos fundamentais, p. 69. 



 

Pensamos que, além de reconhecer a empiricidade dos direitos, uma vez que cada 

tempo gera necessidades próprias, a teoria geracional aponta pra um critério de titularidade e 

conteúdo. Não existe a opção utópica de evolução linear da história concomitantemente aos 

direitos, uma vez que reconhecimento e juridicidade não significam, automaticamente, 

proteção e efetivação dos mesmos direitos. Ocorre que a exteriorização fática e a luta política 

de uma demanda geram a reconhecimento jurídico e normatividade do bem reclamado. 

Dividem-se em três tais dimensões, abarcando a primeira os direitos clássicos de 

liberdade e propriedade, sendo essas as liberdades individuais e negativas, mormente aquelas 

denominadas civis e/ou públicas. A segunda corresponderia aos direitos sociais, econômicos e 

culturais, ou de igualdade, compreendendo prestações positivas do Estado, como educação, 

moradia, saúde e trabalho. A terceira dimensão diz respeito à fraternidade, ou direitos difusos 

e coletivos, em ambiência responsiva compartida entre a sociedade civil e o Estado, tais como 

meio ambiente e demandas consumeristas. 

Fala-se, agora, na quarta ‘dimensionalidade’, dos direitos correlativos à globalidade 

jurídica dos próprios direitos, à paz, à comunicação e à democracia participativa. Essa breve 

digressão tem por escopo resgatar a noção de que cada contexto produz necessidades, 

demandas e peculiaridades, ou de outro modo, cada época produz seus direitos.  

Não minimizando as categorias, o que se verifica é uma renovação de antigas 

prerrogativas de acordo com a dinâmica sócio-histórica, com a reinvenção das mesmas 

necessidades, sob novos moldes e aparatos condizentes com a vida. As liberdades se renovam 

sob novas demandas, e necessitam, por assim dizer, de uma refundação sob novas 

classificações ou inéditos enquadramentos, para fins de explicação e diferenciação contextual. 

 

En concreto, cada tiempo histórico produce su propia cultura de los 
derechos, privilegiando un aspecto especto a outro o poniendo las libertades 
en su conjunto más o menos en el centro de interes general. En definitivo, es 
precisamente esta cultura de los ciudadanos y de los mismos poderes 
públicos la que vuelve operativas, o al contrario ineficaces, las elecciones 
positivamente hechas desde el ordenamiento para la tutela de las libertades.46 

 

 Assim, os direitos são eleições no sentido de opções feitas por dado grupo, de acordo 

com sua historicidade, atualizando-se este catálogo continuamente. Com o viés histórico, 

pretende-se antecipar a crítica da banalização dos direitos fundamentais, ou da possível perda 

da noção intrínseca de fundamentalidade (substância e relevância). A Constituição Federal do 
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Brasil situa, em seu artigo 5º, um catálogo de direitos e garantias fundamentais extenso. Pela 

topografia constitucional, tal rol se dilata até o artigo 17. 

 Sobre a ‘cartografia’ constitucional, interessante observar que este rol vem antes da 

contemplação do Estado, como a reforçar o aspecto de restrição do ente estatal e a supremacia 

da pessoa humana, na perspectiva liberalizante. Falar em liberdade como direito fundamental 

soa à obviedade, uma vez que isso é enunciado formalmente na Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, caput. Ademais, diversos incisos minuciam a liberdade, começando pela expressão: 

“é livre....”, significando-se o espaço da autonomia, faculdade ou permissividade outorgada 

pelo ordenamento. A autonomia é o espaço da decisão, das escolhas, do legítimo poder de 

agir desembaraçadamente. Diz Mill: 

 

O princípio da liberdade humana requer a liberdade de gostos e de 
persecução de fins, a liberdade de regular nossa vida segundo nossas 
tendências, de fazer nossa vontade, suceda o que suceder, sem que nos 
impeçam nossos semelhantes, enquanto não os prejudiquemos, e ainda 
quando considerem nossa conduta tola ou censurável. 47 

 

Certamente essa abrangência foi repensada após o liberalismo de cunho individual, 

tendo a liberdade jurídica propensão a normas autoprotetivas, educativas e corretivas, mesmo 

para o indivíduo pensado em unicidade. Sendo o primeiro direito exigido, muito já se falou 

nele, como proteção contra a tirania e absolutismo, por meio da restrição aos poderes e 

autoridades. Implicaria em uma abstenção, portanto, ou verdadeira obrigação de não-fazer a 

todos aqueles com o potencial de cercear o espectro libertário.      

 De maneira que o direito de liberdade dá origem à classificação entre liberdades 

negativas e positivas, ou teoria dualista, na qual o elemento essencial é a posição realizadora 

do Estado, estabelecendo-se uma ligação entre o conteúdo do direito e a função do estado na 

sua efetivação. 48 Isaiah Berlin falou dessas liberdades, sendo a liberdade negativa a 

“liberdade de”, representando uma ausência de interferência ou abster-se estatal, enquanto a 

liberdade positiva seria uma “liberdade para”, no sentido de auto-governo e capacidade de 

influenciar do indivíduo. 49 

 O pensamento foi explicitado em Alexy, quando fala que o estado global de liberdade 

compreende tanto a âmbito negativo, de ausência de interferência, como o positivo, 

envolvendo competências jurídicas para participar da formação da vontade coletiva e ações 
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participativas na comunidade política. Aqui, além da liberdade como impedimento de 

constrições, temos a liberdade no sentido de atividade estatal, no sentido de proteger os 

direitos por meio de organização de competências e procedimentos (Alexy fala desde a 

separação de poderes até a estrutura plural da mídia). 50 

A noção aparece ainda no feixe de posições de direitos fundamentais como o direito 

fundamental completo. O autor cita a liberdade científica como exemplo, e especifica algumas 

posições: uma liberdade jurídica para realizar ações no âmbito científico, um direito a que o 

estado não embarace tais atos, (correspondentes à ação negativa estatal), e um direito a uma 

ação protetiva do estado que proteja essa liberdade. 51 

Assim, mesmo o cunho negativo da norma é revisitado, pois o Estado precisa agir, 

como age, muitas vezes, para evitar a invasão da esfera de liberdade por terceiros. Verifica-se 

que a norma tem, pois, dimensão dúplice: a esfera negativa de restrição imposta a outros, e a 

positiva, em que se requer um fazer de um responsável pela restauração da situação ao status 

quo ante, ou às medidas corretivas necessárias. O direito negativo de liberdade e resistência 

impõe ao Estado a obrigação de estruturar todo um aparato de segurança pública e justiça, 

para citar um exemplo.   

Se a liberdade de expressão é desde sempre uma das principais liberdades reclamadas, 

ela não é, somente, uma liberdade, mas todo um composto mesclado por muitas formas de 

liberdade, como já citado. Tendo por base a liberdade de crença e consciência, parece capaz 

de gestar sempre novas possibilidades e modos de exercício. É, por dizer, uma liberdade-

macro, onde se avizinham variadas subespécies.  

O que nos leva à teoria unitária, que se utiliza das correntes anteriores, entendendo os 

direitos como incindíveis, dotados de estrutura similar, interligação sistêmica e dialética e 

caráter principiológico. 52 É dessa maneira que os direitos fundamentais são compreendidos 

no presente trabalho, de forma que nos utilizaremos de conceitos das variadas classificações, 

sob este fundamento unitário.  

A Constituição fala, no artigo 5º, da liberdade de manifestação de pensamento (inciso 

III), da liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença (inciso IX) e da liberdade de profissão (inciso XIII).     

Cite-se que, devido à sua localização, tais direitos podem ser ditos, prima facie, de 

aplicabilidade imediata, ou seja, independem de regulamentação por legislação para seu 
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imediato usufruto. 53 Entretanto, a previsão legal acerca destas liberdades em nível 

constitucional não se esgota aí.  

No Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo V, tem-se um micro-sistema que cuida, 

nos artigos 220-224, da comunicação social. Parece-nos ainda que, facilmente, se poderia 

argumentar que elas integram o catálogo aberto de direitos fundamentais, em virtude do § 2º 

do mesmo artigo. Com isso, também se pode, sem mais, argumentar que são direitos estes de 

aplicabilidade imediata (Artigo 5º, § 1°). 

É necessário distinguir, entretanto, os termos utilizados, na diversa nomenclatura 

utilizada para se referir a tais direitos. Liberdade de comunicação, liberdade de manifestação 

de pensamento, liberdade de comunicação social, liberdade de informação, liberdade de 

imprensa: de que se fala quando se cita uma ou outra dessas expressões? 

Propõe-se uma solução, já que não há unanimidade para o problema. Em uma visão 

ampla, comunicação pode abarcar todos os processos intersubjetivos, de troca e partilha entre 

as pessoas (latim communicare, tornar comum). “Comunicar e comunicar-se é um 

determinismo do ser humano, pressuposto e concomitantemente implicação de sua natureza 

social”. 54 É que a existência humana é coletiva e interativa, intermediada em contatos de toda 

ordem pela linguagem.  

Parece-nos que a liberdade de expressão surge como categoria lato sensu, 

correspondendo à concepção ampla de comunicação, 55 tendo como objeto a manifestação de 

pensamento. Em uma acepção mais estrita, ter-se-ia a liberdade de comunicação social, no 

âmbito dos meios de comunicação social, e concernente a estes, a liberdade de informar, da 

qual cuidaremos mais à frente de forma pormenorizada. 

 Teríamos, assim, na liberdade de comunicação social, as liberdades de expressão (cujo 

objeto é a manifestação de pensamento), liberdade de informação e liberdade de profissão, no 

entorno dos meios de comunicação social. Desnecessário dizer que se inclui no âmbito da 

liberdade de expressão a liberdade publicitária, muito embora esta possua teor informativo. 

 Dessa forma, configurar-se-ia um sistema de liberdades com a seguinte classificação: 

1) liberdade de comunicação em sentido amplo, 2) liberdade de expressão, 3) liberdade de 

comunicação social, 4) liberdade de informação. Se falássemos em círculos ou esferas, a 
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representação de âmbito seria decrescente, com a liberdade de comunicação em sentido amplo 

(1) como a mais genérica e abrangente. 56 

 Afirmou-se que a comunicação é imperativa ou determinante para o homem, ou seja, o 

ser humano está fadado a se comunicar. Tendo isso em vista, pode parecer estranho que a lei 

proteja um direito geral à comunicação, por dispensável. Dada a configuração constitucional 

dos estados de exceção (estado de defesa e estado de sítio), onde várias liberdades são 

passíveis de restrição, o que nos afigura é que foi preocupação assegurar essa comunicação 

geral. 57  

 Isso porque, mesmo nas circunstâncias de exceção, não se admite a 

incomunicabilidade do preso (CF, artigo 136, §3º, IV), o que confirmaria a exigência de um 

direito de liberdade de comunicação lato sensu, genericamente falando – que pode ser 

restringido, mas não suprimido. 58 

 O círculo da comunicação social (3) seria adstrito aos processos comunicacionais 

envolvendo os meios de comunicação social, o conjunto de mass media (meios massivos). A 

prensa de Gutemberg ou máquina de imprimir hoje denomina de forma inespecífica esses 

veículos em conjunto (‘imprensa’), cujas características comuns são ter uma base técnica de 

reprodutibilidade e estar disponível às massas ao menos em termos de possibilidade de 

acesso, gerando conteúdos de interesse público.  

 Parece-nos, inequivocamente, que o direito de comunicação social é mais restrito do 

que o direito geral de comunicabilidade. Explica-se: a comunicabilidade acontece em todos os 

sistemas sociais, enquanto a comunicação social é restrita ao contexto daqueles veículos. Não 

obstante o fato de remodelarem e interferirem em todos os campos, a comunicação de massa é 

verticalizada, dada a primazia do emissor.      

 O modelo aristotélico de comunicação, o mais antigo conhecido, é estruturado 

verticalmente, no sentido de persuadir: há uma pessoa que fala (quem), pronuncia um discurso 

(o quê), a alguém que ouve (a quem). Esse padrão está presente em várias remodelações nas 

ciências da comunicação, como o modelo funcionalista e o matemático. O sentido unívoco do 

                                                 
56 Cf. classificação adotada por Edilson Pereira NOBRE JÚNIOR e Veruska Sayonara de GOIS, Restrição da 
liberdade de informação jornalística. 
57 Constituição Federal. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, I, 
só poderão ser tomadas contras as pessoas as seguintes medidas: III – restrições relativas à inviolabilidade da 
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão 
e televisão, na forma da lei. 
58 Constituição Federal. Artigo 136, § 3º. Na vigência do estado de defesa: (...) IV - é vedada a 
incomunicabilidade do preso. 



 

fluxo comunicacional sugere a monofonia, com exclusão dialógica do sentido real de 

comunicação. 59 

 Com base nisso, questiona-se se o propalado direito de imprensa não seria mais uma 

ampliação do direito de empresa, e afirma-se a necessidade de democratizar a comunicação 

social, para que seja realmente um direito, mais amplo do que as liberdades clássicas 

negativas de imprensa e propriedade. 60 Epistemologicamente, alguns autores sustentam haver 

influência dos receptores na programação, através de cartas de leitores e telespectadores, 

pesquisas de opinião pública e audiência – a resposta ou feedback, ou ainda mecanismos de 

recepção, esse no modelo teórico-recepcional. 61  

 O relatório Um só mundo, muitas vozes, da Unesco, foi um relevante recorte no 

reconhecimento do direito à comunicação social. 62 Legado ao ostracismo por décadas, passa 

por uma crescente revisitação, e constata-se sua surpreendente contemporaneidade. 

Juridicamente, reclama-se, de forma mais efetiva, a possibilidade de decidir os conteúdos e 

políticas de comunicação nas empresas, bem como ‘falar’ através desses veículos.   

 

Todos os outros direitos vinculados à relação comunicativa – primeiramente, 
o Direito à Informação, inapropriadamente chamado de acesso à Informação 
- devem ser considerados subsidiários e como derivados do Direito à 
Comunicação. (...) Uma vez que a ação recíproca é o conceito que define, 
por seu caráter adjetivado, a comunicação, um Direito à Comunicação deve, 
a princípio, tanto quanto possível, garantir a todas as partes em um 
relacionamento comunicativo o caráter isodinâmico da relação. 63 

 

 Apesar de se falar em constitucionalização da mídia, 64 não há consenso sobre essa 

democratização como direito fundamental. É que a Constituição não foi tão pródiga em 

instrumentos de participação e controle dos meios de comunicação, mesmo esboçando um 

sistema in abstracto bastante mais democrático do que o encontrado no mundo prático. Como 

                                                 
59 A Internet é o mais novo veículo de comunicação de massa, e adaptado a uma comunicação horizontal, visto 
ter instrumentos para a dialogicidade. 
60 Cf. Antonio PASQUALI, Um breve glossário descritivo sobre comunicação e informação, p. 31. 
“Comunicação e informação, desregulamentadas e monopolizadas pelo establishment são, atualmente, as mais 
pertinentes ilustrações do fato de que há liberdades que escravizam e leis que libertam, como afirmava 
Fontenelle, já em 1686”.  
61 Ilana POLISTCHUK, Aluizio Ramos TRINTA, Teorias da Comunicação, p. 150. 
62 Também conhecido como Relatório MacBride. Cf. Sean MacBRIDE y otros, Um solo mundo, vocês múltiples, 
p. 145. “Uno de los defectos más extendidos de la comunicación es la ausencia de la participación del público 
en la administración y la toma de decisiones”. 
63 Antonio PASQUALI, Um breve glossário descritivo sobre comunicação e informação, p. 32-33. 
64 Cf. Paulo BONAVIDES, Teoria constitucional da democracia participativa, p, 13: “Constitucionalizar a mídia 
como um dos poderes da república (...) é, por sem dúvida, o mais urgente e inarredável requisito da democracia 
participativa”. Ainda: Paulo Lopo SARAIVA, Constituição e mídia no Brasil, p. 31: “A constitucionalização da 
mídia não é apenas um status constitucional, mas deve ser sobremaneira uma dimensão real de participação 
nas decisões políticas e legislativas da governação brasileira”.     



 

não é objeto principal de nossa pesquisa, abstivemo-nos de aprofundar a questão. Aceitamos 

que o direito à comunicação social é expresso na Constituição, sob moldes democráticos, mas 

não trataremos da extensão e dos moldes dessa democratização. 

 Derivada ou ínsita do direito à comunicação social, a informação vela por uma 

proteção de outras e variadas liberdades, mormente a liberdade de situar-se no mundo como 

sujeito, posição que requer o máximo de esclarecimento e pluralismo. 65 Falemos brevemente 

sobre o direito, em termos gerais, com o intento de situar o direito de ser informado, 

justificando sua existência.  

 A informação é um fim para o agir no mundo fático, possibilitando o esforço de 

aprendizagem e conhecimento, procedimentalmente falando. O sistema democrático reflete a 

importância das posições individuais e coletivas decisórias, pois, seja na democracia 

representativa, seja na democracia participativa, as vontades são sublevadas à base da 

supremacia política, através do voto. 

 

O direito à informação, que compreende de modo amplo o direito a ser 
informado e a ter acesso às informações necessárias ou desejadas para a 
formação do conhecimento, constitui por certo, juntamente com o direito à 
vida, a mais fundamental das prerrogativas humanas, na medida em que o 
saber determina o entendimento e as opções da consciência, o que distingue 
os seres inteligentes de todas as demais espécies que exercitam o dom da 
vida. Trata-se, também, do pré-requisito mais essencial ao regime 
democrático.  66 

 

A informação coloca-se como categoria requisitada para a concretude da cidadania, 

sendo sua extensão ampla e intrincada. A Constituição Federal de 1988 valorizou, em várias 

passagens, a informação como bem público, em contextos gerais e específicos. 67 A categoria 

informação, embora de uso corrente, tem um sentido multifacetado e fugidio. Sua 

supervalorização está relacionada à idéia do conhecimento. 68 Diferencia-se, entretanto, a 

informação da comunicação e do próprio conhecimento.  

A comunicação nem sempre envolve troca informativa, sendo boa parte dos processos 

comunicativos destinada à função fática de estabilização de relações (repetições, 

cumprimentos, confirmação). A informação envolve inserção de elementos novos em um 

                                                 
65 Roscoe POUND, Liberdades e garantias constitucionais, p.1, atribui ao ministro Jackson a afirmação de que a 
Corte Suprema precisa do apoio de uma “opinião pública vigorosa e esclarecida” se quiser preservar as 
liberdades civis. Sobre tal esclarecimento possível, voltaremos a falar no capítulo seguinte.  
66 Carlos Roberto Siqueira CASTRO, A constituição aberta e os direitos fundamentais, p. 437. 
67 Cf. Constituição Federal, artigo 5º, XIV, LX, LXIII, LXXII, artigo 93, IX, artigo 220, artigo 221.  
68 O saber como estatuto utilitário de poder é mostrado em diversos contextos. Na Bíblia, para convencer os 
primeiros humanos a se rebelarem contra Deus, o argumento usado foi de que os olhos do homem e da mulher se 
abririam, passando eles a conhecer o bem e o mal, tornando-se, portanto, iguais a Deus (Cf. Gênesis, 3: 1-5).  



 

conjunto dado, sendo transmitida em um movimento comunicativo. Tampouco se confunde 

com conhecimento, assemelhando-se mais ao conteúdo que é transmitido, posteriormente 

acomodando-se na aprendizagem.  

Diferenciando-se, porém, não perde seu valor. Ao contrário, a informação é uma das 

‘moedas’ mais valiosas na contemporaneidade, especialmente levando-se em consideração 

seu papel no sistema democrático. A informação confunde-se com o dado ou elemento novo, 

assim como com seu processo de transmissão. Conforme Bougnoux: 

 

Chamamos informação o acontecimento que emerge sobre o fundo estável 
de um horizonte de expectativas ou de configurações mais ou menos 
previsíveis. E os códigos (‘os interpretantes’ de Peirce) que estruturam nossa 
percepção, nossa língua, nossos jogos ou nossa cultura, em geral, constituem 
outros tantos filtros para fechar esse horizonte e tornar os fenômenos 
decidíveis, ou as jogadas apreensíveis. 69 

 

No âmbito constitucional, o direito de informação jornalística se desdobraria em 

direito de informar, direito de se informar e direito de ser informado. 70 Se o direito de 

informação, em suas múltiplas formas de exercício, pertence, em princípio, a todos, possui, 

entretanto, gradações diferentes em relação à titularidade qualitativa. Depreende-se do texto 

constitucional uma posição de vantagem destinada aos jornalistas.  

Não se coaduna com a assertiva de Vidal Serrano, para quem “a Constituição Federal 

não atribui a nenhum organismo privado, de caráter informativo ou não, o dever de prestar 

informações”, 71 resultando daí inexistir direito de ser informado. Para o autor, o direito de 

informação jornalística é ambivalente, não encartando o direito de as pessoas receberem todas 

as informações através de jornais. 72 

Não se pode aceitar que a simplificação sirva para negar a existência de um direito 

fundamental. Como discutiremos no segundo capítulo, certamente o jornalismo não é um 

espelho do mundo, e não poderia trazer a totalidade de informações existentes. A informação 

jornalística protegida constitucionalmente opera sobre um recorte de mundo, a saber, sobre os 

informes que têm relevância para o cidadão. Esse recorte é feito profissionalmente pelos 

jornalistas.  

                                                 
69 Daniel BOUGNOUX, Introdução às ciências da comunicação, p. 138-139. 
70 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 85. Cf. ainda José Afonso da SILVA, Curso de 
Direito Constitucional Positivo, p. 245. 
71 Vidal Serrano NUNES JÚNIOR, A proteção constitucional da informação e o direito à crítica jornalística, p. 
33 e 61-62. 
72 Vidal Serrano NUNES JÚNIOR, A proteção constitucional da informação e o direito à crítica jornalística, p. 
62. 



 

Na teorização exposta, o direito de informação teria uma configuração negativa 

perante o Estado, que deve se abster de interferir. Todavia, a ausência de embaraço aí restaria 

uma prerrogativa empresarial sem precedentes sobre o direito de informação jornalística, a ser 

limitada somente pelos direitos de personalidade, sem nenhum outro requisito de qualidade ou 

compromisso institucional. Tão expansiva vantagem deve ser vista no contexto da função 

profissional jornalística e os interesses sociais daí resultantes. Segundo a Constituição: 

 

Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, pretexto ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto neste Constituição. 
§ 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV.    

 

Percebe-se que o âmbito do direito de informação jornalística foi amplamente 

estendido, devendo-se sopesar com parcimônia os seus limites, que, por certo, existirão. 

Amplitude não se confunde com absolutismo, tendo-se em vista existir uma reserva ao final 

do primeiro parágrafo, onde são apontadas tanto a existência de outros direitos como linhas 

demarcatórias concretas ao direito de informação jornalística, como as implicações 

profissionais.  

O direito de se informar corresponde, então, no âmbito público, ao acesso às fontes de 

informação, opinião e debate, o que inclui a discussão sobre direitos autorais, fluxos 

informativos transnacionais e a inclusão digital. Os veículos de comunicação têm uma posição 

destacada, por serem os agentes principais no tratamento e difusão da informação. 

Isso porque, embora, em tese, as informações de interesse público estejam disponíveis 

nas fontes previsíveis, nem sempre o acesso é facilitado aos indivíduos enquanto particulares. 

Interpõe-se a mídia como mandatária do cidadão na busca desses informes e dados.  

O direito de ser informado coloca-se na base desse mandato, reportando-se à garantia 

de uma informação veraz, diligente e plural. Os conceitos amplos ligam-se ao princípio 

democrático, como já repisado. Insiste-se na substância política do direito à comunicação, que 

tem como desdobramento o direito à informação. 73 

Os jornalistas são alguns dos mandatários da obrigação reflexa ao direito difuso de ser 

informado. Têm, pois, os periodistas, verdadeiro dever de informar. Segundo o relatório 

                                                 
73 A liberdade de expressão, para Gonet Branco, conglobaria estes direitos, e ainda os direitos “de não se 
expressar, de se calar e de não se informar”. Cf. Paulo Gustavo Gonet BRANCO et al, Curso de Direito 
Constitucional, p. 414.   



 

MacBride (Informe da Comissão Internacional para os Estudos dos Problemas da 

Comunicação da Unesco):  

 

Los periodistas reclaman el derecho a buscar información sin obstáculos y a 
transmitirla com seguridad y rapidez; los directores y comentaristas 
reclaman el derecho a expresar sus opiniones libremente. El derecho a estar 
informado y a escuchar diversas opiniones pertenece en principio a cada 
ciudadano pero en la práctica depende de la libertad de los periodistas. Por 
supuesto, es cierto que todos debieran disfrutar el derecho a buscar y 
difundir información y a expresar opiniones, pero en virtud de que son 
vulnerables a las restricciones impuestas por las autoridades, los periodistas 
se encuentran a menudo, les guste o no, en la primera línea de defensa de la 
libertad. 74 

 

E, por fim, existe o direito de informar, transmitir dados, informes, de diversas 

naturezas (científica, artística, jornalística, técnica). No caso específico dos jornalistas, a 

dimensão do direito de informar responde à necessidade de satisfazer a uma obrigação ou 

dever de informar. Pode-se argüir a excessiva funcionalização do direito de informar do 

jornalista e da responsabilidade das empresas de comunicação social, o que poderia 

transformar a faculdade em um dever-direito complexo e altamente restritivo. 75 

Malgrado o julgamento crítico quanto à idéia de função, existem restrições e 

responsabilidades necessárias para evitar um abuso de direito que resvale a extensão do 

mandato outorgado socialmente àqueles agentes, ainda mais quando se usufrui um largo 

espectro libertário.  

O jornalismo é uma profissão exercida, via de regra, nos veículos de comunicação, 76 

que possuem, assim por dizer, o ‘passe’ do jornalista; devendo serem os encargos partilhados. 

A construção do material noticioso é tarefa de grupo, pois envolve repórteres, fotógrafos, 

diagramadores, revisores e editores, em rotinas produtivas estruturadas conforme a dinâmica 

da conjugação realidade-empresa.  

O termo empresa refere-se a um significado econômico (fatores de produção: recursos 

de trabalho ou matéria-prima, recursos humanos ou mão de obra, capital e organização) e 

jurídico (conceito técnico oferecido pela lei civilista e comercial). O conceito de empresa 

jornalística é trazido pela Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 302, §2º, considerando-

se empresas jornalísticas aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e 

                                                 
74 Sean MacBRIDE y otros, Um solo mundo, vocês múltiples, p. 193.  
75 Guilherme Döring Cunha PEREIRA, Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação, p. 38. 
76 Pode ser exercido de forma autônoma, e ainda na assessoria de comunicação de empresa de qualquer natureza. 



 

periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas 

à transmissão de notícias e comentários.  

Também o Decreto-Lei 972/69 (trata do exercício da profissão de jornalista) traz um 

conceito de empresa jornalística, em seu artigo 3º, onde considera empresa jornalística aquela 

que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a distribuição de noticiário, com 

funcionamento efetivo, idoneidade financeira e registro legal. No parágrafo 1º, equipara à 

empresa jornalística a seção ou serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação 

cinematográfica, ou de agência de publicidade, onde sejam exercidas as atividades previstas 

no artigo 2º (funções jornalísticas). 

Interessante verificar que a lei opera um mecanismo de equiparação de meios de 

comunicação às empresas jornalísticas, quando em tais veículos forem exercidos trabalhos 

descritos na lei como jornalísticos. Na forma própria, define-se a empresa como jornalística 

pela forma dos produtos (jornal, revista, noticiário); na forma equiparada, define-se pelo rol 

de atividades típicos dos jornalistas.  

Embora o Decreto-Lei 972/69 tenha sido interpretado como inconstitucional quanto à 

exigência de diploma, e, portanto, não recepcionado pela Constituição de 1988 neste quesito, 

faz-se o adendo para ressaltar que nem toda revista ou produto cultural de empresa de 

comunicação será jornalístico. O fazer jornalístico envolve de forma predominante a 

informação factual, uma matéria específica, e não se define somente pelo formato (por 

exemplo, existem revistas de cunho somente publicitário, bem como programas de TV e rádio 

de entretenimento). Isso, não obstante a inespecificidade levantada no tocante à 

inconstitucionalidade da exigência de diploma para o exercício do jornalismo (constante do 

referido Decreto-Lei 972/69), derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. 77 

                                                 
77 Cabe um comentário sobre o tema. A regulamentação da atividade do jornalista estava contida no Decreto-Lei 
972/69, e no Decreto 83.284/79, que dava nova redação àquele. Uma vez que ambos são anteriores à 
Constituição, e que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, declarou a incompatibilidade do diploma 
com a novel ordem constitucional, tal interpretação caberia em relação ao Decreto 83.284/79. Quanto à extensão 
da nulidade, percebeu-se, durante os debates, a sugestão de que o Decreto-Lei 972/69, por inteiro, seria 
incompatível com a Constituição: “O entendimento foi de que o Decreto-Lei 972/1969, baixado durante o 
regime militar, não foi recepcionado pela Constituição Federal (CF) de 1988”, Supremo decide que é 
inconstitucional a exigência de diploma para o exercício do jornalismo, disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109717, acesso em: 17/06/2009.  Porém, na 
decisão, “o tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes (Presidente), 
conheceu e deu provimento aos recursos extraordinários, declarando a não-recepção do artigo 4º, inciso V, do 
Decreto-lei nº 972/69”. O Recurso Extraordinário foi julgado pelo STF, em 17/06/2009 (RE 511961). Íntegra da 
Decisão. Disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=511961&classe=RE&codigoClasse=0&orig
em=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Entendemos que a regulamentação persiste, assim como a exigência de 
registro profissional no Ministério do trabalho, sendo este ‘passe’ para a profissão agora o atestado das empresas 
de comunicação. Com efeito, o artigo 4º não recepcionado do Decreto 972/69 dispõe que o exercício da 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=109717


 

Retomando, temos que empresas jornalísticas propriamente ditas têm ampla liberdade 

informativa, e, mais do que um direito, um direito-dever no seu múnus de informar. Os 

agentes responsáveis pela informação são os jornalistas, que têm liberdade profissional 

garantida constitucionalmente (Constituição Federal, artigo 5º, XIII) e regulamentação 

profissional infraconstitucional (Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 302-315 e o 

referido Decreto-Lei 972/69).  

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), em seu 

artigo 302, § 1º, entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende 

desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação 

e direção desse trabalho”. Aceita-se que a legislação pode atuar no fortalecimento da classe e 

da sua função, bem como no controle de sua atividade, conforme texto a seguir. 

 

Varios países han adoptado una legislácion especial, reguladora de diversos 
aspectos de la profesión. (...) La jurisprudencia y los códigos de la conducta 
profesional pueden desempeñar tambiém un papel preponderante en la 
determinación de la posición profesional de los periodistas. 78    

Talvez se pudesse dizer que a batalha política da liberdade de comunicação está sendo 

vitoriosa, uma vez que as leis reafirmam direitos e garantias que possuem acentuada 

efetividade. Para alguns estudiosos do tema, a batalha que ameaça aquelas prerrogativas, 

agora, é a econômica, ao lado dos problemas técnicos circundantes ao jornalismo.79 A questão 

econômica diz respeito à falta de autonomia do jornalista dentro das empresas onde exerce 

seu ofício. Os veículos de comunicação são espaço legítimo de liberdades, mas se organizam 

dentro de uma lógica própria de mercado: a da liberdade de empresa. 

O individualismo e a dimensão tecnológica da profissão aliados à profunda corrosão 

dos moldes tradicionais de trabalho, em função dos novos arranjos flexíveis de produtividade, 

diminuem o âmbito de liberdade profissional do jornalista. Tal liberdade seria a liberdade 

interna decorrente do direito de informar, consistente no que se tem chamado ius narrandi, ou 

direito de narrar. A narrativa descrita é a noticiosa, dentro de padrões adequados a um sistema 

democrático e pluralista com vistas à realização da dignidade humana, através da liberdade 

consciente ou exercício de opções esclarecidas. 

Reafirma-se, entretanto, a unicidade do direito à informação: ele é uno em sua 

generalidade, desdobrando-se para fins didáticos e operacionais. Parece-nos que soaria 

                                                                                                                                                         
profissão de Jornalista requer prévio registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho que se 
fará mediante: (...) V – diploma de curso superior de Jornalismo (...) (Item anulado pelo STF).  
78 Sean MacBRIDE y otros, Um solo mundo, vocês múltiples, p. 197.  
79 Dominique WOLTON, Pensar a comunicação, p. 302. 



 

excessivo exigir a autonomização total das subcategorias (direito de informar, direito de ser 

informado e direito de se informar). Elas são interdependentes e complementares, não se 

separando de fato. Reforçam-se variando em ângulos a titularidade e o exercício. 

 

2.3 A titularidade especial do jornalista quanto ao direito de informar 

 

O direito de ser informado, por parte da sociedade, imbrica-se com o direito de 

informar do jornalista. Já o direito de informar do jornalista liga-se ao direito geral de se 

informar, com a anuência do regime especial de titularidade para o jornalista. São 

interdependentes, por fim. Para informar, o jornalista precisa se informar, e necessita ainda de 

liberdade interna.  

Como já largamente provado que o próprio Estado enuncia e garante a liberdade de 

comunicação social, tem-se que a questão política é embasamento para as pretensões 

libertárias do profissional do jornalismo. A liberdade interna do jornalista inicia, por certo, 

com sua independente adesão à profissão. A liberdade profissional é direito fundamental, 

formalmente posto (Constituição Federal, artigo 5º, inciso XIII), dentro dos quais se imiscuem 

os direitos sociais e econômicos, inclusive a proteção da relação de emprego. 80 

A ação jornalística é efetuada, em geral, nos meios de comunicação, estruturados 

empresarialmente. Essas organizações têm um tratamento próprio, sendo qualificadas 

legalmente para determinados fins. A liberdade de comunicação é também a liberdade de 

imprensa levada a efeito nas empresas. A inovação tecnológica permite a atuação isolada de 

jornalistas, que fazem as vezes de repórter, fotógrafo, editor, em empresas virtuais, ou em 

formatos tecnológicos peculiares, como é o caso dos blogues.81 Esses arranjos novos merecem 

estudos posteriores, quanto à adequação legal à atividade jornalística e repercussões 

econômico-jurídicas. 

No estudo em desenvolvimento, o recorte incide sobre a atuação nas empresas, visto o 

enquadramento normativo. Assim, três formas de liberdades são tidas por insertas na 

                                                 
80 Discorda-se, porém da visão de cunho diletante e até romanesca do Supremo Tribunal Federal, 
consubstanciada no voto do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, de que o jornalismo é uma arte baseada na 
liberdade pessoal do agente jornalista: “Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao 
exercício pleno da liberdade de expressão”, Voto Ministro Gilmar Ferreira Mendes, p. 64. Contrariando a 
própria opinião, o ministro fala da “crescente especialização do jornalismo no mundo contemporâneo”, ao 
atribuir às empresas a função de “estabelecer os mecanismos de controle quanto à contratação, avaliação, 
desempenho, conduta ética dos profissionais do jornalismo. Poderão as empresas de comunicação estipular 
critérios de contratação, como a especialidade em determinado campo do conhecimento”, Voto Ministro Gilmar 
Ferreira Mendes, p. 73.  Disponível em: media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, 
acesso em: 18/03/2008.  
81 Blogues são diários virtuais, que permitem interatividade e novos formatos de notícia.  



 

demarcação de liberdade de comunicação: 1) liberdade de comércio e de indústria, 2) 

liberdade de associação, 3) liberdade profissional. 82  

Na organização produtiva, própria do espaço econômico, compete à empresa um papel 

de direção dos trabalhadores. No caso da comunicação, a própria Constituição Federal se 

refere a isso, nos termos: “Artigo 222. § 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de 

seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social”. Intenta-se 

demonstrar o caráter previsto da orientação e administração nestas empresas, e não adentrar 

na vedação a estrangeiros, mitigada com a Emenda 36/2002.  

Para efeito de caracterizar o ius narrandi, ou direito de narrar, usaremos o critério 

funcional legal, mormente nos serviços que, pelo avanço da técnica foram ‘alocados’ na 

reserva de atuação jornalística. Esses encargos são descritos no artigo 302, § 1º, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, ao dispor que são funções jornalísticas a “busca de 

informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse 

trabalho”.  

O Decreto 972/69 discriminava as tarefas de redator, como aquele que, além das 

incumbências de redação comum, tinha o encargo de redigir editoriais, crônicas ou 

comentários; noticiarista: aquele que deveria redigir matéria de caráter informativo, 

desprovida de apreciação ou comentários; e repórter, aquele que cumpriria a determinação de 

colher notícias ou informações, preparando-a para divulgação, entre outras.  

Na divisão de trabalho das redações, sobrevivem as figuras do repórter e do redator, 

em regra concentradas na mesma pessoa, e do editor. Explica-se a concentração da liberdade 

interna do jornalista nestas atribuições (redator, repórter, editor), por centrarem a atuação no 

formato noticioso, de cunho informativo, mesmo que possa incluir opinião ou crítica, sob a 

forma de artigo.  

A liberdade interna é proporção ou medida interna da liberdade de informar, esta ínsita 

no direito à informação. Não se pode perder de vista a multidimensionalidade do direito 

fundamental enumerado para efeito de análise do objeto, e, ao mesmo tempo, a especificidade 

objetiva da incensurabilidade de cunho constitucional. A notícia, matéria ou crônica 83 é o 

modelo informativo jornalístico, do qual podem derivar outros formatos, mas com as balizas 

mínimas exigidas àquela.  

                                                 
82 José Anis LEÃO, Limites da liberdade de imprensa, p. 35. 
83 Guilherme Döring Cunha PEREIRA, Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação, p. 90. 



 

Importado do modo americano de fazer jornalismo, a notícia segue um método 

procedimental, que envolve a pauta (etapa de conhecimento do tema a ser tratado), 

investigação (busca dos fatos por meio de sua reconstrução, envolvendo o contato com as 

fontes e registro visual), averiguação (tentativa de atestar a veracidade do material colhido) e 

redação (codificação do observado sob a forma técnica do jornalismo).84 Outras etapas são a 

revisão e edição, geralmente a cargo de chefes de redação ou editores; e ainda a diagramação 

e impressão, geralmente a cargo de outros setores na produção. 

Esse processo é constrangido por diversas pressões e interesses, tanto de cunho 

editorial (envolvendo as decisões sobre critérios de noticiabilidade), quanto de natureza 

comercial, envolvendo os patrocínios, adesões políticas, subvenções estatais e guerra de 

influência. “Três coerções principais ameaçam a informação: o dinheiro, a urgência, as 

pessoas”. 85 Espera-se o valor verdade presente na informação; mas a rotina de elaboração da 

notícia, dentro das arenas empresariais da comunicação social, ameaça constantemente esse 

direito. De maneira que: 

 

Os profissionais jornalistas consideram a atividade jornalística como uma 
profissão liberal. Em sua grande maioria, são empregados assalariados. 
Trabalham para alguma organização, exercem funções, seu trabalho se insere 
num processo de fabricação, e estão submetidos a uma hierarquia de 
autoridade. (...) Esta tensão [de equilibrar os valores jornalísticos com a 
sobrevivência comercial] manifesta a dificuldade de conciliar o interesse 
público, idéia baseada na função da informação dentro das sociedades 
democráticas, e os interesses do público, noção relacionada à 
comercialização das notícias. 86 

 

  Neste cenário, o jornalismo passa por uma descaracterização, ao adaptar sua 

roupagem à da publicidade, tornando os limites fluídos e indiscerníveis. O profissional 

jornalista é cerceado, visto que seu trabalho obedece a condições de fabricação que retiram, 

em muitas das ocasiões, seu poder sobre o produto do próprio trabalho. Uma vez configurada 

a premida condição profissional do jornalista, no papel mais comum do trabalhador, distante 

do padrão midiático e glamurizado, parece cabível falar de um espaço próprio para o âmbito 

da liberdade interna jornalística.  

 Liberdade interna compreensível como direito fundamental implícito, anexado ao 

direito de informar do jornalista. A liberdade novamente aparece aqui como aquele espaço 

clássico de um direito que se opõe a outros, exigindo uma abstenção de interferência indevida. 

                                                 
84 Felipe PENA, Teoria do jornalismo, p. 42-43. 
85 Daniel BOUGNOUX, Introdução às ciências da comunicação, p. 146. 
86 Daniel CORNU, Ética da informação, p. 84. 



 

Sobrepondo a noção ao caso concreto, tem-se um âmbito de autonomia do jornalista sobre o 

próprio trabalho, não estando condicionado a atividades que vão de encontro à sua 

consciência e aos parâmetros deontológicos da profissão. 

 No mesmo plano, impõe-se aos detentores das empresas e aos responsáveis pela 

administração editorial um abster-se de ingerências no trabalho jornalístico. Essa negativação 

de comportamento não retira o poder de mando sobre as rotinas, mas sobre padrões de 

manipulação, distorção e omissão de informação coativamente sobre a notícia, construção 

jornalística. A idéia de um direito fundamental implícito com abrangência negativa é admitida 

por Sarlet.  

 

Outro ponto de partida relevante para a construção de um conceito material 
de direitos fundamentais à luz de nossa atual Constituição é a circunstância 
(já devidamente explicitada) de que podemos encontrar tanto direitos 
materialmente fundamentais de cunho negativo (direitos de liberdade, 
igualdade e as correspondentes garantias), quanto direitos prestacionais, sem 
excluir aqui os direitos e liberdades de participação política.  87   

  

 Não é objetivo do estudo a dissecação do conteúdo da liberdade interna do jornalista, 

mas tão somente definir seu contorno enquanto direito fundamental implícito. Pode-se dizer, 

sucintamente, entretanto, serem inerentes ao direito à proteção contra perseguição, despedida 

arbitrária, intervenção na notícia de forma a modificar seu fundamento de verdade e seu 

significado, o que implica no respeito ao produto notícia fabricado pelo jornalista.  

Já a cláusula de consciência do jornalista, inserta no Código de Ética do Jornalista, 88 

contém um núcleo específico, que parece abarcado pela Carta Constitucional. Por tal 

elemento, entende-se a não possibilidade de o profissional atuar contra suas convicções 

morais e profissionais, no exercício do jornalismo. A moralidade aqui tratada deve ser 

entendida como a moralidade ética de cunho profissional, ou seja, própria do ethos 

jornalístico – e não a estritamente privada ou particular, mas aquela no entorno técnico-

normativo de cada profissão.     

No direito estrangeiro, o conteúdo da cláusula de consciência é diferenciado. Entende-

se que as empresas de comunicação social são, por natureza, ideológicas. Assim, o jornalista 

que é admitido a trabalhar em uma delas anui à linha editorial-ideológica da empresa. 

Somente em caso de modificação na diretriz ideológica, é que surgiria para o jornalista a 

                                                 
87 Ingo Wolfgang SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 132.  
88 CEJ, art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se recusar a 
executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de Ética ou que agridam as suas 
convicções. 



 

ressalva da cláusula de consciência. Conforme Calzadilla, a cláusula de consciência no 

ordenamento espanhol: 89 

 

Se podría definir como el derecho que asiste al periodista a rescindir 
unilateralmente el contrato que le une a la empresa informativa con los 
mismos efectos que si fuera ésta la que lo resciendiera (indemnización por 
despido improcedente), en el caso de que cambiara sustancialmente la 
orientación informativa o la línea ideológica del médio de comunicación 
para el que trabaja. 90    

    

No caso brasileiro, a cláusula de consciência parece envolver a defesa contra práticas 

que agridam a moralidade da profissão, e a defesa do produto de trabalho contra interferências 

externas. Farias inclui entre os direitos fundamentais do comunicador, mormente o jornalista, 

o direito de acesso e de sigilo das fontes. Criticando a parcimônia com que a Constituição 

tratou as garantias específicas para esses profissionais, admite o autor a existência de um 

elástico grau libertário do jornalista, advindo da sua incensurabilidade. 

 

A tutela de direitos para agentes da comunicação social é importante. Ao 
contrário do que pensavam os liberais clássicos, a autonomia conquistada 
pelos órgãos de comunicação de massa perante o poder político (liberdade 
externa de comunicação social) revelou-se insuficiente para garantir a 
liberdade intelectual dos comunicadores. Por conseguinte, em razão da 
peculiaridade do ofício que executam, é imprescindível conciliar a situação 
desses profissionais, como empregados, com a sua independência diante da 
empresa de comunicação a que servem. 91 
 

Partindo da noção de constituição material, com o amparo do preceito de abertura do § 

2º do artigo 5º da Constituição Federal, temos os pressupostos de admissibilidade da categoria 

dos direitos fundamentais implícitos como categorias com a mesma proteção e teor de notas 

típicas de fundamentalidade. Tais elementos característicos foram elencados na seção 

anterior, assim como um procedimento para verificação. Sobre a averiguação, confronta-se o 

método proposto com as considerações aqui levantadas. 

O autor coloca os seguintes passos: a) a suposição da nova norma como resposta à 

abertura estrutural da norma de direito fundamental já diretamente estatuída pelo texto 

constitucional, b) a elaboração de uma relação de fundamentação entre a norma que tem de 

                                                 
89 A solução é a mesma adotada nos ordenamentos francês, italiano e italiano, ainda segundo Maria Cruz 
Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del pluralismo 
democrático, p. 116, nota de rodapé 175. 
90 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 116. 
91 Edilsom FARIAS, Liberdade de comunicação e expressão, p. 237. 



 

ser precisada e a norma precisante, c) demonstração de que aquilo que a norma precisante 

exige é compatível com todo o sistema de direitos. 92 

O direito fundamental implícito da liberdade interna do jornalista encontra-se em 

relação de norma anexa à norma expressa de direito fundamental à informação, no 

desdobramento direito de informar (item a). A fundamentação refere-se aos critérios 

argumentativos de essencialidade, típicos da fundamentalidade jusconstitucional. Faz-se 

necessário configurar a posição de equivalência (em relevância e necessidade) da norma 

precisada (liberdade interna do jornalista) com o modelo de direitos fundamentais enumerados 

ou a norma precisante (o direito de informar). 

Além disso, tal relação se dá na dependência estrutural da norma precisante (direito a 

informar) em referência à norma precisada (liberdade interna do jornalista). Compreende-se, 

nitidamente, que a liberdade de informar não se efetiva sem que o jornalista disponha dessa 

liberdade interna (item b). O último item a ser aferido diz respeito à coerência do direito 

fundamental implícito com o sistema de direitos, ou que o direito implícito realiza os demais 

direitos.  

Parece indubitável que o direito fundamental à informação se coloca na base dos 

demais direitos. “A necessidade de informação é a mais básica das necessidades humanas, 

constituindo-se o direito a ela num direito fundamentalíssimo, porquanto pressuposto de 

todos os demais. Deter informação é questão de sobrevivência”, situa Ferreira.93 A 

informação realiza os direitos ao permitir a liberdade esclarecida da pessoa humana, em seu 

maior grau de autonomia (item c). 

De maneira que a liberdade interna do jornalista configura-se direito fundamental 

implícito, dadas as suas marcas de fundamentalidade. Tal liberdade interna (autonomia sobre 

o próprio trabalho no interior das empresas de comunicação) é compósita com a liberdade 

externa (de cunho político, assegurada legalmente), formando o corpo do direito de informar 

do jornalista. Anexando-se ao direito expresso à informação, forma a conexão que permite a 

concretude do direito fundamental enumerado, guardando equiparação com ele no substrato e 

importância.   

 Desenha-se o âmbito de exigência do direito de ser informado, e sua especificidade, 

compreendendo núcleo e titularidade, como direito essencial à liberdade da pessoa, e ainda 

requisito de pluralismo do sistema democrático. O objeto recorta-se nas garantias possíveis, 

no ordenamento pátrio, ao direito de ser informado.   

                                                 
92 David Wilson de Abreu PARDO, Direitos fundamentais não enumerados, p. 262. 
93 Aluízio FERREIRA, Direito à informação, direito à comunicação, p. 80.  



 

   
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - DIREITO DE SER INFORMADO: delineando um conceito de direito fundamental. 

 

3.1 O direito à informação: um breve resgate. 

 

 A Constituição brasileira de 1988 enuncia os direitos fundamentais de comunicação e 

informação. Entendemos que tais direitos se imbricam, sendo a comunicação uma macro 

liberdade, tipicamente clivagem, onde se reproduzem interdependentes liberdades, porém com 

configuração e autonomia próprias. 

Tentou-se demonstrar, no capítulo anterior, a existência de um direito fundamental à 

informação, e de seu desdobramento em direitos de informar, direito de se informar e direito 

de ser informado. A essencialidade caracteriza a posição de direito fundamental e está 

presente no direito à informação. Em uma disposição, no mínimo eclética, afirma a 

Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (1948), em seu artigo 

XIX:  

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras. 94 

 

                                                 
94 Organização das Nações Unidas, Declaração dos Direitos Humanos, Disponível em://www.onu-
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php. Acesso em: 04/04/2009. 



 

Insiste-se na diferenciação, não partilhando da posição unitária segundo a qual “a 

liberdade de comunicação é a liberdade de emitir e receber informações ou idéias por meio 

de uma mídia seja ela qual for”. 95 Conforme explícito no capítulo anterior, é possível 

distinguir minimamente entre as categorias. Didaticamente, o esforço de classificação explica-

se.  

A condensação dos direitos em um todo indistinto tem explicação histórica, já que 

uma das mais antigas liberdades reclamadas era a religiosa, ou liberdade de crença e 

consciência, fonte inesgotável de liberdades. Faticamente, alguns autores acreditam que as 

liberdades não existem separadamente. Assim, o ‘mentalismo’ (ou ter idéias só para si) seria 

abstração, já que não há pensamento sem liberdade de comunicação e expressão.  

Kant expressou ceticismo acerca da possibilidade da liberdade de pensamento isolada, 

aduzindo que um dos inimigos da liberdade de pensamento é a coação civil. Segundo ele, é 

falsa a idéia de que a liberdade de pensar subsiste, mesmo se retiradas as liberdades de falar 

ou escrever. “Quanto e com que correção poderíamos pensar, se por assim dizer não 

pensássemos em conjunto com outros, a quem comunicamos nossos pensamentos, enquanto 

eles nos comunicam os seus!”, infirma. 96   

A opinião - ou pensamento, para ser construída, depende da troca interconvivial, e o 

‘pensar em si mesmo’ sem garantia jurídica, seria o mesmo que não pensar, uma vez que “o 

escravo, o submisso e o oprimido pensam, sem que lhes seja assegurada liberdade de 

pensamento”. 97 Assim, como o pensamento se estrutura em linguagem, e esta é a matéria da 

comunicação, manifesta a imbricação entre as categorias. É preciso comunicar para adquirir 

competências lingüísticas, pensar, realizar escolhas e manifestar opiniões. 

Bobbio diz que, em uma sociedade democrática, a base de decisão da representação - o 

voto, pode ser comparada a uma manifestação de opinião. Certamente, o voto é uma decisão, 

ou opinião deliberativa. 98 Justifica-se, ainda, dessa maneira, a noção de que as liberdades de 

imprensa são liberdades-meio, tendo como finalidade a formação de uma opinião pública livre 

e esclarecida.   

Adotou-se, pois, um modelo classificatório de liberdades, com a posição da liberdade 

de expressão como categoria lato sensu, correspondendo à concepção ampla de comunicação, 

tendo como objeto a manifestação de pensamento. Em uma acepção mais estrita dada a 

verticalidade do discurso midiático e a complexidade e abrangência de sua influência, ter-se-

                                                 
95 Jean RIVERO, Hughes MOUTOUH, Liberdades públicas, p. 552. 
96 Immanuel KANT, O que significa orientar-se no pensamento?,  p. 110-111. 
97 Pedro Frederico CALDAS, Vida privada, liberdade de imprensa e dano moral, p. 59. 
98 Norberto BOBBIO, Liberalismo e democracia, p. 35. 



 

ia a liberdade de comunicação social, no âmbito dos meios de comunicação social, e 

concernente a estes, a liberdade de informação. 

Já dissemos, também, que a comunicação social tem diversas formas e conteúdos, não 

trabalhando a informação em todos os seus contextos. A comunicação é um processo 

primário, de inscrição cultural, estabelecimento de fronteiras de segurança comunitária, 

vinculação e invólucro. Assim, todo o sistema de comunicação social não pode ser julgado à 

luz das exigências informativas, uma vez que sua função é bem maior. Bastantes vezes, a 

comunicação prescinde da informação, estando destinada “a estabilizar e a estender o 

sentimento de fazer parte”. 99 

 Já a informação dá lugar a um processo secundário, estando submetida a um regime 

especial onde se busca o princípio de realidade, verificabilidade e confiabilidade. A 

informação está ordenada em códigos trabalhados de inclusão/exclusão, e na forma verbal 

‘informar’ exige a comunicação. “O que é informar? É tratar uma informação visando torná-

la significativa para outra pessoa, ou várias. Informação, (...) compreende ao mesmo tempo 

um conteúdo e uma forma,bem como sua transmissão, sua comunicação”. 100      

Há muitas situações em que, atualmente, se trabalha a informação. Professores, 

especialistas de informática, cientistas, toda uma gama de profissões trata a informação, cujo 

conceito varia. Chega-se a afirmar mesmo que vivemos na ‘sociedade do conhecimento’, Era 

da Informação, e termos assemelhados. Trataremos da informação conceitualmente à frente, 

embora adiantemos que ela não se confunde com conhecimento.  

O fato é que a palavra informação aparece em todas as circunstâncias, ora com dado 

armazenado em aparato físico, ora como conhecimento, ora como bem econômico, ora como 

direito. De fato, a economia política da informação enquanto área de conhecimento dá azo a 

várias investigações, onde se tenta delimitar os seus valores e embates em termos geográficos, 

financeiros e jurídicos, o que sugere um enfoque multidisciplinar. 

Para efeitos da pesquisa, entretanto, nosso recorte recai sobre a informação 

jornalística, enfatizando o direito à informação veiculada através dos meios de comunicação 

social, com uma abordagem jurídica. Investiga-se o direito na modalidade ou forma de 

exercício ‘direito de ser informado’. 

                                                 
99 Daniel BOUGNOUX, Introdução às ciências da comunicação, p. 133. O autor acrescenta: “Porque aquém da 
verdade, a grande exigência existencial para cada um é evitar o aborrecimento, manter o gosto de viver e 
considerar, por isso, sua própria vida com um mínimo de confiança, englobando nesta confiança um pouco do 
mundo dos outros”, p. 134.  
100 Daniel CORNU, Ética da informação, p. 8. 



 

Tradicionalmente, na história constitucional do Brasil, o tratamento dado à informação 

jornalística é pontual e casuístico, não referenciando as questões do sistema de comunicação 

social. Na Constituição de 1824 (ou Constituição Politica do Imperio do Brazil, de 25 de 

março de 1824), a palavra informação aparece relacionada a questões governamentais e à 

relação entre os poderes (artigo 15, XI e art. 155). Garante-se, entretanto:  

 

Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e 
publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que 
hajam de responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste 
Direito, nos casos, e pela fórma, que a Lei determinar (art. 179, §4º). 101 

  

José Antônio Pimenta Bueno, ao escrever sobre a liberdade do pensamento e de sua 

comunicação na Constituição do Império, resume o tema nas garantias dadas pelo Direito 

Constitucional, que seriam o direito de livre publicação e impedimento de censura prévia. “É 

o grande teatro da discussão ilustrada, cujas representações têm mudado a face do mundo 

político”.  102 

Na Constituição de 1891, não há menção ao termo informação, mas também se 

assegura que, “em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou 

pela tribuna, sem dependência de censura” (artigo 72, § 12). 103 Para João Barbalho Uchôa 

Cavalcanti, a imprensa tem uma missão educadora e de instrução cívica, devendo ser 

considerada instituição de interesse público e caráter constitucional. “Assim, a imprensa 

constitue-se a garantia das liberdades publicas”, assevera. 104  

Já a Constituição de 1934, apesar de não mencionar a palavra informação, menciona a 

competência privativa da União para legislar sobre condições de capacidade para o exercício 

de profissões liberais e técnico-científicas assim como do jornalismo (art. 5º, XIX), bem como 

assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a livre manifestação do pensamento, 

sem dependência de censura, vedando-se o anonimato.  

Garante-se o direito de resposta, bem como a publicação de livros e periódicos, que 

não dependeriam de licença do Poder Público (art. 113-A, 9). Dá-se, por fim, tratamento 

                                                 
101 Constituição de 1824. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao24.htm 
Acesso em: 20/04/2009. 
102 Eduardo KUGELMAS, José Antônio PIMENTA BUENO, José Antônio Pimenta Bueno, Marquês de São 
Vicente, p. 476. 
103 Constituição de 1891. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao91.htm  
Acesso em: 20/04/2009. 
104 João Barbalho Uchôa CAVALCANTI, Constituição Federal Brasileira (1891), p. 319. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao91.htm


 

tributário especial ao jornalista (art 113-A, 36. Nenhum imposto gravará diretamente a 

profissão de escritor, jornalista ou professor). 105  

A Constituição de 1937 dispõe de forma bastante minuciosa sobre a informação 

jornalística e institui a censura, embora não fale em informação. Reproduzimos aqui os 

principais dispositivos: 

 

Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre (...):  
X - (...) radiocomunicação;  
XX - direito de autor; imprensa (...); 
Art 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País o direito à liberdade (...) nos termos seguintes: 
(...) 
15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, 
ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites 
prescritos em lei.  
A lei pode prescrever:  
a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura 
prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando 
à autoridade competente proibir a circulação, a difusão ou a representação;  
(...) 
A imprensa reger-se-á por lei especial, de acordo com os seguintes 
princípios:  
a) a imprensa exerce uma função de caráter público;  
b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do Governo, nas 
dimensões taxadas em lei;  
c) é assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir gratuitamente nos 
jornais que o informarem ou injuriarem, resposta, defesa ou retificação;  
d) é proibido o anonimato;  
e) a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisão contra o diretor 
responsável e pena pecuniária aplicada à empresa. 106 

 

 A Constituição de 1946, em sua tentativa democratizante, trata da questão em itens 

esparsos, garantindo os direitos de liberdade (artigo 141, §5º) e conferindo prerrogativas aos 

jornalistas, de caráter tributário, como reproduzido abaixo. 107 

 
Art. 27 - Durante o prazo de quinze anos, a contar da instalação da 
Assembléia Constituinte, o imóvel adquirido, para sua residência, por 
jornalista que outro não possua, será isento do imposto de transmissão e, 
enquanto servir ao fim previsto neste artigo, do respectivo imposto predial.  

                                                 
105 Constituição de 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao34.htm 
Acesso em: 20/04/2009. 
106 Constituição de 1937. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao37.htm 
Acesso em: 20/04/2009. 
107 As prerrogativas tributárias beneficiavam mais os empresários de comunicação, e podem ser entendidas como 
um benefício ou forma de subvenção. “Benigna atitude? É que os jornais estão subvencionados. Atitude hostil? 
É que já não estão subvencionados os jornais”. Cf. Ruy BARBOSA, A imprensa e o dever da verdade, p. 48. 
Atualmente, persiste a imunidade, em se tratando de imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado 
a sua impressão (CF, artigo 150, VI, d).  
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Parágrafo único - Será considerado jornalista, para os efeitos deste artigo, 
aquele que comprovar estar no exercício da profissão, de acordo com a 
legislação vigente, ou nela houver sido aposentado.  
Art. 203 - Nenhum imposto gravará diretamente os direitos de autor, nem a 
remuneração de professores e jornalistas. 108 

 

 A Constituição de 1967 declara a liberdade de manifestação de pensamento e a 

prestação de informação sem sujeição à censura (artigo 150-A, §8º), e declara que a lei poderá 

estabelecer condições adicionais à organização e ao funcionamento de empresas jornalísticas, 

sem prejuízo da informação (art. 166, §2º). Evidentemente, a Constituição era nominal, e 

apenas uma forma de instituir um sistema ditatorial em um clima de aparente legalidade.109  

 No Ato Institucional nº 5/68, diversos direitos são suspensos, bem como a garantia do 

Habeas Corpus, enquanto no parágrafo 1º do preâmbulo, declarava-se a liberdade. 110 Sob a 

prerrogativa da manutenção constitucional, o presidente detém o direito de decretar o recesso 

do Poder Legislativo. De acordo com o Ato Institucional n 5/68: 

 

Art 5º - A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 
simultaneamente, em:  
I - cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função;  
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;  
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política; 
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança:  
a) liberdade vigiada;  
b) proibição de freqüentar determinados lugares;  
c) domicílio determinado. 111 
     

Mais tarde, a Emenda Constitucional nº 1/69 dá início a uma nova ordem jurídica, e já 

tendo sido determinado o recesso do Congresso (Ato Complementar 38/68), instaura 

definitivamente a ditadura, apesar das declarações de liberdade de manifestação de 

pensamento e informação sem sujeição à censura, 112 em uma ordem aparentemente 

conformado pelo Ato Institucional nº 5/68.   

 A Constituição de 1988 aparece como o marco definitivo do rito de passagem para a 

democracia. Analítica e mesmo prolixa, tenta harmonizar tendências de cunho socializantes e 
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liberalizantes. Assegura um rol extenso de direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que 

assevera a abertura para os direitos não expressamente previstos. Em termos de comunicação, 

ainda traz um capítulo específico, desenhando um modelo constitucional para a sociedade 

brasileira.  

 Antes de adentrar no estudo próprio dessas inovações, cumpre lembrar que não há uma 

política explícita consistente para o setor da comunicação e informação. Há tentativas isoladas 

de estudar o tema, e estabelecer um ponto de partida, mas o debate tem sido fragmentário. 

Uma tentativa de sistematizar o problema partiu do Ministério da Ciência e Tecnologia, na 

criação de um documento sobre os pontos emergentes da problemática. O Livro Verde da 

Informação no Brasil contém as metas de implementação do Programa Sociedade da 

Informação e constitui uma súmula consolidada de possíveis aplicações de Tecnologias da 

Informação. O documento que lhe deu origem foi elaborado pelo Grupo de Implantação do 

Programa, composto por representantes do MCT.  

 O Livro Verde apresenta a sociedade da informação como uma profunda mudança na 

organização da sociedade e da economia, ou mesmo um novo paradigma técnico-econômico. 

“É um fenômeno global, com elevado potencial transformador das atividades sociais e 

econômicas”, situando no âmago da questão as indústrias de telecomunicações, informática, a 

Internet, o comércio eletrônico, e a educação à distância.113   

 Mas ignora a mídia como um sistema próprio, centrando a atenção no aspecto 

tecnológico das indústrias de telecomunicações. Evita a discussão sobre a democratização da 

mídia, os monopólios do setor, o efeito silenciador do discurso, e, sobretudo, a pressão por 

novos instrumentos regulatórios, como uma lei geral de comunicação de massa que 

representaria 

 

a expressão jurídica de uma política pública, sim, porém, de caráter 
estruturante, pois visa oferecer mecanismos de implementação de direitos 
relativos à comunicação social. A partir desse marco legal regulatório, deve-
se realizar um conjunto de medidas articuladas no intuito de alcançar o 
objetivo de ordem pública. De forma genérica, pode-se definir regulação 
como qualquer ação do Estado no sentido de limitar a liberdade de escolha 
dos agentes econômicos em prol de interesses sociais. 114 
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 As questões problemáticas postergadas no setor estratégico de telecomunicações, que 

inclui a radiodifusão e tem maior controle, resultam em políticas públicas 115 apaziguadoras e 

‘paternalistas’. Como exemplo, cita-se o Decreto nº 4.733/2003, que dispõe sobre políticas 

públicas de telecomunicações, e inclui como objetivos gerais a inclusão social, a 

universalização, estimular o desenvolvimento industrial brasileiro no setor, estimular a 

geração de empregos e a capacitação da mão de obra, e estimular a competição ampla, livre e 

justa entre as empresas exploradoras de serviços de telecomunicações, com vistas a promover 

a diversidade dos serviços com qualidade e a preços acessíveis à população.          

 O fato de a imprensa (ou mídia) ser um forte agente, que pressiona o Estado a adotar 

sua lógica, é um fator a ser considerado. Estas empresas de comunicação são economicamente 

integradas a conglomerados empresariais articulados em nível global, movimentando-se pela 

produção de capital simbólico, e, “pela ação direta de seus concessionários e/ou 

proprietários, se transformaram também em atores com interferência direta no processo 

político”. 116  

 A noção de empresa origina-se do campo econômico, e relaciona-se à idéia de 

organização dos fatores da produção (capital, trabalho, natureza), para a realização de uma 

atividade (empresa) econômica. A empresa, assim, entra para o direito positivo brasileiro por 

força da necessidade de se estruturar a atividade econômica voltada à produção ou à 

circulação de bens ou serviços. 117  

No caso da empresa jornalística, temos que se organizam no entorno dos meios de 

comunicação social, tendo como atividade a edição de jornal ou revista, a distribuição de 

noticiário, ou a seção ou serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação 

cinematográfica, ou ainda de agência de publicidade, onde sejam exercidas as funções de 

jornalista (elementos econômicos), com funcionamento efetivo, idoneidade financeira e 

registro legal (elementos jurídicos) (CLT, artigo 302, §2º). 

Evidencia-se a função jornalística pelo tratamento de informação factual, sendo esta a 

definição legal do profissional jornalista, que, a saber, é o trabalhador intelectual cuja função 

se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, 

orientação e direção desse trabalho (CLT, artigo 302, § 1º). A empresa informativa seria, de 

tal forma, “toda organización cuya actividade principal consiste en la búsqueda e 
                                                 
115 As políticas públicas “hão de ser compreendidas como conjunto de ações do Poder Público (programa 
governamental), ordenado à realização dos valores consagrados pela Constituição, consistentes em melhorias 
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116 Venício A. de LIMA, Comunicação e política, p. 90. 
117 Luiz Antonio Soares HENTZ, A teoria da empresa no novo Direito de Empresa, p. 4. 



 

investigación de hechos noticiables, así como en la elaboración y difusión de noticias y 

opiniones”. 118   

Manifestação própria das liberdades econômicas, outra característica de tais empresas 

é a liberdade de expressão, através das quais se revelam empresas ideológicas ou de 

tendência, podendo manifestar credos, doutrinas e partidarismos. Entende-se que a 

diversidade de posturas realça o jogo democrático, ampliando as possibilidades de abertura e 

debate. Entretanto, parece haver uma tensão irreconciliável entre o direito à informação e a 

extensão das liberdades econômicas e comunicativas empresariais. 

Sendo as empresas ‘mercadores’ de ideias e ideologias, onde ficaria a dimensão da 

informação enquanto direito? Não se estaria a receber doutrinação ou matéria publicitária? 

Tal questionamento explica-se: quando falamos em ideologia, tem-se a impressão de idéias 

turvadas ou manchadas por vontades ou subjetividades, tendendo a enganar, ludibriar, 

dissimular. Embora o termo ideologia surja como tentativa de criar uma ciência das ideias, 

alguns a vêem como corpo mais ou menos coerente de sentidos: 

 

Ideologia, portanto, é um conjunto de idéias, de procedimentos, de valores, 
de normas, de pensamentos, de concepções religiosas, filosóficas, 
intelectuais, que possui uma certa lógica, uma certa coerência interna e que 
orienta o sujeito para determinadas ações, de uma forma partidária 
responsável. 119  

  

Na teoria marxista, o termo ganha uma conotação definitiva de alienação, separação 

entre fato e significado, ditado pela forma material de apropriação e produção, de maneira a se 

determinar uma falsa consciência do proletariado acerca de sua existência como uma 

fatalidade naturalística, e não fruto de ação deliberada da burguesia. Assim, “as idéias da 

classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes; isto é, a classe que é a força 

material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante”. 120 

O termo, no entanto, ganhou elasticidade desmedida, servindo para explicar quase 

tudo, servindo-se de muitos possíveis significados. Para validar ou recuperar certa autonomia 

da palavra, sugere-se a adoção da assertiva segundo a qual a ideologia situa-se mais no campo 

do discurso, dirigindo-se para disputas de poder. 121 Assim, a ideologia mais contribui para a 

“constituição de interesses sociais do que reflete passivamente posições dadas previamente, 
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mas, apesar disso, legisla a existência de tais posições por sua própria onipotência 

discursiva”. 122  

Pretende-se afastar, com isso, a noção de que alguém possa se despir de sua 

individualidade, ou de que ideologia se confunde com subjetividade, ou ainda que todo uso 

lingüístico seja ideológico, ou retórico. No caso das empresas de informação, como legítimos 

atores no desfrute de suas liberdades, agem nas arenas do poder, sendo uma das principais 

manifestações da liberdade ideológica a definição de sua política editorial.  

Política ou linha editorial é a orientação político-ideológica do veículo de 

comunicação, ou a noção dos constrangimentos organizacionais, que agem sobre a seleção e o 

tratamento de informação. A Teoria Organizacional (elaborada por Warren Breed, em 1995) 

explica a acomodação do jornalista à linha editorial através dos mecanismos comuns das 

empresas, como: (1) a autoridade institucional e as sanções; (2) os sentimentos de obrigações 

e de estima para com os superiores; (3) as aspirações de mobilidade; (4) a ausência de grupos 

de lealdade em conflito; (5) o prazer da atividade; (6) as notícias como valores. 123 

Ressalta-se, a Constituição asseverou a vedação da censura de natureza política, 

ideológica e artística (artigo 220, § 2º), ou seja, certifica-se a prerrogativa de filiações 

ideológicas, impondo-se a responsabilidade editorial em qualquer meio de comunicação social 

a brasileiro nato ou naturalizado há mais de dez anos (artigo 222, §3º). Ocorre que o direito à 

informação, comumente, é afetado pelas escolhas e posicionamentos empresariais de natureza 

ideológica e mercadológica, e a garantia de vedação de censura, em se tratando de informação 

jornalística, pode funcionar às avessas: a política editorial pode cercear a liberdade 

informativa, através de seus filtros ideológicos. 

A colisão entre os direitos é notória, pois ambos estão no desfrute de posições 

subjetivas estabelecidas juridicamente, sendo necessário restringir uma posição em função de 

sua natureza, função e sujeitos. Compreende-se que a natureza do direito à informação é 

nitidamente publicística, dada à “função política ampla” dos meios de comunicação, que 

engloba a de cão de guarda público ou de vigia da sociedade, função de subsidiar os cidadãos 

para a realização de escolhas inteligentes, de garantia do espaço público, função cultural e de 

quadro de avisos. 124  

Igualmente, é de se destacar que o jornalismo se encontra em sua terceira fase, 

consubstanciada na especificidade do jornalismo moderno. A primeira fase teve caráter 
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nitidamente político, enquanto instrumento de combate ao poder feudal; e a segunda também 

se caracterizava pela face política do jornalismo opinativo, quando a informação jornalística 

se mesclava com juízos de valor e não tinha modelos específicos, confundindo-se a uma 

forma literária.  

Atualmente, “é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que existe a possibilidade e a 

necessidade de um jornalismo informativo moderno, que não seja meramente 

propagandístico ou formalmente opinativo”. 125 Com isso, faz-se necessário um recorte para 

os seguintes efeitos: diferenciamos a informação jornalística de outras formas comunicativas, 

entendendo-a sob uma concepção normativa e um modelo estrutural de notícia. Produto da 

atividade jornalística e trabalhada sob determinadas condições de produção, sob parâmetros e 

atendendo às necessidades sociais, a informação há de atender certos critérios para que se 

configure como o direito fundamental assegurado.  

O jornalista, enquanto titular especial do direito-dever de informar, é o mediador 

privilegiado imbuído da obrigação de prestar tal serviço. O direito de ser informado coloca 

“en manos de los periodistas (y de los médios que representen) la obliglación de que su 

ejercicio (...) sea acorde con la representación que ejercen del público, que de ellos depende 

para llenar sus expectativas de ser informado”. 126  

O jornalista é sujeito ativo do dever de informar e sujeito passivo do direito de ser 

informado - este titularizado ativamente pela sociedade. O delineamento dessa informação 

enquanto objeto do direito fundamental de ser informado é importante ponto que se coloca.  

 

3.2 A informação jornalística enquanto objeto do direito de ser informado. 

 

 A noção de informação costuma ser compreendida intuitivamente, sendo várias as 

similaridades de sentido da palavra, desde dados e conteúdos até a ideia de conhecimento. 

Admitindo-se que a informação é um fenômeno, diversificado, complexo, penetrante,127 e de 

difícil apreensão e definição, alguns problemas de ordem fundadora podem ser colocados, 

como a questão ontológica, epistemológica, prática e ética da categoria. 128 

  Da mesma forma que a comunicação, a informação não existe de forma bruta no 

mundo, antes implica um processo e se traduz em linguagem. Essa demarcação científica 

sobre o conteúdo do direito é uma das questões centrais da teoria dos direitos fundamentais, e 
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envolve a dificuldade em torno da delimitação e realidade do objeto de conhecimento no 

campo jurídico.  

Sobre a problemática da existência ‘real’ do direito, que dá margem às diferentes 

formas de observação ou ‘perspectivização’, evita-se a assertiva dos três mundos de Popper, 

que pode ser utilizada para alguns efeitos, como o de evitar o fisicalismo. Segundo tal 

compreensão, haveria um mundo da matéria (mundo 1), o mundo da mente (mundo 2), e o 

mundo de produtos da mente humana (mundo 3). 129 A informação aí estaria compreendida 

como real no terceiro mundo, embora dentro de um sistema construído a partir da linguagem, 

essa um produto da ‘mente’ humana, simbólica (representativa) e efetiva (constituinte). 

 Entende-se que o próprio real é constituído pela ação humana, sendo que as “coisas” 

passam a ter sentido qualitativamente pela relação lingüística, não sendo um puro e externo 

dado imediato. A informação, enquanto direito fundamental, é essencial por se tratar de uma 

necessidade humana advinda do existir socialmente, de uma imposição elaborada 

coletivamente.  

O processo ou tratamento da informação diz respeito à produção, uma vez que ela não 

é dada, embora venha a se tornar acabada, podendo então ser vista como produto não 

espontâneo ou simplesmente ‘natural’.  

 

Uma ambigüidade adicional do conceito decorre do facto de 
etimologicamente à noção de informação abranger tanto um sentido 
substancial, como um sentido instrumental. A informação tanto consiste nos 
dados ou conhecimentos obtidos por intermédio de uma actividade de 
investigação, da instrução ou de qualquer outro meio, como na comunicação 
ou transmissão desses dados ou conhecimentos. Com efeito, informação 
pressupõe comunicação. A informação repousa sobre a comunicação de uma 
mensagem entre duas entidades. Mas a informação desliza para tornar-se 
substância comunicada. Comunicada, a informação é susceptível de fixação, 
de circulação e de enriquecimentos sucessivos.  130 
 

Mesmo admitindo a possibilidade de informação estanque, os conceitos da categoria 

tendem, assim, a salientar a sua processualidade: 

 

Informação é ontologicamente relacionada à causalidade. Ela conota a 
mensagem/causa de um transmissor ativo, que busca gerar no receptor 
passivo um comportamento / efeito imediato ou remoto. (...) 
Consequentemente, informação categoricamente expressa um 
relacionamento comunicativo menos perfeito ou equilibrado do que a 
comunicação, e tende a produzir mais verticalidade do que igualdade, mais 

                                                 
129 Karl POPPER, Lógica das ciências sociais, p. 96. 
130 Maria Eduarda GONÇALVES, Direito da informação, p. 18.  



 

subordinação do que reciprocidade, mais competitividade do que 
complementaridade, mais imperativos do que indicativos, mais ordens do 
que diálogo, mais propaganda do que persuasão. 131 

 

A informação jornalística é mediada pelos jornalistas profissionalmente sob a forma 

de notícia, não obstante os demais formatos possíveis de material jornalístico (reportagem, 

editorial, artigo, notas, coluna, entrevista), tendo um estatuto ou regime especial. É expressa 

discursivamente, casando formas narrativas e descritivas e resultando em um modelo singular: 

a notícia. A faculdade ou poder de informar é o que se chama ius narrandi, ou direito de 

narrar ou noticiar, e consubstancia-se na troca entre o meio jornalístico (no subsistema dos 

meios de comunicação) e o meio externo.   

Informar, dar forma, formar, em um processo de seleção inclusão/exclusão, a notícia é 

o fim do jornalismo, que “é responsável, de certa forma, por ordenar a sociedade, no sentido 

de difundir os acontecimentos socialmente relevantes”. 132 A atividade jornalística encontra-

se em sua terceira fase, a saber, do jornalismo profissional. Com elementos do positivismo 

científico da tradição norte-americana, e resquícios da fé iluminista no conhecimento, firma-

se como fazer específico, relacionado ainda aos compromissos ocidentais, como o Estado 

Democrático de Direito. 

O Estado Democrático de Direito liga-se ao constitucionalismo, erigindo a 

dogmatização das leis e conseqüente restrição do poder estatal, a supremacia do indivíduo e 

das liberdades, e o contratualismo como princípios. A auto-governança do povo, ou demos, dá 

origem à valoração da res pública, como maneira de auto-justificação intelectual do novo 

sistema. A informação adquire valor, devido à necessidade de orientação. 

 

A importância dos meios de comunicação de massa nas sociedades 
democráticas está justamente em permitir ao público o direito de informar 
em grande escala e de ser informado. É nesse contexto que a atividade 
jornalística ganha notoriedade e relevância social na democracia por: 1) 
proporcionar um debate plural e com abrangência de massa para o debate 
das questões de interesse público (fórum público midiático); 2) e produzir 
informações plurais voltadas para o interesse público Antes, porém, foi 
necessário emergir nas sociedades ocidentais um novo modelo de 
jornalismo, fundamentado no paradigma da informação e da 
responsabilidade social.  133 

    

                                                 
131 Antonio PASQUALI, Um breve glossário descritivo sobre comunicação e informação, p. 27. 
132 L.C. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 100. Cf. ainda Aluízio FERREIRA, Direito à informação, direito à comunicação, p. 67. 
133 Carina Andrade BENEDETI, A qualidade da informação jornalística, p. 22. 



 

A linguagem romanceada e literária é extirpada, adotando-se um modelo científico e 

preciso de procedimento e mediação, com a substituição da opinião pela informação. A 

pretensão da notícia é ser confiável, isenta de vícios e fundada sobre um paradigma da 

objetividade. Por isso, a refutação dos jornalistas de que o exercício do jornalismo não é uma 

forma de liberdade de expressão, e sim de liberdade de profissão. 

“La clave es entender que los periodistas, a par del ejercicio de una libertad, están 

satisfaciendo um derecho público de la sociedad”. 134 A atividade exige a isenção do 

jornalista e impõe uma série de estratégias para eliminar as marcas de autoria e pessoalidade 

da notícia. Sob esse viés, o jornalismo é considerado atividade de mediação de conhecimento 

singular, fundada em compromissos éticos, socialmente institucionalizados, e realizada por 

meio de uma linguagem específica que reconstrói, com base em significados compartilhados 

pela sociedade, os recortes da realidade atual e historicamente construída. 135 

Deontologicamente, a autoridade moral reconhecida da Declaração de deveres e 

direitos dos jornalistas, adotada em Munique em 1971, mostra um painel do dever-ser dessa 

conduta, cujas bases são: a liberdade de expressão e crítica, a proteção da independência e 

integridade dos jornalistas, o respeito pela verdade na busca e elaboração de informação, a 

utilização de meios legítimos na busca dessa informação, o devido respeito às fontes e 

pessoas, e o igual tratamento das pessoas evitando qualquer forma de discriminação. 136  

A informação jornalística é, portanto, uma forma singular de conhecimento do mundo, 

e que, entretanto, relaciona-se com o particular e o universal. O recorte do mundo que é 

selecionado pelos gatekeepers (filtros ou portões de entrada, nome dado àqueles que têm a 

responsabilidade de selecionar as matérias jornalísticas a serem publicadas) tem a ver com os 

valores-notícia, ou valores de noticiabilidade (critérios substantivos usados para decidir o que 

vai ser noticiado: notoriedade, relevância, inesperado, proximidade, conflito, novidade, 

infração, tempo).   

Ultrapassada a representação de que as notícias são um espelho do mundo, o certo é 

que a notícia é um discurso polifônico sobre um fato selecionado pelo seu teor informativo, 

                                                 
134 Jaime ORDÓÑES, Periodismo, derechos humanos y control del poder político, p. 628. 
135 Carina Andrade BENEDETI, A qualidade da informação jornalística, p. 49-50. 
136 Daniel CORNU, A ética da informação, p. 43-44. Segundo o Preâmbulo da Carta de Munique: "El derecho a 
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importância social, interesse humano. A polifonia advém do fato de que o jornalista elabora a 

notícia através de suas fontes, e não por um contato direto com os eventos que narra. A 

notícia, assim por dizer, opera em nível de intermediação sobre intermediações, um discurso 

estruturado sobre outros.  

Cumpre lembrar que a noticia, mesmo quando sob a forma oral, é um texto que 

procura transmitir um fato, um evento, uma situação. O fechamento do formato é retirado da 

Teoria do Jornalismo, excluindo outras interpretações do que é notícia. 137 Distingue-se a 

notícia da fala pura e simplesmente comunicativa, sendo uma representação da fala, regida 

por imposições de ordem funcional, comunicativa, normativa e convencional, em uma estreita 

relação com a padronização. A notícia é feita, dessa maneira, em um planejamento verbal para 

ser menos dependente do contexto situacional, tendo em comum com a fala o fato ser um ato 

comunicativo regido por relações cooperativas. 138  

O caráter procedimental da notícia é evidenciado pelas etapas da produção: pauta (ou 

evento), apuração, aferição e relato ou redação. 139 A cooperação dirige-se à noção de 

contratos verbais que são estabelecidos na comunicação. O contrato de cooperação estabelece 

alguns postulados ou máximas conversacionais (Paul Grice), que são: postulado da 

quantidade (seja informativo na medida certa), postulado da qualidade (seja sincero), 

postulado da relação (seja relevante), e postulado do modo (seja claro). 140 

Em termos jornalísticos, esses postulados identificam-se aos elementos ou índices de 

qualidade da notícia: veracidade, comunicabilidade, pluralidade, liberdade, 

socioreferencialidade, inteligibilidade e transmissibilidade. 141 Em termos jurídicos, fala-se de 

pluralismo interno da notícia e veracidade. 142 O que nos leva ao regime constitucional da 

informação jornalística. 

A Constituição brasileira estabelece alguns princípios de ordem geral e de ordem 

específica para a comunicação e a informação. Os princípios ou fundamentos republicanos 

informam o ordenamento jurídico, consubstanciando-se em: soberania, cidadania, dignidade 

da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político 

                                                 
137 Excluem-se do conceito de notícia a expressão de ideias, concepções gerais, teorias, doutrinas e a opinião 
crítica sobre condutas, pessoas, fatos ou instituições. Cf. Guilherme Döring Cunha PEREIRA, Liberdade e 
responsabilidade dos meios de comunicação, p. 54-55. 
138 Mary KATO, No mundo da escrita, passim. 
139 Josenildo Luiz GUERRA, Ensaio sobre o Jornalismo, p. 4. 
140 Simone Ribeiro GARCIA e Francisco MARTINS, Lógica conversacional e técnica psicanalítica, p. 252-253 
141 Carina Andrade BENEDETI, A qualidade da informação jornalística, p. 120. 
142 Edilsom FARIAS, Liberdades de expressão e comunicação, p. 168-169. 



 

(artigo 1º, I a V). Por República, entende-se o regime político em que os exercentes de 

funções políticas (executivas e legislativas) representam o povo e decidem em seu nome. 143 

À cidadania, corresponde verdadeira persona política pela qual se interfere na vida 

pública, exercendo direitos e deveres, ou feixe de privilégios (e, incluiríamos, 

responsabilidades) decorrentes da condição de titularidade da coisa pública. 144 É categoria 

que influencia ou rege também a forma de exercício desses direitos e deveres, impondo-lhes 

uma finalidade ou vocação publicística. 

No capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, assevera-se a liberdade de 

expressão e comunicação, incluindo a atividade intelectual, artística, científica, religiosa, 

profissional, associativa, locomotiva, bem como a integridade e inviolabilidade da imagem e 

da honra. Assegura-se o acesso à informação, o direito de resposta, e o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional, bem como indenização por dano material, moral e à 

imagem. São vedados o anonimato e a censura. 

No capítulo da comunicação social, novamente se garante que as liberdades de 

expressão (manifestação do pensamento, criação e informação) não sofrerão restrição, salvo o 

disposto na Constituição, em uma tez de reserva qualificada de lei restritiva. O valor da 

informação jornalística manifesta-se pelo elastério que a Constituição lhe outorga, ao afirmar 

que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no 

artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV” (artigo 220, § 1º). Aqui também nos parece caracterizada a 

reserva qualificada de lei, bem como a essencialidade da liberdade.  

Os incisos tratam justamente de liberdade de manifestação do pensamento e vedação 

do anonimato, direito de resposta e indenização, inviolabilidade da intimidade, vida privada, 

honra e imagem das pessoas, liberdade de exercício de qualquer trabalho (atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer), e a garantia do acesso à informação e 

resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 

Evidentemente, várias das posições certificadas são colidentes na prática cotidiana, de 

maneira que ao magistrado compete delimitar os limites desses direitos, orientados pelo 

sistema jurídico, mormente a Constituição. No caso da informação, é bem não exclusivo ao 

campo jornalístico, objeto de nosso estudo. É de ver-se, entretanto, que a Constituição trata 

dela em variadas passagens, dando-lhe realçado posto (artigo 5º, XXXIII, LX, LXIX). 

Algumas vezes, a palavra publicidade é utilizada como um sentido de informação. 
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No caso da informação jornalística ou notícia, que se alimenta do factual, o seu sentido 

está na publicidade, ou na possibilidade de estar em um procedimento de publicização. Um 

modelo da informação jornalística cita os requisitos de “interesse social, veracidade e 

razoabilidade da forma”. Para o autor, a liberdade de informação jornalística pode ser 

denominada liberdade de crônica, sendo a veracidade a característica mais central do 

conceito. 145     

De outro formato de notícia, são exigidos os elementos de interesse público e verdade. 

O autor admite inclusive a hipótese de o jornalista utilizar meios ilícitos de investigação para 

a obtenção de informação, desde que verdadeiras. 146 Noutra formulação, citada 

anteriormente, impõem-se o pluralismo interno da notícia e a veracidade, 147 praticamente a 

mesma formulação da doutrinadora Nusdeo Lopes, que, ao invés de falar de elementos, cita-

os como princípios. 148 

O objeto do direito à informação como sendo “informações verdadeiras, suficientes e 

oportunas” é colocado doutrinariamente, acrescido dos itens pluralismo externo (vedação de 

monopólio e oligopólio) e pluralismo interno (diversidade de fontes). 149 Em outra acepção, 

exige-se pluralismo político na informação, que deve ainda ter veracidade e autenticidade. 150 

A posição que o Tribunal Constitucional espanhol vem adotando é a de que, 

resguardada a liberdade de informação, ela se dirige à formação de uma opinião pública livre 

e esclarecida, de modo que se rege por certos requisitos, conforme sentença abaixo 

reproduzida abaixo.  

 

A la vista de la información periodística extractada en el anterior 
fundamento, no es cuestionable la concurrencia del primero de los 
enunciados requisitos, a saber: Que la información tenga por objeto hechos 
que, ya sea por la relevancia pública de la persona implicada en los mismos, 
ya sea por la trascendencia social de los hechos en sí mismos considerados, 
puedan calificarse como noticiables o susceptibles de difusión, para 
conocimiento y formación de la opinión pública. Esta exigencia ha sido 
reiteradamente establecida por la doctrina de este Tribunal, que ha estimado 
la existencia de acontecimientos noticiables en los sucesos de relevancia 
penal (SSTC 178/1993 y 320/1994), y ello con independencia del carácter de 
sujeto privado de la persona afectada por la noticia (STC 320/1994), 
apreciándose, asimismo, que la relevancia pública de los hechos ha de ser 
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también reconocida respecto de los que hayan alcanzado notoriedad (STC 
3/1997).(...) El requisito esencial, cuya existencia niegan las Sentencias 
impugnadas, es el de la veracidad de la información, exigido por el art. 20.1 
d) C.E. 151 

 

São postos, portanto, os requisitos de relevância ou interesse público (noticiables) e 

veracidade para a informação. A doutrina apóia os princípios. 152 Acrescente-se que o 

pluralismo é um princípio protegido constitucionalmente no país, bem como o acesso aos 

meios. 153 Do exposto, acredita-se poder extrair um modelo de notícia, de forma a caracterizar 

a informação jornalística (objeto do direito de ser informado), com os elementos de verdade, 

pluralismo e interesse público.  

 

3.2.1. A verdade como elemento da notícia. 

 

Assim, parece-nos que a notícia há de ser verdadeira, plural e de interesse público. O 

requisito verdade talvez seja o mais problemático. Isso porque a Constituição brasileira, 

diferentemente da espanhola, não cita a expressão. 154 De acordo com a Constituição da 

Espanha (artigo 20.1), “se reconocen y protegen los derechos: (...) d) A comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. 155  

                                                 
151 Disponível em: www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1999-
0154 Acesso em: 29/04/2009. No caso em tela, discute-se a verdade e a publicidade dos fatos noticiados, e a 
colisão com os direitos de imagem e honra.   
152 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 42. 
153 Constitutución española. “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 
medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España”. 
154 O Decreto 52.795/63, que aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aduz: “São livres as críticas 
e os conceitos desfavoráveis, ainda que veementes, bem como a narrativa de fatos verdadeiros, guardadas as 
restrições estabelecidas em lei, inclusive de atos de qualquer dos poderes do Estado”. 
155 Constitutución española. Disponível em: www.senado.es/constitu/index.html Acesso em: 30/04/2009. 
Expomos uma síntese dos direitos de comunicação da Constituição Espanhola: “Artículo 20. (1) Se reconocen y 
protegen los derechos: a) a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, b) a la producción y creación literaria, artística, 
científica y técnica, c) a la libertad de cátedra, d) a comunicar o recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en 
el ejercicio de estas libertades. (2) El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa. (3) La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 
social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los 
grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 
España. (4) Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. (5) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 
grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”. 
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http://www.senado.es/constitu/index.html


 

Acreditamos que, a despeito disso, não se descaracteriza a exigência de veracidade, 

para citar a fala de Oliver Wendell Holmes, de que “a proteção mais estrita da liberdade de 

expressão não protegeria um homem gritando fogo falsamente em um teatro e causando 

pânico”. 156 A proteção da liberdade de expressão, já rebatido, protege um feixe de 

liberdades, e nem todas as liberdades estão submetidas ao regime diferenciado da informação. 

Se a falsidade não é protegida nesse espectro mais amplo, o que se pode dizer da liberdade 

jornalística de difundir falsas informações? E qual a significação do direito de ser informado, 

se esta informação não está circunscrita a um padrão valorativo?  

Concordamos com a assertiva segundo a qual um ato comunicativo tem valor 

expressivo quando são aplicáveis a ele uma ou mais das possíveis razões de proteção que são 

os fundamentos da norma constitucional que garante a liberdade de expressão. 157 O valor 

expressivo da mentira pode ser protegido em um contexto artístico ou criativo, por exemplo. 

Mas dessa situação, excluem-se, por exemplo, mensagens informativas, sejam elas 

jornalísticas, científicas ou publicitárias.   

Ademais, se a Constituição atribui, de forma geral, à produção e à programação das 

emissoras de rádio e televisão, os princípios de preferência a finalidades educativas e 

informativas, além do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, artigo 

221, I e IV), estendendo essa interpretação à imprensa institucionalmente garantida, 

compreende-se, sistematicamente, a notícia como suscetível de parâmetros de controle social.  

A verdade aparece como um dos preceitos da notícia, ou parâmetros de controle. Não 

é outra a posição majoritária da doutrina – como já mostrado. Assim, “cabe recordar que o 

direito a ser informado – e não o é quem recebe notícias irreais – tem também raiz 

constitucional, como se vê do art. 5º, XIV, da CF”. 158 

A dificuldade que se coloca, então, é: qual a possibilidade de verdade na informação 

jornalística? A informação é marcada fortemente por sua função referencial ou caráter sócio-

referencial, ou seja, por se referir a algo existente no mundo. Esse fato já traz a idéia de 

correspondência entre enunciado e fato, ou entre mensagem e mundo. Imbuem-se, portanto, já 

problemas de ordem ontológica e epistemológica. 

 

É o empirismo do século XVIII que vai determinar com muita ênfase a teoria 
da correspondência que estabelece que o significado e a verdade dos 
enunciados se encontram na realidade. Aplicando a teoria da 
correspondência ao jornalismo, poderá ser dito que a notícia é verdadeira 
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porque corresponde aos fatos que relata. (...) Em outros termos, o jornalismo 
deve ser visto como uma forma epistemológica de organizar o mundo. 159 

 

 A teoria da correspondência relaciona-se a certo realismo, admitindo a possibilidade 

de um acesso puro ao mundo objetivo, ou mundo dos fatos e das coisas. Em descrédito 

acentuado, por algum tempo a verdade aparece como representação, tipicamente associada ao 

relativismo e à descrença na própria possibilidade de conhecimento. Sofre baixa considerável 

também a noção de consciência, sujeito ou opinião esclarecida. 

 O existencialismo, a psicanálise e uma visão niilista promovem um acentuado 

apagamento do sujeito, em um desconstrucionismo da velha fé iluminista. Com isso, critica-se 

a idéia de um sujeito consciente e agente, bem como se substitui a verdade por versões, 

interpretações, representações. Um golpe adveio ainda do debate pragmático da possibilidade 

– ou utilidade - da verdade. Para o pragmatismo: 

 

1) A noção de verdade não tem um uso explicativo, não recobre nenhuma 
essência, nenhuma substância, e não designa nenhuma propriedade 
substancial ou metafísica profunda, nem um objeto (o Verdadeiro). 2) 
Particularmente, são vazios de sentido a noção realista tradicional de verdade 
como correspondência de nossos enunciados, juízos ou proposições com a 
realidade ou “os fatos” e, em geral, toda teoria do pensamento como 
representação da realidade. (...) 4) O problema não é tornar verdadeiros 
nossos enunciados, mas justificá-los e não há distinção a ser feita entre 
verdade e justificação. A justificação nada mais é do que o acordo entre os 
membros de um grupo ou de uma comunidade, e não há acordo último ou de 
convergência ideal dos enunciados. 160    

 

 O essencialismo da verdade é esvaziado, aparecendo a questão da utilidade. A verdade 

serve para selar acordos, justificar consensos, ser assertiva retoricamente. O ponto em comum 

entre as teorias parece residir no caráter referencial da linguagem, e seu alcance de 

possibilidades. A lingüística certamente auxilia no abandono de “certezas ingênuas” sobre o 

acesso a uma “realidade nua”, uma vez que não há como chegar ao mundo vivido 

coletivamente a não ser através da linguagem. Na esteira dessas considerações, alguns autores 

apóiam um conceito discursivo da verdade, onde um enunciado seria verdadeiro se “pudesse 

resistir, sob os exigentes pressupostos pragmáticos dos discursos racionais, a todas as 

tentativas de invalidação”. 161    

                                                 
159 Marconi Oliveira da SILVA, Imagem e verdade, p. 15. 
160 Pascal ENGEL e Richard RORTY, Para que serve a verdade?, p. 18-19. 
161 Jürgen HABERMAS, Verdade e justificação, p. 46. 



 

 A idéia de verdade procedimental tem um vezo jurídico, e aguarda o consenso, 

admitindo que a objetividade é construída intersubjetivamente, pela adoção de procedimentos 

interpretativos que permitem a reconstrução do argumento. Com isso, intenta-se evitar o caos 

da subjetividade total e da impossibilidade lógica e epistemológica, bem como adotar a idéia 

da verdade em construção, aceitando-se que a categoria não oferece possibilidade ôntica 

absoluta. 

 Aceitar a verdade e a objetividade no jornalismo, portanto, implica em uma série de 

postulados - os quais seriam a manifestação da realidade (fatos), a construção dos relatos 

lingüísticos (texto), o respeito aos compromissos pactuados (princípios) e o alcance de 

resultados práticos e verificáveis (eficácia), e a permanência dos pressupostos tradicionais da 

verdade (transparência, precisão e confiabilidade) fundamentais para a “mediação 

jornalística: o conhecimento, a linguagem e o consenso”. 162 

 A verdade com reservas, digamos assim, gerou uma teoria denominada, no Brasil, de 

verdade putativa, subjetiva ou diligente, remetendo, “quando da análise do direito de 

informar, ao dever de cautela e prudência do comunicador a fim de que este se esforce para 

divulgar uma informação correta e honesta”. Assim, o sujeito emissor da notícia deve cuidar 

do diligente contato com as fontes e do uso dos meios disponíveis para checar a idoneidade do 

fato, subsumindo-se em dever ético-jurídico de cautela do informador. 163 Em diversos países, 

há desdobramento jurisprudencial da tendência, como é o caso da Espanha. 164  

  

El derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, 
sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que 
pueden considerarse noticiables. (...) El derecho a comunicar información 
corresponde a todas las personas (STC 6/1981), aunque no fuera más que 
porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá 
iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo al hecho 
noticiable mismo. 9. Cuando la Constitución requiere que la información sea 
«veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan 
resultar erróneas - o sencillamente no probadas en juicio- cuanto 
estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien 
se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido 
objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía 
constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, 
actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El 
ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de 
quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras 
invenciones o insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la 

                                                 
162 Carina Andrade BENEDETI, A qualidade da informação jornalística, p. 40 e 50. 
163 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 90.  
164 L.C. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 94-96. 



 

información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud 
sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en 
un debate libre, de tal forma que, de imponerse «la verdad» como condición 
para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica 
sería el silencio. 10. El art. 20.1 C.E. garantiza no sólo derechos subjetivos, 
sino la misma existencia de una comunicación pública libre (SSTC 6/1981 y 
104/1986). 165 

  

A necessidade de cuidado ou zelo, segundo o Tribunal Constitucional da Espanha, não 

é o critério do homem médio, mas a de um ethos profissional, uma vez que o requisito 

constitucional da verdade da informação se encaminha “a exigir del informador un específico 

deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y en la comprobación de la 

información difundida(...) «según los cánones de la profesionalidad»”. 166 

O pensamento da verdade diligente ou de boa fé parece aceito por Vidal Serrano 

Nunes Júnior, centrando-se no direito de crítica jornalística, cujos limites entre o fato e a 

opinião, na referida obra, permanecem tênues. A informação jornalística é dividida pelo autor 

em notícia e crítica, mas a delimitação não é precisa. 167  

A proposição é bastante criticada por Guilherme Döring P. Cunha, que atribui à 

veracidade a nota fundamental da liberdade de crônica (que ele usa de forma equivalente ao 

direito de informar), e combate o que chama de caminhos do “imanentismo, idealismo e 

ceticismo modernos”, que excluiriam a prova da verdade possível em casos de liberdades 

informativas. 168 Refuta a verdade imaginária, que baseia a atividade jornalística num dever de 

meios, entendendo que a natureza desse dever é bastante mais complexa do que aquela 

simplesmente contratual. 169 

                                                 
165Tribunal Constitucional (sentença). Disponível em: 
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1988-0006 Acesso em: 
30/04/2009. No presente julgado, discute-se acerca do exercício dos direitos à liberdade de expressão e 
informação, e seu alcance no âmbito laboral.  
166Tribunal Constitucional (sentença). Disponível em: 
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1999-0154 Acesso em: 
30/04/2009. 
167 Vidal Serrano NUNES JÚNIOR, A proteção constitucional da informação e o direito à crítica jornalística, p. 
88-89 e p. 59. 
168 Guilherme Döring Pereira CUNHA, Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação, p. 58. 
Exemplo desse pensamento aparece no relatório desenvolvido por Laure Marino, e que se funda, em parte, em 
questões filosóficas, como a pretensão à verdade, e em parte, aos constrangimentos organizacionais das 
empresas, como os prazos curtos de fechamento de edição, a inacessibilidade de fontes, e outras do tipo. Cf. 
também p. 162-170. 
169 Cf. Guilherme Döring Pereira CUNHA, Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação, p. 162-
170. Uma resposta à questão segue na teoria das garantias institucionais, quando de questões de interesse difuso, 
e “não sob o ângulo da responsabilidade civil, mas no âmbito da responsabilidade de imprensa como 
instituição”, Cf. L.C. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à 
informação verdadeira, p. 96. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1988-0006
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1999-0154


 

Aduzindo a possibilidade de uma responsabilidade institucional nos casos de 

interesses difusos, sem eliminar os usos da responsabilidade civil contratual, parece-nos que a 

teoria da verdade diligente não descura com o tipo de conhecimento ou saber específico 

produzido pela atividade jornalística. É que o produto intelectual jornalístico é feito da 

matéria do presente e em contato com fontes interessadas.  

Frequentemente sem acesso a provas documentais resguardadas pelo sigilo, ao 

jornalista cabe o dever de diligência no procedimento de investigação, inclusive valorando as 

fontes de acordo com suas posições, interesses e confiabilidade. 170 A notícia não está imune 

de engano, mas há uma diferença qualitativa a ser considerada, relacionando-se à má-fé. 

 

O oposto da verdade factual não é o erro, mas a mentira, e esta quando não 
apenas esconde mas destrói a verdade, transforma-se em auto-ilusão. Daí a 
importância de instâncias como a Imprensa Livre, o Judiciário Independente, 
a Universidade Autônoma, enquanto instituições criadas pela sociedade para 
ter entre seus objetivos primordiais a busca desinteressada da verdade. 171 

 

 Os jornalistas, se bem mediadores ou titulares especiais do direito à informação, 

mormente na modalidade direito (-dever) de informar, partem da posição de uma realidade 

objetivada, na articulação com as diversas fontes, e estruturam o texto em perspectiva de 

retextualização, ou reprodução articulada de falas. Assim, não têm total controle sobre os 

enunciados relatados e depoimentos fornecidos, atuando em um âmbito possível de condições 

de verdade, ou de uma verdade em construção - ou reconstruível procedimentalmente. 172 

 De maneira que asseveramos o elemento da verdade como ínsito à notícia, e conteúdo 

do objeto à informação jornalística, sob entendimento de que, mesmo não se tratando de um 

conceito absoluto, tampouco é necessário aderir ao relativismo. A verdade discursiva, 

elaborada como geração pública de conhecimento, e relacionada às noções de transparência, 

precisão e confiabilidade, é tomada como modelo adequado para a notícia. 

 Importante forma de assegurar a transparência e veracidade é a exposição da 

propriedade do veículo, seja através de créditos nos veículos de radiodifusão, seja através do 

expediente nos veículos impressos. Assim, deve-se assegurar o conhecimento dos 

proprietários, e se têm vinculação ou filiação político-partidária - “a fim de evitar que os 

verdadeiros donos do jornal possam permanecer desconhecidos e camuflar-se por trás de um 
                                                 
170 “O requisito da verdade deve ser compreendido como exigência de que a narrativa do que se apresenta como 
verdade fatual seja a conclusão de um atento processo de busca de reconstrução da realidade. Traduz-se, pois, 
num dever de cautela imposto ao comunicador”, Paulo Gustavo Gonet BRANCO et al, Curso de Direito 
Constitucional, p. 414.   
171 Celso LAFER, A reconstrução dos direitos humanos, p. 248. 
172 Marconi Oliveira da SILVA, Imagem e verdade, p. 39 e 97. 



 

‘gerente’”, 173 bem como a política editorial seguida. Se, por um lado, a linha editorial não 

deva ser utilizada abusivamente para constranger a informação, por outro, tal informe auxilia 

na compreensão do posicionamento do veículo em editoriais, artigos, espaços opinativos e 

mesmo no campo publicitário.  

   

3.2.2. O pluralismo como elemento da notícia. 

 

 A Carta Constitucional de 1988, como parte de um processo transitivo, procura fechar 

uma série de compromissos, vários deles destinados à consolidação democrática. Assim é que 

coloca o pluralismo com um dos fundamentos da República (art. 1º, V), 174 e dispõe que o 

ensino será ministrado com base no pluralismo de idéias (art. 206, III). A visão da democracia 

como governo do povo não é, contudo, unívoca. Se a idéia de uma democracia deliberativa 

apela ao ideal do consenso, é certo que a via para lá deve ser múltipla. 

 Segundo Bonavides, a Constituição mostrou sua vocação para a pluralidade através de 

muitos princípios aparentemente contraditórios, pela abertura a variadas correntes, e, muito, 

pela salvaguarda do princípio da separação dos Poderes. A “Constituição aberta” guia-se 

pela “ideologia democrática”, 175 e no autor, reclama a participação na esfera pública, em 

uma releitura da liberdade dos antigos. 

 Entendemos que, tanto na democracia representativa como na participativa, o 

pluralismo na informação é essencial. Isso porque as pressões comerciais e políticas, sob o 

argumento da liberdade editorial, comprometem a qualidade da notícia, e também na 

democracia representativa, prejudicam o efetivo exercício da cidadania.  

 

A mídia escravizada ao capital deforma, entorpece e anula a livre vontade, o 
livre raciocínio, a livre consciência do ser político, rebaixado a cidadão 
nominal, a cidadão súdito, a cidadão vassalo (...). E assim, as ditaduras 

                                                 
173 Jean RIVERO, Hugues MOUTOUH, Liberdades públicas, p. 563. Cf. ainda Vera Maria de Oliveira Nusdeo 
LOPES, O direito à informação e as concessões de rádio e televisão, p. 216-217. 
174 Cf. posição do STF: “Vale, assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no 
qual se contém a explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 (...). Não apenas o Estado 
haverá de ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à 
justiça, mas a sociedade haverá de se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma 
comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. Disponível em: 
www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=2, acesso em: 07/05/2009. (ADI 2.649, movida pela 
Associação Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional de 
Passageiros (Abrat), contra a Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência. Ação 
julgada improcedente). 
175 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 515. 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp?item=2


 

constitucionais sobem ao poder e nele se conservam ostentando a imagem da 
pseudo-democracia e do pseudo-regime representativo. 176 

 

 O pluralismo político diz respeito à diversidade de opiniões, partidos, ideologias, 

dissensos próprios da multiplicidade de posições, a par de reconhecer a necessidade de 

princípios consensuais fundantes. Assim, “uma democracia pluralista necessita oportunizar o 

dissenso e instituições através das quais ele possa se manifestar. Sua sobrevivência depende 

das identidades coletivas formadas em torno de posições claramente diferenciadas”, sugere 

Mouffe. 177 

 No Brasil, temos uma dificuldade histórica de representação, dada a formação 

partidária e sua fraca consolidação. O papel dos meios de comunicação é sobrecarregado 

pelas funções tipicamente dos partidos, como: construir a agenda pública (agenda setting), 

gerar e transmitir informações políticas, fiscalizar as ações de governo, exercer a crítica das 

políticas públicas, canalizar as demandas da população. 178 No caso, a função informativa 

sobreleva a própria importância, ganha ares de praça ou espaço público. 

 A Constituição institui alguns princípios acauteladores, ao vedar a censura e o 

monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social (artigos 220, § 2º e § 5º), 179 bem 

como estabelecer o necessário atendimento da função social pela propriedade (art. 5º, XXIII). 

Isso porque a vedação desses arranjos, no campo da comunicação social, “tem uma função 

proeminente: assegurar o pluralismo de vozes na arena pública”, 180 isto é, a manifestação 

pública de diversas vertentes.   

 É de lembrar que notícia, pela sua forma de produção, em termos técnicos, deve ser 

plural. Explica-se: é princípio básico que o jornalista escute todos os “lados” de uma história, 

dando oportunidade de fala aos envolvidos. Por isso, a assertiva de que o texto jornalístico é 

um texto sobre várias outros, ou um discurso polifônico.  

                                                 
176 Paulo BONAVIDES, Teoria constitucional da participação democrática, p. 12. 
177 Chantal MOUFFE, Democracia, cidadania e a questão do pluralismo, p. 17. A partir dessas observações, a 
autora propõe centralizar a política (agonística), e elaborar um projeto para a esquerda. 
178  Venício A. de LIMA, Comunicação e política, p. 87. Cf também: “Entre os pontos mais cruciais da 
comunicação social regulados pela Lei Magna estão os direitos ao pluralismo das fontes e ao pluralismo das 
informações. Esses direitos se desdobram em diversos elementos, como o direito de acesso aos meios de 
comunicação e o direito de acesso a informações diversificadas, que, por sua vez, se traduzem em deveres de 
legislação e de implementação de políticas públicas para o Estado e deveres de sujeição ou tolerância para os 
detentores dos meios de comunicação”, Miriam WIMMER, O direito à comunicação na Constituição de 1988, 
p. 156.   
179 Segundo o Supremo Tribunal Federal: “A Constituição estabeleceu, em seu art. 220, § 5º, que os “meios de 
comunicação social não podem, diretamente ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio”, norma 
de concretização de um pluralismo compreendido como fundamento das sociedades autenticamente 
democráticas”, Rel. Carlos Britto. Cf. Informativo 541, Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm, acesso em: 10/05/2009. 
180 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 210. 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm


 

Até mais do que uma questão ética, temos uma de ordem técnica: o jornalista não é um 

agente que afere tudo em contato direito com o fato. Antes, ele investiga, em observação de 

segundo grau, de maneira que o pluralismo de fontes é determinante para que possa explicar 

os eventos ao público potencial. 

O pluralismo, na doutrina espanhola, é princípio específico que “debe presidir toda 

actividad informativa. El pluralismo implica la existencia de varias opiniones diferentes, pero 

también el respeto y la tolerancia hacia opiniones distintas de la propia”. 181 Distingue-se em 

pluralismo externo (existência de vários meios de comunicação com linhas editoriais diversas) 

e pluralismo interno (guarida de toda espécie de opiniões, sendo ideal que haja um órgão de 

composição plural nas empresas que assegure este tipo de pluralismo). 182 

Para Camargo, é preciso estar atento às condicionantes materiais que se colocam entre 

o direito à informação e sua fruição específica, atentando para o fato de que mesmo a 

exploração por uma pluralidade de agentes da atividade de comunicação social viabiliza, mas 

não garante “o pluralismo apto a permitir o juízo crítico por parte do receptor de 

informação, justamente porque o desafio se coloca nos limites das conveniências de cada um 

dos agentes econômicos que exploram a atividade de comunicação social”. 183  

 A questão passa pela forma de constituição das empresas, e pela constitucionalização 

da mídia, standard complexo, reclamado por constitucionalistas que exibem o quadro das 

concessões e permissões de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens como um 

procedimento privatizado, dentro do campo da plena discricionariedade do Presidente da 

República. 184 

 Entendemos que a liberdade de informação jornalística, dada a sua grandeza 

constitucional, reveste-se de caráter autonomista, e vincula as empresas ao cumprimento de 

sua função social. A interpretação constitucional parece fácil, mas a responsabilidade 

editorial, 185 se bem a cargo de brasileiros, funciona mais como o “olhar do dono” sobre a 

produção do que o resguardo dos bens e interesses nacionais.  

 

                                                 
181 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 146. 
182 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 146. 
183 Ricardo Antônio Lucas CAMARGO, Liberdade de informação, direito à informação verdadeira e poder 
econômico, p. 137-139. 
184 Paulo Lopo SARAIVA, Constituição e Mídia no Brasil, p. 77-90. 
185 CF, art. 222, § 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação 
veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de 
comunicação social. 



 

O editor exerce essa função, mas seu trabalho não se limita às características 
textuais: ele é o microfiltro ideológico, a última peneira da produção 
jornalística, com função e autonomia para barrar aquilo que não convém à 
linha editorial da instituição jornalística. O editor é o vigia da empresa. A 
organização vertical de uma empresa jornalística, que permite a supervisão 
da redação por parte dos organizadores, e a maneira como é exposta a 
opinião assinada em um jornal diário, a fim de isentar o veículo que a 
divulga, atrela a orientação ideológica àqueles que controlam a instituição. 
186 

 

Ocorre que a Constituição tem a dura tarefa de encaminhar um processo de 

democratização e socialização, em um país de flagrantes tradições liberais. Assim, contra o 

postulado liberal que garante liberdade ideológica e que o informador informe o que ele 

quiser noticiar, da maneira que quiser e no momento que desejar, impõe-se o postulado 

positivo do direito de informação e do pluralismo político que “se engaja no contexto da 

informação para exigir que os órgãos da imprensa dêem acesso às diversas correntes 

ideológicas (...) e, sobretudo, não monopolizem a opinião pública”. 187  

De forma que, uma vez que no nosso sistema o costume não revoga o direito positivo, 

tem-se que, pelo fato da tradição liberal subsistir, não se invalida a Constituição. A dimensão 

publicística dos meios de comunicação autoriza falar em uma nova dimensão da liberdade de 

expressão em seu aspecto tradicional, conforme Nusdeo Lopes, vez que “toda a sociedade 

torna-se titular de um direito indivisível de ser corretamente informada, de forma plural, sem 

distorções intencionais ou censura prévia, seja estatal, seja privada”. 188  

Sob o prisma da censura privada, 189 tem-se a problematização proposta por Barroso 

acerca da constitucionalidade do artigo 20 do Código Civil, que reza: 

 

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.  

 

                                                 
186Tomás Eon BARREIROS, Danilo AMOROSO, Jornalismo estrábico. Disponível em: 
www.perspectivasdelacomunicacion.cl/revista_1_2008/parte2_11.pdf Acesso em: 30/04/2009. 
187 L.C. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
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Na prática, o dispositivo submete todo o sistema de comunicação social ao 

funcionamento sob licença ou autorização, jurídica ou administrativa. As hipóteses de 

incidência (administração da justiça e manutenção da ordem pública) são abertas e fluídas, e a 

posição de preferência (preferred position) 190 que as liberdades de expressão e informação 

gozam é invertida, em favor de postulados no mínimo obscuros.  

Como o artigo confronta claramente com a plena liberdade de informação jornalística 

em qualquer veículo de comunicação social (CF, artigo 220, § 1º), o autor sugere uma 

interpretação conforme a Constituição, para preservá-lo no ordenamento. 

 

A interpretação que se entende possível extrair do art. 20 referido – já no 
limite de suas possibilidades semânticas, é bem de ver – pode ser descrita 
nos seguintes termos: o dispositivo veio tornar possível o mecanismo da 
proibição prévia de divulgações (até então, sem qualquer previsão normativa 
explícita) que constitui, no entanto, providência inteiramente excepcional. 
Seu emprego só será admitido quando seja possível afastar, por motivo grave 
e insuperável, a presunção constitucional de interesse público que sempre 
acompanha a liberdade de informação e de expressão, especialmente quando 
atribuída aos meios de comunicação. 191 

  

Entendemos que, admitindo essa interpretação constitucional - já que não existem 

liberdades absolutas, o caso está apenas dentro da ampla cognição do julgador, já que a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV). 

A tutela de quaisquer bens que colidam com as liberdades comunicativas serão equacionadas 

pelo Judiciário, assim alguma das partes o deseje, sem que tal situação possa ser descrita 

como censura, porque a imprensa não pode ser excluída da esfera de atuação do poder 

judiciário no desempenho de sua atividade e nem ficar imune ao controle jurisdicional, seja 

prévio ou posterior. 192 

Como afirmado antes, a censura tem uma configuração própria, em termos jurídicos, e 

só metaforicamente se aduz a censuras, querendo significar repressão. No país, tende a haver 

uma confusão entre controle judicial das liberdades ou delimitação legal dessas prerrogativas 

com censura. No caso de empresas privadas, pensamos que a categoria jurídica censura não 

incide propriamente, mas sim o abuso de direito ou de prerrogativa, aplicando-se o princípio 

de incensurabilidade. 193 Uma vez, pois, que o instituto seja reconduzido ao princípio, pode-se 
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falar na incensurabilidade do direito de informação em empresas privadas, pelos editores ou 

proprietários.  

O relacionamento entre poder e liberdade de comunicação social é historicamente 

difícil. O Brasil passou por situações bem concretas com censura, como o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP, 1937) o Destacamento de Operações de Informações - Centro 

de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI, 1964) e o Ato Institucional nº 5/1968. 194      

As cartas de liberdades, na América do Norte, demoraram a reconhecer a liberdade de 

imprensa, até que a Declaração de Direitos da Virgínia incluiu a liberdade de imprensa em 

1776. Segundo Pound, o motivo relaciona-se às lutas de poder entre o rei e os senhores 

feudais. A dignidade das autoridades políticas tinha grande relevo, e as críticas eram vistas 

como fatores de enfraquecimento do poder.  

 

O Tribunal Secreto tratava dessas questões (...). Depois da abolição do 
Tribunal Secreto, Carlos II tentou utilizar os tribunais mediante ordens como 
se fossem injunções contra a publicação de matéria desagradável ao governo. 
(...) A maneira de tratar dos casos que restavam chamava-se informação ex-
officio, promovida pelo procurador-geral por libelo sedicioso. Para os fins de 
tal processo, o libelo sedicioso era a publicação de que o governo não 
gostasse. (...) Entre a Restauração (1660) e a Revolução houve nada menos 
de quarenta e dois casos de prisão por ordem da Casa dos Comuns devido a 
críticas ao Parlamento. 195 

 

Pode-se ver grande semelhança entre a atual censura e o libelo sedicioso, 

especialmente o poder do governo de dar um tratamento específico à informação que lhe 

desagrade. Juridicamente, entendemos por censura: 

 

O exame a que determinadas autoridades governamentais, moralistas ou 
eclesiásticas, submetem os meios de comunicação humana (livros, jornais, 
discursos, sermões, filmes, teatro, televisão, rádio) conforme padrões 
discricionários fixados pelo centro ou poder dominante dentro de 
determinados limites estabelecidos em lei, podendo ser prévia, a priori e 
posterior. 196 

 

Assim, a censura é aquela realizada pelo governo ou autoridades administrativas ou 

morais, sem critérios razoáveis, independentemente do momento. A Constituição veda a 

censura, mas reservou à lei federal as tarefas de regular as diversões e espetáculos públicos, 

cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles; e de estabelecer os meios legais 
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que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 

programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221 (princípios e 

finalidades na programação), bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente (art. 220, § 3º, I e II).  

Dispõe ainda que compete à União exercer a classificação, para efeito indicativo, de 

diversões públicas e de programas de rádio e televisão (artigo 21, XVI). Aqui, 

compreendemos que houve a tentativa de proteger diversos bens, sendo o disposto razoável, 

cabendo lei federal geral que explicite os princípios e os meios de defesa, e 

concomitantemente, a atuação da União, no sentido de indicar as características da 

programação, que é flutuante.  

De maneira que a vedação da censura é um mecanismo, ou condicionante material, 

que auxilia no sentido de efetivar o pluralismo exigido pela informação. Outro ponto diz 

respeito à vinculação de particulares à eficácia dos direitos fundamentais. O que dizer da 

vinculação dos sujeitos privados a tal eficácia? 

As relações no âmbito das empresas - especialmente se envolvem contrato e trabalho, 

podem ser denominadas privadas. Alguns doutrinadores denominam o poder vinculativo dos 

direitos, na circunstância dessas articulações, de eficácia privada, eficácia externa, eficácia em 

relação a terceiros ou eficácia horizontal dos direitos fundamentais.  

Tal eficácia tem sido recentemente tema de preocupação doutrinária pátria. Nas 

constituições européias, em especial a portuguesa (no seu art. 18.1), 197 a relação entre os 

entes privados aos direitos fundamentais vem explicitada. No Brasil, não existe norma 

expressa na constituição tratando da vinculação entre órgãos privados aos direitos 

fundamentais, o que não implica não poderem ser estes aplicados nas relações entre eles.  

Pensamos que os entes privados se encontram vinculados aos direitos fundamentais, 

como quaisquer entes públicos. Ao exemplificar esses direitos, lembramos o direito à 

indenização por dano moral e material decorrente de abuso de direito de livre manifestação 

(art. 5º, XII e V, da CF). Sobre a forma de eficácia, indaga-se se estas vinculações têm 

eficácia direta (imediata) ou indireta (mediata). Segundo Sarlet. 198  

  

De acordo com a primeira corrente, que pode ser reconduzida às 
formulações paradigmáticas do publicista alemão Dürig,os direitos 
fundamentais- precipuamento direitos de defesa contra o Estado - apenas 
poderiam ser aplicado no âmbitos das relações entre partículas após um 
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processo de transmutação, caracterizado pela aplicação, interpretação e 
integração das cláusulas gerais e conceitos indeterminados do direito privado 
à luz dos direitos fundamentais, falando-se, neste sentido, de uma recepção 
dos direitos fundamentais pelo direito privado. Já para a corrente oposta, 
liderada originalmente por Nipperdey e Leisner, uma vinculação direta dos 
particulares aos direitos fundamentais encontra respaldo no argumento de 
acordo com o qual, em virtude de os direitos fundamentais constituírem 
normas de valor válidas para toda ordem jurídica (princípio da unidade da 
ordem jurídica) e da força normativa da Constituição, não se pode aceitar 
que o direito privado venha a formar uma espécie de gueto à margem da 
ordem constitucional. 

 

 A segundo corrente afigura-se consentânea com o nosso ordenamento, porque, sendo a 

Constituição norma unificadora e fundante, é ela que dá harmonia e coerência a todo o 

ordenamento, segundo a teoria do escalonamento de Kelsen. De forma que o princípio da 

unicidade das normas deve prevalecer, tendo a aplicação das normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais eficácia imediata quanto a sua relação entre os particulares. 

 O terceiro requisito da informação jornalística, enquanto direito fundamental, é o 

interesse público, categoria de tessitura aberta que parece equivaler aos critérios de 

noticiabilidade no campo jornalístico, e que passamos a analisar. 

 

3.2.3. O interesse público como elemento da notícia. 

 

 O interesse público é uma categoria porosa e fluída, de textura aberta e com um poder 

retórico extremado. Adapta-se aos mais diversos usos, motivo porque alguns doutrinadores 

preferem visualizá-lo com cautela, para não dizer desconfiança.  Apesar da ressalva, entende-

se que o exercício da liberdade de informação e de expressão “constitui um interesse público 

em si mesmo”. 199 A posição de preferência que estes direitos gozam, portanto, relaciona-se 

com a existência de um valor na circulação de informações na esfera coletiva. 

O tratamento do tema toca à bipolarização interesse público/interesse privado. A 

dicotomia traz à tona o viés sociedade civil/Estado - a partir do desenho estatal como 

fenômeno de poder institucionalizado sob balizas de separação dos poderes e o respeito aos 

indivíduos. Delimita-se, então, um âmbito de governo ou direção da sociedade, e outro da 

liberdade das pessoas em suas ações privadas, campos separados - mas interligados, passíveis 

de interferências mútuas. De maneira que: 
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Para se afirmar como eixo do poder político, centro do poder decisório, o 
Estado Moderno dependia da demonstração de que a razão de sua existência 
era a ação voltada ao atingimento de metas universalizantes (de toda a 
sociedade). A única forma de fazê-lo seria recorrendo a cláusulas abertas, a 
categorias totalizantes: o bem comum, a satisfação coletiva, o interesse 
público. 200   

 

Fala-se do que é público para designar o que pertence a todos, ou ainda do público 

‘personalizado’ como corpo homogêneo e abstrato, e também para designar o que é tido por 

assunto de Estado. Pensa-se ainda em público de forma associada à transparência, ou 

publicidade. Já o privado aparece como a zona individual do segredo, da casa, da penumbra, 

do isolamento possível.  

O termo sociedade civil passa a denominar a esfera privada, em seu aporte visível 

(condições de produção e questões de propriedade na teoria marxista). 201 “Toda a história do 

pensamento político está dominada por uma grande dicotomia: organicismo (holismo) e 

individualismo (atomismo)”. 202 Enquanto o Estado é o aspecto institucional do todo, a 

sociedade civil aparece como o âmbito humano.  

 A dificuldade para se dicotomizar privado/público se acentua no âmbito do Estado 

Democrático de Direito, com a noção de um governo de todos e com os influxos empíricos 

nos estudos jurídicos. Discute-se a constitucionalização do Direito Civil e a privatização das 

relações estatais; lembrando os compartimentos estanques em que as áreas de conhecimento 

pareciam tradicionalmente estar. 203 

 Em Ross, a idéia de interesse público e interesse privado deriva da distinção entre os 

interesses individuais e sociais – os quais não comportariam a possibilidade de constar em um 

catálogo como categorias independentes e conflitantes, sendo antes aspectos da mesma coisa:  

 

Se o poder político da comunidade protege um interesse social por meio da 
legislação, se diz que esse interesse é público. (...) Os interesses públicos, 
pode-se dizer também, são interesses sociais protegidos pelo Estado como 
expressão dos órgãos politicamente organizados do poder da comunidade. 204 

  

 O interesse público remete à titularidade, por reclamar um sujeito. Resta que falar de 

interesse público equivale a dizer interesse da sociedade civil, interesse do povo ou do 

                                                 
200 Floriano Peixoto de Azevedo MARQUES NETO, Regulação estatal e interesses públicos, p. 32. 
201 Karl MARX, Friedrich ENGELS, A ideologia alemã, p. 64-65. 
202 Norberto BOBBIO, Liberalismo e democracia, p. 45. 
203 A corrosão do espaço público aponta a privatização dos personagens públicos pela devassa de suas 
intimidades, o mercado e a publicidade, a instrumentação tecnológica para formar opinião e a fragmentação dos 
públicos. Cf. Daniel BOUGNOUX, Introdução às ciências da comunicação, p. 164-166. 
204 Alf ROSS, Direito e justiça, p. 415. 



 

público, discorrendo personalisticamente. Mas dizer isto tampouco responde às complexas 

questões inseridas na existência e forma desse povo.  

 Contestando a possibilidade psicológica de conceitualização de povo, temos a posição 

kelseniana, segundo a qual não seria possível apresentar qualquer espécie de interação 

anímica (espiritual) que reúna todos os indivíduos pertencentes a um Estado. “A questão de 

saber se um indivíduo pertence a determinado Estado não é uma questão psicológica, mas 

uma questão jurídica”. 205   

 Pode-se, dessa maneira, ter um ou vários conceitos para a sociedade civil, povo, 

público, de acordo com as diferentes perspectivas dos campos de conhecimento: político, 

jurídico, sociológico. Assim é que Habermas descreve a sociedade civil como um compósito 

de movimentos, associações e organizações que institucionaliza os discursos capazes de 

solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse geral no quadro das esferas 

públicas. 206   

 Percebe-se que, para abordar um fenômeno complexo como o do ‘povo’ em um 

Estado democrático de Direito, reclama-se um aprofundamento em suas diversas 

possibilidades. Para distinguir, como critério de gradação dos bens resguardados pelo ente 

estatal, “configura-se a distinção apontada por Renato Alessi entre interesse público 

primário e interesse público secundário”. 207  

 O interesse público primário corresponderia ao real interesse da sociedade, devendo 

ser incorporado pelo Estado. Já o interesse público secundário diria respeito à conveniência da 

Administração Pública, enquanto aparato estrutural destinado à consecução técnica da 

vontade política. O interesse público, nesse sentido, não deveria mesmo ser tido por interesse 

legítimo, quando colidente com o interesse público primário. 

 O termo interesse público como direito da sociedade dá margem, inclusive, à 

reinterpretação do código civilista. Em termos de propriedade, por exemplo. A Constituição 

instituiu uma nova espécie de bens: os difusos. “Temos inclusive de compatibilizar estes 

aspectos da Constituição Federal com o art. 66 do Código Civil que divide os bens em três 

categorias. A meu ver esse artigo não foi recepcionado pela nova Constituição Federal”. 208 

 Entretanto, como preencher o ‘princípio’ do interesse público, uma vez que ele é 

semanticamente poroso e juridicamente indeterminado? Registre-se aqui a posição de Osório, 
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para quem o interesse público é princípio que ostenta status constitucional, sendo imanente ao 

sistema. 209 

 Tomado aqui o interesse público como interesse jurídico do povo, há que se tomar 

algumas posições de cunho conceitual e metodológico. E, cada vez mais, parece que interesse 

público equivaleria a interesse do povo, mesmo que tutelado pelo Estado e realizado no 

Estado, imiscuindo-se a regra da unidade. Assim: 

 

Em outras palavras, a regra, sempre, é a da unidade. Interesses públicos e 
privados não se contradizem, não se negam, não se excluem. Tais interesses, 
antes, harmonizam-se. A realização de um importa na realização de outro. 
Devem ser vistas como excepcionais as situações de exclusão mútua. 210 

 

 Reforça-se a importância de qualificar um titular e um conteúdo para o interesse 

público. Como titular, pode-se levantar a possibilidade do povo ou sociedade civil como 

legítimo detentor de tal interesse, entretanto, sem que o critério quantitativo seja o único ou 

determinante.  

Registramos, aqui, a título de exemplo, um conceito que busca amalgamar estas 

facetas, descrevendo-se o interesse público como um somatório de interesses individuais 

coincidentes “em torno de um bem da vida que lhes significa um valor, proveito ou utilidade 

de ordem moral ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou manter em sua 

própria esfera de valores”. 211 

 Isso porque as decisões que envolvem o interesse público são cotidianas, complexas, 

muitas das vezes técnicas, não podendo estar todas submetidas ao crivo da vontade popular. O 

que se nega aqui não é a possibilidade da democracia participativa, mas a interferência em 

toda decisão estatal envolvendo o interesse público.  

 O interesse do povo aparece como um bem jurídico tutelado, ou seja, um interesse 

passível de proteção pelo estado, donde se conclui que o interesse público pode colidir 

circunstancialmente com o interesse privado, não sendo, no entanto, sua categoria antitética, 

como habitualmente se faz parecer.  

 É categoria complementar e necessariamente relacional, que também não se confunde 

com desejos, conveniências e particularismos da Administração Pública. De maneira que o 

interesse público pode ser compreendido como princípio, posição com aceitação doutrinária. 
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Para mais, é componente da notícia jornalística enquanto objeto do direito de ser informado, 

afetando a seleção de material informativo, conquanto existam outras nomenclaturas 

sugeridas, como ‘interesse social’, que seria intermediária entre o privado e o propriamente 

estatal. 212 Sem embargo da distinção, adota-se a terminologia interesse público.   

 No campo jornalístico, a noção de interesse público assemelha-se à de valores-notícia, 

ou valor de noticiabilidade. Nem todos os acontecimentos ou circunstâncias “têm 

transcendência pública”, 213 isto é, revestem-se da natureza de importância para a vida 

individual e coletiva. Assim, há que aferir se o fato tem pertinência ou importância para se 

tornar notícia. 

 Barroso oferece um conjunto de fatores para servir na ponderação em caso de colisão 

dos direitos, e decidir, no caso concreto, a posição dos diversos direitos. São eles: a 

veracidade do fato, licitude do meio empregado na obtenção da informação, personalidade 

pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia, local do fato, natureza do fato, 

existência de interesse público na divulgação da tese, e existência de interesse público na 

divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos. 214 

  Os itens citados, se bem para objetivo de ponderação, podem revelar “esta importante 

idéia do encerramento dos mundos próprios e da exposição seletiva relembrando que o valor 

principal de uma informação reside na sua pertinência”. 215 A pertinência ou relação de 

pertença, interesse, identidade, deve fazer parte da competência jornalística na seleção de 

informações a serem divulgadas, pois, via de regra, o que nos é pertinente é o fato que tenha 

ou possa ter repercussão em nossas vidas. 

 Acontece, no entanto, que a corrosão do público afeta o jornalismo, que passa a ter seu 

estatuto invadido pelo estatuto do comunicador. 216 Assim, as notícias com mínimo teor 

informativo, com caráter de entretenimento, e em linguagem imbricada com a publicidade, 

ganham cada vez mais destaque: o fait-divers. Em termos conceituais:  

 

A expressão francesa Fait Divers designa, em sua generalidade, a 
informação sensacionalista. Ela é bem anterior ao advento da Mídia 
impressa. Já existia em diferentes produções culturais, na Idade Média, 
habitando os cantos dos menestréis. O Fait Divers é a informação 
sensacionalista. Expressa conflitos, através da Causalidade e da 
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Coincidência. Interpela a emoção do receptor, independentemente de seu 
estilo jornalístico. 217 

  

A compreensão do fait-divers vem evoluindo para a de uma curiosidade ou fato 

pitoresco, sem estar, necessariamente, ligado a sensacionalismo, embora seja algo apelativo, 

no sentido de lidar com o curioso e inesperado. E, como conta com um grande apelo 

comercial, visto que realmente desperta a curiosidade e interesse do público, recortou-se 

‘notícia de interesse público’ de ‘notícia de interesse do público’. Só a primeira é a que vai 

buscar “um enriquecimento mental espiritual do informado e deve versar sobre todas as 

matérias de interesse da sociedade”, 218 sendo objeto do direito de informação 

constitucionalmente protegido.  

Notoriamente, os fait-divers consubstanciam um modelo de informação que pode dar 

azo à responsabilidade civil, muitas vezes, espraiando-se pelo âmbito de privacidade de 

pessoas que, embora públicas, não perdem seu direito sobre a própria imagem. Muitas dessas 

notícias discorrem sobre vida familiar, social e até roupas íntimas dessas pessoas. Certamente, 

não é o elastério erigido constitucionalmente da liberdade informativa, não se podendo falar 

de notoriedade ou pertinência justificadora. 

O interesse do público pode ter caráter mórbido, e até cruel, haja vista a quantidade de 

material – inclusive visual - sobre crimes, mortes, abuso de crianças, deformidades e 

bizarrices em meio à liberdade de expressão. Satisfazer puramente à curiosidade, sem 

interesse próprio relevante, não pode ser utilizado como escudo para expor e/ou prejudicar 

valores como a imagem, privacidade, honra, e mesmo o direito de estar só – ser deixado em 

paz. 219 “É portanto o princípio de exclusividade o ‘standard’ que Hannah Arendt sugere 

como limite ao direito de informação através da ponderação de que a vida íntima não é de 

interesse público”. 220 

Na regulamentação dos serviços de radiodifusão, a obrigatoriedade de irradiar, com 

indispensável prioridade e a título gratuito, os avisos expedidos pela autoridade competente, 

em casos de perturbação da ordem pública, incêndio ou inundação, bem como os relacionados 

com acontecimentos imprevistos, e, assim, também irradiar diariamente os boletins ou avisos 

do serviço meteorológico, dão noção de que saúde, segurança e prevenção são assuntos de 

primordial interesse público. 221 
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O rol, à evidência, inclui “fatos culturais, econômicos, políticos, científicos, 

educacionais, ecológicos, dentre outros, e que são relevantes para a participação dos 

cidadãos na vida social, bem como para a formação da opinião pública pluralista”. 222 De 

maneira que a liberdade de informação exige um profissional capaz de identificar e tratar os 

fatos relacionados com estes interesses, não se dando uma carta branca ou aval para a 

interferência na vida privada, ou na esfera de segredo protegida constitucionalmente (segredo 

industrial, informações estatais de conhecimento restrito e outras). 

Impõe-se tratamento acurado de invasões ilícitas, inclusive por parte da tutela 

legislativa penal, sob pena de tornar-se a sociedade vítima dos meios de comunicação social. 

Quanto à notícia, configura-se protegida constitucionalmente, devendo, para tanto, conter os 

requisitos da veracidade, do pluralismo e do interesse público.  

Falou-se, anteriormente, acerca de questões de ordem ontológica, epistemológica, 

prática e ética da informação. Tecemos considerações sobre os pontos, em diversas passagens. 

Parece que falta responder à crítica sistematicamente cética segundo a qual, mesmo uma 

informação adequada é apenas uma das possíveis razões que poderia levar à reorganização 

para a ação transformadora em nível individual e coletivo. 

Isso tocaria naquele resquício de fé iluminista que dá forma ao regime da informação. 

Críticos da velha fé argumentam, com base na tibieza da impossibilidade do conhecimento e 

no fenômeno da ‘falsa opinião esclarecida’, que a informação e a educação não resultam na 

sociedade esperada pelo mito racional do ocidente, e que antes serviriam a uma acomodação 

maior das pessoas em suas posições esclarecidas e cínicas. 223 

O campo da ação, ou propriamente sociológico de teoria social, escapa-nos aqui. Mas 

como a sociedade civil brasileira não experimentou tal esclarecimento, acreditamos que seria, 

em termos mínimos, precipitado saltar verticalmente essa oportunidade historicamente 

negada, como já se tem feito em tantos campos da vida nacional.    

O estatuto da informação jornalística opera em um campo restrito, sob o signo da 

funcionalidade e referencialidade, e atualmente, encontra-se em revisão. A lógica empresarial 

dos veículos e a própria dicotomização da sociedade em cidadão/consumidor atravessa a 

produção informativa, fazendo com que os jornalistas busquem formas de ‘agarrar’ o público, 

agora aparentemente cansado da gramática linear e exaustiva da informação. 

A despeito dessas considerações, insiste-se na configuração específica da notícia, 

conteúdo do direito de ser informado. Entende-se que o pluralismo é o elemento que pode 
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combater o monocromático teor de nossos produtos jornalísticos, diminuindo o desinteresse 

pela notícia, sem descaracterizar o regime constitucional da informação.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV - TIPOLOGIA E GARANTIAS DO DIREITO DE SER INFORMADO 

 

4.1 Acerca da classificação do direito de ser informado.  

  



 

A Constituição alberga o direito à liberdade de informação jornalística, a saber, 

exercida nos direitos de se informar, informar e ser informado. O conteúdo desses direitos é 

uma informação jornalística com certa configuração, haja vista sua posição preferencial frente 

a outros direitos. Há que justificar a grandeza dessa informação em adequado modelo ao 

sistema de direitos e garantias fundamentais.  

A seguir, passa-se à preocupação classificatória. Reafirma-se a unicidade do direito à 

informação, uno em sua generalidade, mas explicitado nas modalidades direito de informar, 

direito de ser informado e direito de se informar para fins didáticos e operacionais. Tais sub-

categorias são interdependentes e complementares, não se separando de fato. Conforme já 

ressaltado, reforçam-se variando em ângulos a titularidade e o exercício. 

É nesse ponto que se afirma a teoria unitária, não, porém, desprezando o contributo de 

outras classificações, como a do sistema geracional ou dimensional, em que se trabalha com 

as dimensões ou gerações de direitos, e a teoria dualista (liberdades negativas e liberdades 

positivas), que trata da função do Estado em relação aos particulares. Acerca da teoria 

geracional, tem-se que é uma categorização amplamente utilizada, e aparentemente aceita pela 

Constituição, que fala de direitos individuais, sociais e difusos.  

Entre as vantagens da classificação, temos a menção ao momento histórico de seu 

reconhecimento, ao conteúdo, à titularidade e ao sujeito passivo. Pensamos que, mormente o 

termo dimensão pareça mais apropriado, a idéia de geração pode ser aproveitada, não se 

identificando somente a uma noção etária e transitória, tão comumente associada à sucessão.  

Se a “geração” tem uma face que procura explicar as interações dinâmicas da geração-

grupo de idade ou das relações estruturais e simbólicas dos atores sociais de uma classe etária 

definida, também tenta elucidar a geração-grupo de um tempo histórico definido, isto é, o 

modo como os atores de uma determinada classe etária, em cada período histórico concreto, 

são continuamente reinvestidos de estatutos e papeis sociais, dentre práticas diferenciadas. 224 

O que torna possível o uso não se limitando somente a uma fase ou evento sucessivo, 

mas como uma construção, ou o aspecto político do direito. Já citamos a discordância quanto 

à crítica a essa classificação, quando afirma ser o critério falho ao discriminar somente o 

momento de surgimento e implicar a noção de linearidade ‘evolutiva’ ou etária dos direitos. 
225  

                                                 
224 Manuel Jacinto SARMENTO, Gerações e alteridade, s/p, disponível em: www.cedes.unicamp.br, acesso em: 
14/05/2009. 
225 Jairo SCHÄFER, Classificação dos direitos fundamentais, p. 69. 



 

Utilizamo-nos, assim, da teoria geracional para examinar um critério de titularidade e 

aferição de conteúdo. As gerações ou dimensões seriam três: a primeira abarca os direitos 

clássicos de liberdade e propriedade, sendo essas as liberdades individuais e negativas, 

mormente aquelas denominadas civis e/ou públicas.  

Tal direito de liberdade dá origem à divisão entre liberdades negativas e positivas, ou 

teoria dualista, na qual o elemento essencial é a posição realizadora do Estado, estabelecendo-

se uma ligação entre o conteúdo do direito e a função do estado na sua efetivação. 226 De 

maneira que, com tranqüilidade, já se admite: 

 

De facto, as liberdades de direitos fundamentais não são mais do que os bens 
protegidos por normas constitucionais, expressas ou implícitas, que impõem 
ao Estado o dever jurídico de não obrigar ou proibir um determinado 
comportamento e a que correspondem, do lado do titular do direito 
fundamental, as correspectivas pretensões a alguma coisa, ou seja, 
pretensões a omissões ou a acções da parte do Estado que garantam a 
inviolabilidade ou a possibilidade de concretização do espaço de 
autodeterminação individual assim criado.227 

 

 Pensamos ser possível ir mais longe, pois a pretensão tanto pode se dar perante o 

Estado, como perante os particulares, dependendo das posições jurídicas assumidas. 228 

Ademais, o espaço de liberdade pode ser individual ou coletivo. Exemplos são os direitos de 

greve e de associação profissional e sindical, tradicionalmente insertos no âmbito da segunda 

geração, e que correspondem, para parte da doutrina, em direitos que se impõem ao Estado e 

aos empregadores, constituindo-se, portanto, direitos de resistência ou liberdade negativa. 229    

 Essa segunda dimensão referir-se-ia aos direitos sociais, econômicos e culturais, ou de 

igualdade, compreendendo prestações positivas do Estado, como educação, moradia, saúde e 

trabalho. Já a terceira dimensão respeita à fraternidade, ou direitos difusos e coletivos, em 

ambiência responsiva compartida entre a sociedade civil e o Estado, tais como meio ambiente, 

patrimônio público e demandas consumeristas. 

Menciona-se ainda a quarta ‘dimensionalidade’, tocando aos direitos correlativos à 

globalidade jurídica dos próprios direitos, à paz, à comunicação e à democracia participativa, 

para fins enumerativos. Esta dimensionalidade se afigura como uma tentativa de incorporar os 
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direitos humanos no patrimônio jurídico da humanidade, inteiramente considerada, ou, dito de 

outra maneira: internalizar o Direito Internacional Público.   

Voltemos à liberdade de informação jornalística e sua possível classificação. A 

liberdade, com sua aptidão para a amplitude, pode ser exercida de várias formas. A liberdade 

de informação jornalística manifesta-se, pelo menos, nos modos ‘se informar, informar e ser 

informado’, e parece-nos, cada uma dessas maneiras pode ser realizada individual ou 

coletivamente. Mas verifiquemos a posição doutrinária. 

José Afonso descreve o direito individual como direito do homem-indivíduo, 

procurando sanar a terminologia pecável da Constituição - que enumera e garante direitos 

“aos brasileiros e estrangeiros residentes no país” (artigo 5º, caput), 230 e chama atenção 

para o fato de que muitos direitos coletivos seriam direitos individuais de expressão coletiva. 
231 O autor situa a liberdade de informação jornalística tanto no âmbito do direito individual, 

quanto no coletivo, “isso porque se trata de um direito coletivo da informação ou direito da 

coletividade à informação”. 232  

Peculiar é a posição assumida por Vidal Serrano, que inadmite o direito de ser 

informado. Assim, protegeria a Constituição apenas o direito de o indivíduo escolher se 

informa ou não informa, ou de escolher o que informa. Em outras palavras, tutela-se somente 

a liberdade jornalística de informar, o que basta para qualificar a informação jornalística com 

as características próprias de um direito fundamental de primeira geração, vale dizer, como 

um direito de liberdade negativa perante o Estado, que deve se abster de interferir. 233  

Em obra mais recente, o autor parece admitir a posição de direito de ser informado, 

aduzindo que o direito de informação envolve o direito de passar, receber e buscar 

informações, por isso, assumindo três feições: o direito de informar, de se informar e de ser 

informado. Simultaneamente, atribuir-se-ia a outrem o dever de informar. 234   

Gonçalves exibe a tensão entre os direitos de primeira e segunda geração, no tocante à 

gênese e evolução das liberdades de expressão e de informação, lembrando que tanto uns 

                                                 
230 O enunciado é falho, deixando de fora estrangeiros não residentes no país e pessoas jurídicas. Sem embargo 
desse problema de importância para a teoria constitucional dos direitos fundamentais, atentamos para a 
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que a extensão do direito de liberdade de informação jornalística localiza-se aí. Cf. Miriam WIMMER, O direito 
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Comunicação, direitos sociais e políticas públicas, p. 246.  
234 Vidal Serrano NUNES JÚNIOR, Luiz Alberto David ARAÚJO, Curso de Direito Constitucional, p. 103-104. 



 

como outros se desenvolvem, essencialmente, no âmbito do Estado. 235 A dimensão coletiva 

do direito à informação é anuída em Aluízio Ferreira, ao expor que se trata de um direito 

devido a todos, 236 bem como em Edilsom Farias, quando fala do direito de ser informado 

como direito de crédito, ou direito social à informação. 237   

Nusdeo Lopes traça um histórico do direito, mostrando a dimensão individual 

originária, e assinalando que a sua posição atual o enquadra “como um direito de terceira 

geração, além de suas dimensões tradicionais, de primeira e segunda geração, permitindo-se 

falar, neste caso, em direito-crédito”,238 e não somente perante o Estado, mas propriamente 

frente aos meios de comunicação, no segmento da informação jornalística.  

Para Carvalho, o caráter difuso do direito consistiria no interesse transindividual de 

todo cidadão em que os demais concidadãos estejam permanente e corretamente informados. 

A difusidade do direito é resumida da seguinte maneira: 

 

Se examinarmos a natureza desse direito à informação verdadeira, vamos 
concluir que se trata de um direito transindividual, indivisível, cujos titulares 
são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 
Transindividual e indivisível porque a informação jornalística é destinada a 
todas as pessoas que se disponham a recebê-la, sem que se possa 
individualizar e dividir qual informação será difundida para este indivíduo e 
qual para aquele. Todos são igualmente titulares desse direito de receber 
informação e é inegável que todos os titulares estão ligados pela 
circunstância de fato de serem leitores do mesmo jornal, ouvintes do mesmo 
rádio ou espectadores da mesma emissora de televisão. 239 

  

É a posição que adotamos. Ordoñez situa o direito de informação entre a terceira e a 

quarta geração. 240 Temos ainda as posições da doutrina de que o direito de ser informado é 

uma liberdade democrática que protege a dignidade e a integridade do cidadão, o que parece 

assemelhá-la às liberdades de cunho cívico-político, sem classificação geracional. 241 Outros 

mencionam o reconhecimento geral do direito à informação no sentido de conteúdo das 

prestações dos serviços dos meios de comunicação, sem se comprometer explicitamente com 

a assertiva. 242 
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Citamos, para efeito de registro, as proposições segundo os termos dos autores. 

Sublinha-se a imprecisão da classificação. Ainda, tem-se o fato de que a terminologia usada 

no tocante aos direitos de segunda e terceira dimensão é confusa. Quanto aos direitos sociais 

ou de segunda dimensão, estes abarcam também os direitos econômicos e culturais. Assim 

entende Afonso da Silva, ao dizer que os direitos sociais seriam os do homem-social, a saber, 

aqueles assegurados nas relações sociais e culturais. 243 No capítulo II do Título I, dos artigos 

6º ao 11, os artigos se relacionam principalmente a direitos a trabalho, 244 não obstante o 

Título VIII (Da Ordem Social) ser considerado uma extensão colacionando direitos à 

educação, saúde e cultura.  

Já os direitos difusos, referentes à terceira dimensão, são chamados também de 

solidários e coletivos. Martins e Dimoulis lembram os direitos coletivos clássicos (direitos de 

resistência expressos numa face coletiva), mas chamam também de coletivos aqueles difusos. 

Referem-se à difusidade como elemento complexo de indeterminação do direito e da decisão 

a ser tomada em caso de conflito entre os próprios titulares. 245  

A Constituição faz menção aos direitos difusos, atribuindo competência ao Ministério 

Público para a defesa de interesses difusos e coletivos, incluindo aí a defesa do patrimônio 

público e social e o meio ambiente (artigo 129, III). Interessante ressaltar que a defesa de 

direitos difusos é baseada no sistema processual ofertado pelo Código de Defesa do 

Consumidor (CDC, Lei 8.078/90) e pela Lei da Ação Civil Pública (LACP, Lei 7.347/85).  

O Código de Defesa do Consumidor fornece um critério, ao tratar da defesa coletiva, 

nomeando por ‘interesses ou direitos difusos’ transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (artigo 81, §, I); 

‘interesses ou direitos coletivos’ os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja 

titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base (artigo 81, §, II); e ‘interesses ou direitos individuais homogêneos’, os 

decorrentes de origem comum (artigo 81, §, III). 

Não obstante isso, o caput do artigo 81 do CDC anui que “a defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 

título coletivo”. A nosso ver, pode-se retirar daí uma série de premissas envolvendo a 

categorização dos direitos fundamentais, reforçando a teoria unitária. A mais importante seria 
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a de que os direitos de liberdade, igualdade e solidariedade tanto podem ser exercidos a título 

individual como a título coletivo. E a segunda, que qualquer desses direitos pode servir de 

base a posições que cunhem funções positivas ou negativas do Estado. 

A importância da teoria das gerações residiria em verificar, na dogmática específica 

dos direitos, os critérios de conteúdo e titularidade predominantes no caso examinado. 

Assentimos com Afonso da Silva em que “a classificação que decorre do nosso Direito 

Constitucional é aquela que os agrupa com base no critério de seu conteúdo, que, ao mesmo 

tempo, se refere à natureza do bem protegido e do objeto de tutela”. 246   

O estudo de um direito exige a análise de sua estrutura, entendida aqui não somente no 

tocante à classificação entre regras e princípios, que seriam subtipos referentes ao grau de 

determinação e aplicabilidade da norma. O direito fundamental é expresso através de norma, 

se bem com ela não se confunda. A norma serve como modelo e esquema interpretativo, 

sendo operada por distintos aplicadores, que devem concretizar o direito. Para os aplicadores 

e estudiosos, a norma aponta padrões de julgamento, como destinatários, bem protegido, 

formas de exercício. 

Enquanto norma de direito fundamental, é um conceito relacional, daí falar-se em 

posições, derivadas da teoria dos status de Jellinek e da noção de direito subjetivo. 247 O 

direito subjetivo aparece como a vinculação do sujeito a certo Estado em diferentes situações 

jurídicas (status). A norma ou enunciado normativo pode expressar variadas posições, 

utilizando Alexy três níveis para tratar dos direitos ínsitos nas posições: razões para direitos 

subjetivos, direitos subjetivos como posições e prestações, e exigibilidade jurídica dos 

direitos. 248  

A exigência ou justiciabilidade dos direitos fundamentais é uma questão derivada da 

problemática dos direitos subjetivos, especialmente no tocante aos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Naturalmente, a resposta depende da opção política realizada 

constitucionalmente. Uma vez que a Constituição brasileira é compromissária e prolixa, fruto 

de uma transição pós-ditadura, realizou alianças com ideologias opostas. 249 Abarca, de tal 

maneira, tanto elementos de um Estado social como de um repaginado liberalismo.  
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Mas a normatividade máxima da Constituição, característica do constitucionalismo 

atual, inclui a concretude de todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, 

implicando negar o caráter meramente nominalista da norma constitucional. Ao contrário, 

enquanto normas constitucionais, os direitos fundamentais têm sido compreendidos em duplo 

aspecto: por um lado, aparecem como posições subjetivas garantidas na Constituição de um 

dado ordenamento, e por outro, surgem como princípios organizadores de um sistema – de 

forma objetivada.  

Ao irradiar seus efeitos, de forma objetivadora, vinculam os poderes (efeito vertical) e 

os particulares (efeito horizontal ou eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas), 250 

que não têm campo de autonomia extrínseco aos direitos e garantias fundamentais. A 

normatividade opera reflexamente nesse caso, gerando efeitos para difusos “destinatários ou 

sujeitos passivos dos direitos fundamentais”. 251 Veja-se que, na ilustração, há uma 

articulação da idéia de posições.  

A relação entre as dimensões cria outros problemas analíticos, como o de se saber se a 

dimensão objetiva gera direitos subjetivos. Segundo Alexy, a resposta depende de em que 

medida o dever objetivo do Estado é exigido por normas que outorgam direitos subjetivos. 252 

A assertiva concorda com um ponto de vista segundo o qual, materialmente, existiriam 

direitos difusos sempre que se estivesse diante de uma garantia institucional. As garantias 

institucionais protegem ao mesmo tempo um direito individual e um direito coletivo, sendo o 

aspecto institucional destacável do individual/coletivo. 253 Também nesse sentido, sobre a 

dimensão objetiva: 

 

                                                                                                                                                         
SALDANHA, Constituições do Brasil, p. 81. Exemplo dessa negociação é adiante narrado: “Não por acaso, na 
Constituição de 1988, o capítulo em que menos se avançou é exatamente o da comunicação. E foi assim porque 
a subcomissão que cuidava da questão da comunicação, e que tinha como relator o deputado Arthur da Távola, 
produziu relatório bastante razoável, com muitos avanços na questão da comunicação. Na hora de discutir esse 
relatório, o chamado Centrão bloqueou o debate. Não aceitou o relatório de Arthur da Távola e, anti-
regimentalmente, produziu outro relatório, que não podia produzir, não tinha poderes para isso pelo regimento 
da Constituinte. Na hora da votação final, não havia relatório. O relatório de Arthur da Távola fora bloqueado, 
e o relatório aprovado era ilegal. Por isso, os avanços na matéria da Constituição de 88 foram muito pequenos. 
E é preciso que agora essa tentativa de avanço seja retomada”, cf. Washington NOVAES, Informação e 
cidadania, p. 87.      
250 Cf. Robert ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p. 523-528, Ingo Wolfgang SARLET, A eficácia dos 
direitos fundamentais, p. 167-181. 
251 Leonardo MARTINS e Dimitri DIMOULIS, Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 106. 
252 Robert ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p. 491-493. Para Canotilho, “sob o ponto de vista da 
protecção jurídica constitucional, as garantias institucionais não garantem aos particulares posições 
subjectivas autônomas e daí a inaplicabilidade do regime dos direitos, liberdades e garantias. Exceptuam-se os 
casos de imbricação de garantias institucionais e de garantias dos direitos fundamentais (por ex., é 
praticamente indissociável a protecção do direito de liberdade de imprensa da protecção da instituição 
imprensa livre)”, J. J. Gomes CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 391. 
253 Carla Abrantkoski RISTER, Direito ao desenvolvimento, p. 483-484. 



 

A perspectiva objetiva dos direitos fundamentais constitui função axiológica 
vinculada, demonstrando que o exercício dos direitos subjetivos individuais 
está condicionado, de certa forma, ao seu reconhecimento pela comunidade 
na qual se encontra inserido (...). Por tais razões, parece correto afirmar que 
todos os direitos fundamentais (na sua perspectiva objetiva) são sempre, 
também, direitos transindividuais. 254 

 

Outra discussão acerca da relação entre dimensão subjetiva/objetiva e garantias 

institucionais advoga a dispensabilidade das últimas, vez que tais garantias exerceriam, com 

desvantagem, a mesma função da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. 255 A teoria 

das garantias institucionais, formulada na Alemanha, relaciona-se a uma concepção de Estado 

- o liberal, 256 bem como aos direitos fundamentais essencialmente individuais, de resistência 

ao Estado, e de caráter absoluto.  

 A função dessas garantias seria de organização, pois fornecem um programa aos 

poderes estatais, apresentando similaridade com a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais. 257 A categoria das garantias institucionais se aplica, porém, a um campo bem 

mais restrito do que a dimensão objetiva. São instituições protegidas a família, a universidade, 

a imprensa livre, por exemplo. A garantia serviria de proteção ao instituto, preservando sua 

caracterização.  

Já a dimensão objetiva tem um alcance privilegiado ao Estado, que deve condicionar o 

cumprimento de seus poderes-deveres aos direitos fundamentais, não excluindo os 

particulares. Entretanto, em certas situações de exceção (Estado de sítio, Estado de defesa), a 

dimensão objetiva tem seu alcance diminuído, já que restrições são estendidas tanto aos 

Poderes quanto aos direitos, dentro do entorno da permissividade constitucional. Nestas 

circunstâncias, pensamos que a proteção à instituição preserva uma função peculiar. 

Reiteramos a questão da opção política e do conteúdo diferenciado das garantias 

institucionais, de acordo com o Estado. A título de exemplo, citam-se os Estados Unidos, e 

sua compreensão das garantias da Primeira Emenda quanto aos direitos de comunicação e 

informação social. Em sua tendência de restringir direitos após a onda de atentados terroristas, 

especialmente os ligados à imprensa livre, atos como a prisão de jornalistas por preservarem o 

sigilo da fonte foram legitimados, aclarando a posição judicial quanto ao tema.  

                                                 
254 Cf. Ingo Wolfgang SARLERT, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 171. 
255 Cf. Ingo Wolfgang SARLERT, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 215. Cf. ainda Robert ALEXY, 
Teoria dos direitos fundamentais, p. 487. 
256 Carl Schmitt, Teoria de la Constitución, p. 169. Cf. ainda: “La garantia institucional es, por su esencia, 
limitada. Existe solo dentro del Estado”, Carl Schmitt, Teoria de la Constitución, p. 175.  
257 Ou “garantias de organização”. Cf. Leonardo MARTINS e Dimitri DIMOULIS, Teoria geral dos direitos 
fundamentais, p. 74-75.  



 

Alguns jornalistas presos recorreram à Suprema Corte defendendo o direito ao sigilo 

da fonte, mas ela se negou a examinar o caso sob o argumento de que “não se trata de 

matéria constitucional. Na prática a mais alta corte do país reconheceu que o sigilo da fonte 

não tem amparo na Primeira Emenda, que assegurou a liberdade de expressão e de 

informação”. 258 

Embora comprimir direitos seja possível, bem como deter jornalistas que cometam 

crimes como divulgação de segredos de Estado, acreditava-se que certas prerrogativas 

profissionais deveriam ser mantidas. Entretanto, a liberdade de imprensa, na tradição norte-

americana, funcionaria como um conceito mercadológico embutido na linguagem da 

Constituição, admitindo-se que denota um privilégio institucional, e não um direito 

individual. Entretanto, a instituição protegida pela Primeira Emenda é o próprio mercado, e 

não a imprensa como representação dos valores democráticos. 259 

A hierarquia interna do mercado condicionaria a liberdade apenas como um direito 

secundário – uma liberdade concedida pelos proprietários aos seus subordinados, e cuja 

extensão seria equivalente à capacidade e disposição que estes demonstrarem para servir às 

necessidades e aos interesses dos primeiros. A posição já foi expressa por Potter Stewart, juiz 

associado da Suprema Corte, em discurso proferido: 

 

A maior parte das outras disposições existentes na Carta de Direitos protege 
liberdades específicas ou direitos individuais específicos: liberdade de 
expressão, liberdade de religião, o direito de reunião, o privilégio de contra a 
auto-incriminação compulsória, e outros. Em contraste, a cláusula sobre a 
Livre Imprensa concede proteção a uma instituição. O negócio editorial é, 
em suma, o único empreendimento privado organizado ao qual foi concedido 
uma explícita proteção constitucional. 260   

 

                                                 
258 Dois jornalistas americanos, Judith Miller, do New York Times, e Matt Cooper, da revista Times, foram 
processados e ameaçados de prisão por se recusarem a fornecer o nome da fonte que lhes revelou a identidade da 
agente secreta Valerie Plane. Voltando a decisão para a instância inferior, o jornalista Matt Cooper acabou 
depondo e, alegando que a pessoa que lhe havia dado as informações liberou-o do compromisso de 
confidencialidade, forneceu a sua identidade e se livrou da prisão. Judith Miller, contudo, recusou-se a prestar 
depoimento e acabou presa. Cf. Carlos Roberto BARRETTO, Sigilo da fonte, disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7167, acesso em: 05/05/2009. Cf. ainda: Jornalistas dos EUA 
podem ser presos por não revelar fonte, disponível em: www.conjur.com.br/2005-jun-
28/jornalistas_eua_podem_presos_nao_revelar_fonte, acesso em: 06/05/2009. Acerca do tema, Vital Moreira 
adverte: “nos sistemas jurídicos onde é privilegiada acima de tudo a liberdade de imprensa como liberdade 
editorial de seus possuidores, o direito de resposta corre o risco de ser considerado irremediavelmente 
incompatível com aquela, sendo por isso julgado inconstitucional. É o que sucede nos Estados Unidos (...). A 
obrigação de publicação da resposta é aí concebida como uma espécie de ‘censura positiva’”, cf. Vital 
MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 20-21.  
259 Theodore L. GLASSER, A responsabilidade da imprensa e os valores da Primeira Emenda, p. 94. 
260 Theodore L. GLASSER, A responsabilidade da imprensa e os valores da Primeira Emenda, p. 94. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7167
http://www.conjur.com.br/2005-jun-28/jornalistas_eua_podem_presos_nao_revelar_fonte
http://www.conjur.com.br/2005-jun-28/jornalistas_eua_podem_presos_nao_revelar_fonte


 

Não obstante seja tradicional, nos Estados Unidos, a ‘State Action’, limitando a ação 

dos direitos fundamentais ao poderes estatais e excluindo os agentes privados, 261 é de se 

pensar até mesmo a intensidade da vinculação do Estado a esses direitos. Assim, quer-se 

evidenciar a não-uniformidade no conteúdo das garantias, que podem ser – ou não – de cunho 

publicístico e já histórico, além de alinhada à opção política estatal, como aparenta ter sido 

adotada no Brasil. 262 

Das considerações, conclui-se que o direito à informação jornalística é uno em sua 

generalidade, embora modalizado em formas de exercício direito de informar, direito de ser 

informado e direito de se informar. O objeto de estudo recai sobre o direito de ser informado, 

que pode ter por titulares tanto o indivíduo ou a coletividade, como a sociedade. In casu, para 

a dogmática analítica em curso, estuda-se o direito difuso de ser informado. 263 

A partir das escolhas, analisamos alguns problemas decorrentes do direito difuso à 

informação jornalística, especialmente a relação entre dimensão subjetiva e objetiva desse 

direito. Como decorrência da questão, temos o efeito horizontal dos direitos fundamentais, 

qual seja, a eficácia jurídica dos direitos fundamentais nas relações privadas. Passa-se a 

verificar os deveres advindos aos particulares e a distribuição das obrigações jurídicas. 

 

4.2 Direito fundamental de ser informado, deveres jurídicos de informar e 

responsabilidades devenientes. 

  

Outra questão que advém da questão das posições de direito fundamental é sobre os 

deveres que resultam dos direitos fundamentais a algo. Os deveres são construções artificiais, 

conteúdo das normas. A categoria dever aparece em relação com as categorias poder e direito. 

Contraposto à primeira, expressa uma posição de submissão, já que o poder seria a capacidade 
                                                 
261 O juiz George Marmelstein Lima expressa-se, em seu blog, nos seguintes termos: “A liberdade de expressão 
é, nos EUA, um direito preferencial. Eles colocam essa liberdade acima de tudo. E mesmo assim, não 
consideram que ela possua uma eficácia horizontal. Esse é o espírito da “state action”. Nas relações privadas, 
vale tudo, até mesmo violar os mais básicos valores protegidos pela Constituição”. Disponível em: 
direitosfundamentais.net/2008/06/18/a-forca-da-state-action-mais-uma-pitada-de-boston-legal/ Acesso em: 
06/05/2009. 
262 O Supremo Tribunal Federal parece ter adotado a concepção, ao lembrar que a Constituição Federal teria 
reservado para a imprensa todo um bloco normativo (capítulo V do título VIII), e que “o estádio multifuncional 
da imprensa seria, em si mesmo, um patrimônio imaterial que corresponderia a um atestado de evolução 
político-cultural de todo um povo”, Rel. Carlos Britto. Cf. Informativo 541, Supremo Tribunal Federal, ADPF 
130/DF, disponível em: www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm, acesso em: 
10/05/2009. Postura similar a do Tribunal Constitucional Federal Alemão, cf. Leonardo MARTINS, Cinquenta 
anos de jurisprudência Tribunal Constitucional Federal Alemão, p. 440-441.    
263 Neste sentido: “Já o direito de acesso à informação deve ser visto como um direito difuso da cidadania de 
ser adequadamente informada sobre assuntos de interesse geral. Tal direito se traduz no direito do público de 
obter informação de uma certa qualidade, conforme critérios previamente estabelecidos em norma regulatória”, 
Gustavo Binenbojm, Meios de Comunicação de Massa, Pluralismo e Democracia Deliberativa, p. 15. 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm


 

ou influência (potência) para determinar certos acontecimentos ou situações. Uma formulação 

mais contemporânea une o poder ao dever, consistindo num poder – dever, traduzido por 

função (aplicado à idéia de poderes e competências públicas).  

Dever em contraposição a direito revela a idéia de obrigação, cujos delineamentos são 

mais trabalhados pela teoria civilista na relação prestação-vínculo (débito). A palavra dever 

demonstra essa ligação, referindo-se a débito (debere). Com o fenômeno jurídico-político do 

estado, acentuadamente burguês, a lei passa a privilegiar o direito enquanto posição garantida, 

facultada ou exigível – em detrimento do dever. Podemos, assim, contrapor as figuras 

deônticas proibição e obrigação a dever de abstenção e comissão, e a figura permissão a 

direito, faculdade. 

A expressão dever-ser é o conectivo revelador da relação de imputação que explica o 

direito. Conforme a fórmula preconizada em Kelsen: “Se A é, B deve ser”. O dever jurídico, 

na ótica kelseniana, é produzido por normas componentes do ordenamento jurídico que 

prevêem o seu não cumprimento e violação, punindo-os com a sanção, ou seja, integrando a 

não observância, adotando a antijuridicidade intra-sistêmica à normatividade. 264 

O pensamento kelseniano reduz a figura do direito ao próprio dever visto por seu 

reverso, e o sujeito do direito como objeto da conduta significativa: a do sujeito de dever. A 

própria categoria do direito vincula-se, como estando sempre anexada a um dever, 

conduzindo o sujeito-de-direito a objeto da conduta do sujeito obrigado, descrita logicamente 

por Kelsen.  

 

Esta situação, designada como ‘direito’ ou ‘pretensão’ de um indivíduo, não 
é porém, outra coisa senão o dever do outro ou dos outros. (...) A propósito, 
importa notar que ‘sujeito’ nesta relação é apenas o obrigado, isto é, aquele 
indivíduo que pela sua conduta pode violar ou cumprir o dever. O indivíduo 
que tem o direito, isto é, aquele em face do qual esta conduta há de ter lugar, 
é apenas objeto da conduta que, como correspondente à conduta devida, está 
já conotada nesta. 265    

 

No sentido de equivalência, a idéia é irretocável. Ao invés da idéia tradicional de 

primazia ao direito subjetivo, como atribuição de um direito, poder ou competência, há a 

norma de dever como sustentáculo do próprio Direito. De nada valeria estatuir tal direito, diz 

o autor, se não fora o dever daí resultante. Ao contrário de haver suas relações separadas e 

distintas (uma de dever, outra de direito), há uma e apenas uma relação, cuja essencialidade se 

funda no dever. 
                                                 
264 Hans KELSEN, Teoria pura do Direito, p. 87. 
265 Hans KELSEN, Teoria pura do Direito, p. 142-143. 



 

O original ‘titular’ do direito ou ‘pretensão’ é conduzido à posição de objeto de 

conduta do dever. A noção de relação é usada como esforço didático por Kelsen. O termo 

relacional não caberia propriamente, pois o direito reflexo é o mesmo dever jurídico, visto da 

posição daquele em face do qual o dever há de ser cumprido. As conseqüências seriam o 

enfraquecimento das categorias e a dificuldade de elaboração de um regime específico para 

cada uma delas. Neste sentido, quanto ao direito à informação:  

 

É interessante observar, porém, que o direito de ser informado é, em rigor, 
redundância, pois não há comunicação quando a mensagem não tem 
receptor. Trata-se, na realidade, de mero reflexo do aspecto ativo do direito 
de informar. 266 

 

Pensamos que não é o direito de ser informado mero reflexo do direito de informar. 

Tendo em vista a autonomia das categorias direito e dever, desenha-se como possibilidade 

tanto a existência de duas relações em torno do mesmo objeto, diferenciando-se pela posição 

de credor ou devedor, como a alternativa da existência de uma única relação, em referência a 

um único objeto, que pode ser angularizada de diferentes modos em decorrência dos sujeitos.  

De fato, parece-nos que a noção de direito fundamental flexionado em diversas 

posições, configurando relações diferenciadas em torno da situação jurídica, convém a uma 

dogmática desses direitos. Afonso da Silva fala da liberdade de informar como reflexa no 

sentido de que se justifica em função de um direito dos indivíduos à informação correta e 

imparcial. A palavra ‘reflexo’ aparece como significado de instrumental, decorrente, meio. A 

liberdade de informar aparece como expressão de dever, ou direito-dever.  

O autor atribui predominância ao direito de ser informado, assinalando a assimetria 

entre as posições, aduzindo que:    

 

O dono da empresa e o jornalista têm um direito fundamental de exercer sua 
atividade, sua missão, mas especialmente têm um dever. Reconhece-se-lhes 
o direito de informar ao público os acontecimentos e idéias, mas sobre ele 
incide o dever de informar à coletividade de tais acontecimentos e idéias, 
objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, 
do contrário, se terá não informação, mas deformação. Os jornalistas e 
empresas jornalísticas reclamam mais seu direito do que cumprem seus 
deveres. 267 

 

 Haveria, assim, mais do que meramente deveres morais à informação por parte do 

jornalista e dos veículos, e sim obrigações jurídicas. Ferreira afirma que, no regime 
                                                 
266 Álvaro RODRIGUES JÚNIOR, Liberdade de expressão e liberdade de informação, p. 63. 
267 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 247. 



 

constitucional de comunicação de massa, explícita ou implicitamente, está assegurado ao 

público o direito ao recebimento de tais informações, bem como estão assinalados deveres de 

prestação de informação. 268  

O autor expõe tal regime, e alguns desses direitos e obrigações: liberdade de 

manifestação de pensamento e proibição do anonimato, garantia do direito de resposta e 

indenização por dano moral ou material à imagem, inviolabilidade da intimidade, vida 

privada, honra e imagem, liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações que a lei estabelecer, garantia do acesso à informação e do sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional. 269 

 São exigidos dos meios de comunicação que estes dêem acesso às diversas correntes 

ideológicas, e que não transijam com a notícia inexata para efeitos de favorecimento político. 

A obrigação ou dever de um informar eivado de critérios qualitativos é próprio da opção 

política constitucional.270 Em sentido contrário, temos posição anterior de Vidal Serrano, para 

quem a Constituição não atribui a nenhum organismo privado de caráter informativo o dever 

de prestar informações. 271 Ateste-se que, posteriormente, parece o autor haver modificado 

esse entendimento. 

Segundo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, nas palavras do 

Ministro Relator Carlos Britto, na ocasião do julgamento da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa): 

 

Destarte, o que se teria como expressão da realidade seria, de um lado, um 
corpo social progressivamente esclarecido por uma imprensa livre — e, ela 
mesma, plural, haja vista serem vedadas a oligopolização e a monopolização 
do setor —, e também progressivamente fortalecido nos seus padrões de 
exigência enquanto destinatário e conseqüentemente parte das reações de 
imprensa, e, de outro lado, a imprensa que faz de sua liberdade de atuação 
um necessário compromisso com a responsabilidade quanto à completude e 
fidedignidade das informações comunicadas ao público, do que decorreria a 
permanente conciliação entre a liberdade e responsabilidade. 272 

 

                                                 
268 Aluízio FERREIRA, Direito à informação, direito à comunicação, p. 226. Cf. também: Jorge MIRANDA, 
Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, p. 456: “Os direitos especiais de informação postulam relações 
bilaterais e têm como contrapartida deveres de prestação de facto”. 
269 Aluízio FERREIRA, Direito à informação, direito à comunicação, p. 208. 
270 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 81-84. Também nesse sentido: Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e de comunicação, p. 
167-171.  
271 Vidal Serrano NUNES JUNIOR, A proteção constitucional da informação e o direito à crítica jornalística, p. 
33.  
272 Supremo Tribunal Federal, Rel. Carlos Britto, Informativo 541, ADPF 130/DF, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm, acesso em: 10/05/2009. 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm


 

A modalidade de comunicação que a imprensa encerraria seria dirigida ao público em 

geral, ou seja, ao maior número possível de pessoas, com o que a imprensa passaria a se 

revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de modo a poder 

influenciar cada pessoa de per se e inclusive formar a opinião pública. Por isso, incumbiria à 

imprensa o direito e também o dever de sempre se postar como o olhar mais atento sobre o 

dia-a-dia do Estado e da sociedade civil.  

A observação não passou despercebida ao Supremo Tribunal Federal, que caracterizou 

a imprensa, do ângulo objetivo, como uma atividade, enquanto, do ângulo subjetivo ou 

orgânico, constituir-se-ia num conjunto de órgãos, veículos, empresas e meios, juridicamente 

personalizados, sendo a comunicação social seu traço diferenciador ou signo distintivo. 273 

Mas falar em dever de informar põe a cobro a dificuldade da divisão de trabalho entre 

meios de comunicação e jornalistas. A literatura acerca do assunto fala de uns e outros de 

maneira indistinta, e não fica claro quem é o garantidor do direito de ser informado. É certo 

que a organização profissional dos jornalistas nos meios é parte do fenômeno de 

industrialização do jornalismo, com a conseqüente segmentação de trabalho. 274 

Em virtude desse arranjo, ultrapassa-se a fase romântica e literária do jornalista que 

era, a um só tempo, redator, impressor, proprietário, 275 chegando-se à de transferência dos 

meios de comunicação do campo preferencialmente político-jurídico da liberdade de 

expressão para o espaço da economia e do mercado.  

Uma vez que as liberdades de comunicação e informação têm função e dimensão 

vinculadas a condições de acesso e utilização de instrumentos técnicos disponíveis, estas 

dependendo do quadro jurídico dos meios de comunicação da informação, percebe-se que os 

“interesses e valores que a ordem jurídico-comunitária da informação tende a proteger, 

preferencialmente, são os dos investidores, dos produtores e dos prestadores de serviço, os 

agentes, afinal do mercado da informação”. 276  

Inclusive, a observação econômica do momento de crise atual leva em consideração o 

fenômeno de economia informacional. Uma opinião técnica baseada no modelo da public 

choice – partindo da premissa da política econômica como resultado da interação social, sob 

instituições de governo representativo – propõe, como “necessidade imperiosa”, a criação ou 

                                                 
273 Supremo Tribunal Federal, Rel. Carlos Britto, Informativo 541, ADPF 130/DF, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm, acesso em: 10/05/2009.  
274 Com o fenômeno da Internet, reaparece a figura do jornalista que tem seu próprio medium, além de sobreviver 
a figura do jornalista free lancer, que trabalha sem vínculo trabalhista. Não constituem objetos de nosso estudo. 
275 Daniel CORNU, Ética da informação, p. 122-123. 
276 Maria Eduarda GONÇALVES, Direito da informação, p. 132-133. 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm


 

alteração de regras que disciplinem mais efetivamente o lobbyng, o uso de recursos privados 

em campanhas eleitorais, bem como a concentração de poder no mercado da mídia. 277 

O veículo de comunicação constitui-se importante agente econômico, constituindo-se 

como pessoa jurídica, no caso da empresa societária, principal objeto de nossa preocupação. 

A empresa, como atividade, pode ser realizada pelo empresário unipessoal. “A empresa 

informativa es toda organización cuya actividad principal consiste en la búsqueda e 

investigación de hechos noticiables, así como en elaboración y difusión de noticias y 

opiniones”. 278 Assim, no momento de criação põe-se a liberdade geral de empresa, além das 

liberdades de comunicação.    

 Acerca da liberdade, a Constituição restringe a propriedade de empresa jornalística e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez 

anos, bem como a pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no 

país (artigo 222, caput). 279 Assim é que, “exceção feita à atividade jornalística e de 

radiodifusão, os portugueses podem inscrever-se como empresários, com respaldo no 

Estatuto da Igualdade”. 280 

A propriedade de empresa de radiodifusão sonora depende do regime de concessões, 

permissões e autorizações (artigo 222 c/c artigo 223), 281 enquanto a publicação de veículo 

impresso independerá de licença ou de autoridade (artigo 220, § 6º).  

                                                 
277 Jorge Vianna MONTEIRO, Sete percepções da atualidade econômica, p. 1. Sobre o tema, Luís Martins da 
SILVA, fala: “Adoramos a liberdade, mas detestamos admitir que somos civilizados em matéria de 
responsabilidade. (...) A liberdade é um valor absoluto, mas a responsabilidade é um valor difuso e muito 
relativo e, geralmente, só atinge os mais fracos – em quem o autoritarismo mais bate. O autoritarismo não bate 
na mídia forte. Os poderosos políticos e econômicos têm medo da mídia. Saímos de um monopólio autoritário 
do estado e temos que evitar um monopólio autoritário da iniciativa privada”. Cf. Jornalista brasileiro gosta de 
liberdade, mas não de responsabilidade, disponível em: www.secom.unb.br/entrevistas/tv0308-01.htm, acesso 
em: 10/05/2009. Ainda: “Grande parte da sociedade contemporânea permanece infensa à democracia. A 
estrutura empresaria capitalista, moldada segundo o modelo da disciplina militar, precisa estar sujeita, ao 
menos em sua atuação exterior ao processo democrático (...). Não basta uma estrutura eleitoral formal, 
conduzida pelo lobby”, cf. Luís Antônio Cunha RIBEIRO, Princípio constitucional da liberdade, p. 218.  
278 Maria Cruz Llamazares CALZADILLA, Las libertades de expresión e información como garantia del 
pluralismo democrático, p. 139. 
279 A Emenda Constitucional 36, à Constituição Federal, passou a admitir que estrangeiros sejam proprietários de 
até 30% do capital total e do capital votante dessas empresas, mantendo-se a gestão das atividades e o 
estabelecimento da programação sob responsabilidade dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.  
Para Luís Roberto Barroso, “os princípios e regras que disciplinam a radiodifusão são válidos, na verdade, 
para a comunicação social ou de massa em geral, tendo como principais fundamentos: a) a preservação da 
soberania e da identidade nacionais; b) a manutenção de espaço para o desenvolvimento da cultura nacional; e 
c) a possibilidade de responsabilização por infrações cometidas através dos meios de comunicação”. O autor 
faz exceção apenas à restrição de propriedade de empresa de radiodifusão, que não deve ser extensiva aos 
demais veículos de comunicação. Cf. Constituição, comunicação social e as novas plataformas tecnológicas, p. 
25.  
280 Waldo FAZZIO JÚNIOR, Manual de Direito Comercial, p. 26. 
281 “O regime constitucional próprio da radiodifusão se caracteriza por quatro categorias distintas de regras, 
impostas às empresas que desejem explorar o serviço, e que podem ser sistematizadas da seguinte forma: (i) 
quanto à necessidade de concessão especial para a prestação do serviço; (ii) quanto à propriedade de empresas 

http://www.secom.unb.br/entrevistas/tv0308-01.htm


 

A definição de empresa jornalística baseia-se na atividade desenvolvida, sendo aquelas 

que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de 

noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e 

comentários (Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 302, §2º).  

O Decreto-Lei 972/69, que trata sobre o exercício da profissão de jornalista, também 

conceitua empresa jornalística, em seu artigo 3º, como aquela que tenha como atividade a 

edição de jornal ou revista, ou a distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo, 

idoneidade financeira e registro legal. No parágrafo 1º, equipara à empresa jornalística a seção 

ou serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de 

agência de publicidade, onde sejam exercidas as atividades previstas no artigo 2º (funções 

jornalísticas). 

Não obstante, deve-se levar em consideração o novo Código Civil e a teoria da 

empresa, onde a empresa se relaciona à atividade econômica organizada de produção e 

circulação de bens e serviços para o mercado, exercida profissionalmente. Assim, entendemos 

que o exercício jornalístico – busca, tratamento e transmissão da informação - deve ser a 

atividade principal da empresa, ou um dos serviços principais.  

Assim, cumular-se-iam as exigências de exercício profissional de atividade econômica 

e organização para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (Código Civil, artigo 

966) consistentes na edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de 

noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e 

comentários (CLT, artigo 302, §2º), com funcionamento efetivo, idoneidade financeira e 

registro legal (Decreto-Lei 972/69, artigo 3º). 282 

Dessa maneira, o exercício de atividade jornalística nas empresas e órgãos públicos, 

com fabricação de informativos próprios (‘House organ’), não caracterizaria essas pessoas e 

órgãos atuantes em áreas diferentes como empresas jornalísticas. Antes, corresponderia à 

possibilidade de livre publicação de veículo impresso, garantida pela Constituição. 

Já a empresa jornalística, como pessoa jurídica, depende de registro, conforme dispõe 

a Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), em seu artigo 122, I a IV (os jornais e demais 

publicações periódicas; oficinas impressoras – gráficas - pertencentes a pessoas naturais ou 
                                                                                                                                                         
de radiodifusão; (iii) quanto à responsabilidade por sua administração e orientação intelectual; e (iv) quanto 
aos princípios aplicáveis à produção e à programação das emissoras”, cf. Luís Roberto BARROSO, 
Constituição, comunicação social e as novas plataformas tecnológicas, p. 6.  
282 A Associação Nacional de Jornais solicitou parecer técnico aos advogados Lívio Rodrigues Ciotti e Amílcar 
Barca Teixeira Júnior sobre os procedimentos para criação de uma empresa jornalística. Não obstante o 
documento ainda considere a Lei de Imprensa, traz uma visão geral acerca da questão. Cf. INFORMAÇÃO 
JURÍDICA CIV-ADM n.º 16, disponível em: www.anj.org.br/servicos/como-abrir-uma-empresa-
jornalistica/Abertura_empresa_jornalistica_2006.pdf, acesso em: 10/05/2009. 



 

jurídicas; as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, 

comentários, debates e entrevistas; as empresas que tenham por objeto o agenciamento de 

notícias).  

Embora o parágrafo único do artigo 114 determine o registro no cartório de pessoas 

jurídicas de jornais, periódicos, gráficas, empresas de radiodifusão e agências de notícias, 

fazendo menção ao artigo 8º da Lei 5.250/1967, pensamos não existir aí a 

inconstitucionalidade por arrastamento. Isso porque as disposições subsistem no sistema 

jurídico de forma autônoma, não se relacionando com o cerne do julgamento. No caso, não se 

observa o fenômeno descrito: 

 

Na inconstitucionalidade por arrastamento, uma norma que deriva de outra 
norma inconstitucional também será considerada inconstitucional. Entre as 
normas há uma relação de dependência ou liame que faz com que 
dispositivos, além dos originariamente imputados inconstitucionais, sejam 
declarados incompatíveis com a Constituição. 283 

 

O contrário acontece com o artigo 125 da Lei de Registros Públicos, que considera 

clandestino o jornal ou publicação periódica não matriculados nos termos do artigo 122, ou de 

cujas matrículas não constem os nomes e as qualificações do diretor ou redator e do 

proprietário. Com efeito, aí existem duas questões: pode o veículo ser avulso, informativo de 

uma empresa ou uma pessoa cuja atividade principal não seja a jornalística, mas que 

mantenham assessorias de comunicação, ou ainda pode ser fruto de uma empresa jornalística 

irregular, dada a imperfeição ou ausência do ato constitutivo. 

Neste caso, uma vez que vigora o princípio da regularidade do exercício empresarial, 

não havendo registro da empresa ou sendo este defeituoso, tem-se verdadeira não-

personificação jurídica, empresário irregular, ou sociedade de fato ou irregular. “Ficta para 

os direitos, sua existência só se patenteia para a assunção dos encargos que a prática 

irregular da empresa lhe acarreta”. 284 Assim, não há que se falar em jornais clandestinos, 

mas sim livres (caso em que não se trata do exercício da empresa jornalística) ou irregulares, 

dependendo da situação. 

No caso da atuação jornalística em empresas societárias - nosso objeto, temos que se 

põe a pergunta: de quem cobrar o direito de ser informado? Sem embargo de a empresa 
                                                 
283 Elainy Morais GONÇALVES, A transcendência dos motivos determinantes e a força normativa da 
constituição, disponível em: 
bdjur.stj.gov.br/jspui/bitstream/2011/16869/1/Transcend%C3%AAncia_Motivos_Determinantes_For%C3%A7a
_N, acesso em: 10/05/2009. Cf. também: Gilmar Ferreira MENDES et al, Curso de Direito Constitucional, p. 
1298-1299.   
284 Waldo FAZZIO JÚNIOR, Manual de Direito Comercial, p. 29.  



 

societária se qualificar como pessoa jurídica, e, como tal, ser personificação de agrupamentos 

humanos, curvada ao princípio da dignidade humana e à função social, 285 condicionada aos 

princípios da atividade econômica (CF, artigo 170), a dificuldade de responsabilidade já se 

tornou clássica na álea. 

Como elementos das pessoas jurídicas, podemos enumerar: vontade humana criadora, 

organização de pessoas ou destinação de patrimônio afetado a um fim específico, licitude de 

seus propósitos, capacidade jurídica. A pessoa jurídica caracteriza-se por ter personalidade 

distinta de seus instituidores, patrimônio distinto, existência jurídica diversa, impedimento de 

atos privativos de pessoas naturais e possibilidade de ser sujeito passivo em atos civis e 

criminais. 286 A personalidade jurídica distinta e a capacidade de ser sujeito passivo em atos 

civis e criminais constituem os pontos modeladores do problema citado.  

Outra questão é a similaridade de sentidos entre os termos dever, obrigação e 

responsabilidade jurídica. Os termos dever e obrigação são usados como semelhantes, no 

presente trabalho, entendidos como vínculo jurídico através do qual alguém deve fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa, redutível essa a valor economicamente apreciável. A 

responsabilidade pode ter por base diversas origens: lei, vontade (contrato) ou auto-imposição 

(individualismo ético). 

Adotam-se as duas primeiras, pelo cunho jurídico do trabalho, e pela aparente 

insuficiência dos mecanismos de auto-regulação na profissão jornalística. 287 Ainda mais, 

compreende-se que a força vinculativa do contrato também possui base legal. A 

responsabilidade envolve a anti-juridicidade ou violação de preceitos jurídicos, e corresponde 

à idéia de ressarcimento. 288 Segundo Gonçalves, a responsabilidade seria uma regra 

elementar de equilíbrio social. 289 

 Não pretendemos adentrar na seara, uma vez que se trabalha com a idéia de 

efetividade do direito de ser informado, ou adimplemento de obrigação específica através da 

                                                 
285 Cristiano Chaves de FARIAS, Nelson ROSENVALD, Direito Civil - Teoria Geral, p. 260-262. 
286 Cristiano Chaves de FARIAS, Nelson ROSENVALD, Direito Civil - Teoria Geral, p. 265. 
287 Carlos CAMPONEZ, A crise do jornalismo face aos novos desafios da comunicação pública, p. 5-6. Cf. 
também Noemi Mendes Siqueira FERRIGOLO, Liberdade de expressão – Direito na sociedade da informação, 
p. 130: “A imprensa livre é fundamental na democracia. Mas liberdade implica responsabilidade, com limites 
claros e ponderados. O mercado selvagem é sempre ruim, seja para a nação, seja para o indivíduo”. 
288 No âmbito dos estudos da comunicação, a idéia de responsabilidade ganha força através de um relatório 
elaborado por alguns intelectuais americanos, que formaram a Comissão Hutchins (1940). O relatório Hutchins 
aponta responsabilidades e deveres dos meios de comunicação, assim como alguns mecanismos de efetivação. 
Cf. Fernando Oliveira PAULINO, A responsabilidade social da mídia, p. 9-12. Tese apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, 2008. 
289 Carlos Roberto GONÇALVES, Responsabilidade civil, p.3. 



 

garantia. No entanto, o conceito de responsabilidade será tomado para fazer frente à 

complicada questão de dividir o cumprimento de obrigação informacional.  

 A Constituição prevê que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos 

dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições 

compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira, e 

contra a economia popular (artigo 173, § 5º). 

 Em se tratando de pessoa jurídica privada, à empresa jornalística será aplicado o 

regime da responsabilidade civil subjetiva. 290 Mas a pessoa jurídica responde objetivamente 

pelos atos praticados pelos seus agentes (empregados, serviçais e prepostos), não podendo 

alegar sua irresponsabilidade, conforme preceitua o Código Civil, em seus artigos 932, inciso 

III e 933.  

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou entendimento 

anteriormente ao advento do atual Código Civil, de que “são civilmente responsáveis pelo 

ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito 

quanto o proprietário do veículo de divulgação” (Súmula 221). 291  

Como não se trata propriamente de responsabilidade, apenas usando este modelo de 

forma análoga, propõe-se uma interpretação conciliadora do dever de garantir a informação 

jornalística. A empresa jornalística, como componente sistêmico da imprensa ou mídia 

(instituição), cumpre vários papéis, e pode ser demandada quanto à sua obrigação de prestar 

informação, qual seja, informação verídica, plural e de interesse público. 292   

O jornalista, que trabalha sob um regime contratual, está subordinado à empresa, mas 

não obstante, partilha com aquela a obrigação institucional de informação adequada. Como 

                                                 
290 No entanto, “é importante salientar que será objetiva – independendo de comprovação de culpa – a 
responsabilidade (...) das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, CF), 
como as empresas de transporte coletivo e as emissoras de rádio e televisão”, cf. Cristiano Chaves de FARIAS, 
Nelson ROSENVALD, Direito Civil – Teoria Geral, p. 302.   
291 Superior Tribunal de Justiça, Súmula 221, DJ 26/05/1999 p. 68. Disponível em: 
www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=
&l=10&i=170, acesso em: 12/05/2009. Os precedentes da súmula apontam para a legitimação passiva do 
jornalista / autor do escrito. Cf.: “Ementa: Civil e Processual Civil. Ofensa á honra. Matéria veiculada em 
jornal. Legitimidade passiva do jornalista. O jornalista responsável pela veiculação de notícia ou charge em 
jornal, de que decorreu a ação indenizatória de dano moral promovido pelo que se julga ofendido em sua 
honra, tem legitimidade para figurar no seu polo passivo”. Embargos de Divergência em Recurso Especial Nº 
154.837-RJ. (Brasília, 09 de setembro de 1988). Ministro Barros Monteiro, Presidente. Ministro Cesar Asfor 
Rocha, Relator. Disponível em: 
ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199800261222&dt_publicacao=16-11-
1998&cod_tipo_documento=1, acesso em: 05/07/2009. 
292 Sobre o entendimento do Tribunal Constitucional Federal Alemão: “A posição de certa forma privilegiada 
dos membros da imprensa lhes é concedida por força de sua tarefa [constitucional] e somente no contexto 
desta”. Cf. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão, p. 440. O comentário 
é parte de julgado de Reclamação Constitucional, ajuizada por uma revista semanal alemã contra ordem de busca 
e apreensão de material jornalístico, fundada em suspeita de crime de traição à pátria. 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=170
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?tipo_visualizacao=RESUMO&livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=170


 

esta obrigação é trabalhada profissionalmente, em equipe e várias fases operacionais, 

formulando um produto final, tem-se uma obrigação indivisível. De maneira que o processo 

do fazer jornalístico é divisível; a informação como acabamento e bem jurídico, não.  

Assim, a garantia da informação deve ser prestada pela empresa e pelo jornalista, 293 a 

menos que se converta em perdas e danos, quando se extingue a indivisibilidade, no 

adimplemento pecuniário da obrigação. No regime próprio da responsabilidade, há que se 

falar em divisão de culpas e legitimação passiva do autor do escrito e da empresa (proprietário 

ou representante), nos termos da Súmula do STJ, mas quando houver manifestação de 

expressão fora da informação jornalística. 294 

Quando houver regime de subordinação (prepostos, empregados e serviçais), 

conforme posto no Código Civil, haverá responsabilidade objetiva da empresa quanto àqueles 

atos, sem prejuízo de posterior ação regressiva. Em se tratando de informação jornalística, 

pode-se ter o dano individual, coletivo ou difuso.  

Examinamos, dessa maneira, a questão obrigacional da informação jornalista, quando 

do exercício nas empresas jornalísticas. Dever, em contraposição a direito, traz a noção de 

obrigação, vínculo, cujos delineamentos são mais trabalhados na teoria civilista na relação 

prestação (débito). Haveria, assim, mais do que meramente deveres morais à informação por 

parte do jornalista e dos veículos, e sim obrigações jurídicas.  

São exigidos dos meios de comunicação que estes dêem acesso às diversas correntes 

ideológicas, e que não transijam com a notícia inexata para efeitos de favorecimento político. 

A obrigação ou dever de um informar eivado de critérios qualitativos é próprio da opção 

política constitucional,295 posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa). 296 

No tocante à difícil questão do dever de informar, entre empresas jornalísticas e 

jornalistas, apontamos um regime de indivisibilidade da obrigação. No caso da atuação 

                                                 
293 Jaime ORDOÑEZ, Periodismo, derechos humanos y control del poder político, p. 630-631. 
294 Ressalta-se a especificidade da informação jornalística, a ser distinguida dos gêneros artigo e editorial, que 
veiculam opinião. Se a informação pode ser interpretativa, diferencia-se do juízo de valor em sua peculiaridade 
expressiva. A confusão entre as categorias dá origem a equívocos na discussão. Cf: “O editor da revista Veja 
Eurípedes Alcântara disse, durante a 4ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, que o jornalista 
só esbarra na questão legal quando não faz bom jornalismo. ‘Jornalista tem o dever básico de informar e, desde 
que não haja má-fé, pode imprimir a opinião que quiser’". Disponível em: 
www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=135980, acesso em: 09/06/2009. 
295 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 81-84. Também nesse sentido: Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e de comunicação, p. 
167-171. 
296 Supremo Tribunal Federal, ADPF 130/DF, Rel. Carlos Britto, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm, acesso em: 10/05/2009. 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm


 

jornalística em empresas societárias - nosso objeto, responde-se à pergunta: de quem cobrar o 

direito de ser informado?  

Entendemos que as garantias à informação devem ser cobradas frente às empresas e 

aos jornalistas. Assim, ambos devem ser garantidores, face às liberdades especial e 

instrumentalmente garantidas. A garantia da informação deve ser prestada pela empresa e pelo 

jornalista, a menos que se converta em perdas e danos, quando se extingue a indivisibilidade, 

havendo que se falar em divisão de culpas no regime próprio da responsabilidade. 

 

4.3 O direito de ser informado e suas garantias constitucionais.  
 
 

Os direitos fundamentais, incorporados ao corpo da Constituição, e zeladores do 

princípio da dignidade da pessoa humana, visam garantir categorias básicas e complementares 

de proteção à cidadania.  Tida como o alicerce da sociedade, a pessoa goza de primazia 

constitucional, identificada ao corpo social ao qual está integrada. Assim, a percepção de que:  

 

o Constituinte de 1988 plasmou, à guisa de fundamento da República 
Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito, a dignidade da 
pessoa humana, retratando o reconhecimento de que o indivíduo há de 
constituir o objetivo primacial da ordem jurídica. 297 

O direito de ser informado, em um sistema democrático, representa um parâmetro ou 

base sobre o qual se julga o estado ou sociedade, e se verificam suas opções políticas. Em 

razão da relevância da informação para o pleno exercício dos direitos sociais e individuais e 

para o bem-estar de uma sociedade fraterna, o direito de ser informado poderia ser balizado 

em diversos princípios fundamentais do ordenamento constitucional. 298  

Fala-se, aqui, da condição de exercício da cidadania e direitos fundamentais, ou do 

conjunto de condições, dos quais a informação jornalística é elemento inarredável. Assim, 

sendo “direitos subjetivos constitucionais”, 299 na expressão de Alexy, os direitos 

fundamentais são justiciáveis, enredando-se com a noção de efetividade. A crítica da 

efetividade dos direitos é permanente na atual fase da teoria constitucional, crescendo a 

importância da Constituição como documento jurídico e político. 

                                                 
297 Edilson Pereira NOBRE JÚNIOR, O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana, p. 195. 
298 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 169. 
299 Robert ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p. 450. Cf. também: “Os direitos fundamentais são, a um 
só tempo, direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos 
subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de impor os seus interesses em face 
dos órgãos obrigados”, Gilmar Ferreira MENDES, Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na 
ordem constitucional, p. 2. 



 

Assim, a partir da conformação estatal e de suas decisões, encartadas na Carta 

Constitucional, pode-se exigir a máxima normatividade dessas posições, para além da 

constitucionalização simbólica, 300 fenômeno alertado como a conciliação transitória e 

representativa de um acordo de cavalheiros, de cunho mais nominal, em um jogo de forças 

que tende à manutenção de consensos forjados. 

A vinculação do bem ao seu titular, estabelecida pela Constituição, é alçada à situação 

privilegiada. Se as notas essenciais do direito subjetivo são “a vinculação do bem, objeto do 

direito, ao seu titular e a garantia, disposta pela ordem jurídica, para o exercício desse 

direito, pelo mesmo titular”, 301 o binômio ‘vinculação-garantia’ ultrapassa a esfera privada, e 

se faz presente na tessitura dos direitos fundamentais. 

Como já exposto, a Constituição Federal foi pródiga em direitos fundamentais. Com 

efeito, ela traz esses direitos fundamentais e suas garantias em rol exemplificativo.  Além de 

inclusos (art. 60, § 4. º) nas ‘cláusulas pétreas’ da Constituição - o que outorga a permanência, 

os direitos fundamentais caracterizam-se por serem imprescritíveis, irrenunciáveis, 

inalienáveis, invioláveis, efetivos, interdependentes e complementares.  Constituem-se sob um 

manto de imutismo, a salvo do poder constituinte derivado – a menos que seja para ampliar 

este conjunto.   

O direito à informação caracteriza-se como direito difuso (art. 81, Código de Defesa 

do Consumidor), ou seja, de gozo por titulares indeterminados e numerosos, ou seja, todo o 

corpo social.  A manifestação de pensamento atende a um direito de meio, o acesso à 

informação, a um direito de fim, que atinge o corpo social de forma indiscriminada.  O 

interesse público está imbricado com os direitos de terceira e quarta geração, sendo direitos de 

coletividades que refugam o aspecto individualista legado pelo liberalismo burguês.   

Assim, o direito à informação confunde-se com o interesse público primário, 

identificado como bem geral 302 (classificação de Alessi). Segundo o Código de Defesa do 

Consumidor, interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (Lei 8.078/90, 

artigo 81, parágrafo único, I). De maneira que:    

 

são direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 
e o direito ao pluralismo.  Deles depende a concretização da sociedade 

                                                 
300 Marcelo NEVES, A constitucionalização simbólica, p. 10. 
301 Custódio da Piedade U. MIRANDA, Teoria geral do Direito Privado, p. 196.  
302 Hugo Nigro MAZZILLI, A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 45. 



 

aberta para o futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a 
qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 
convivência (BONAVIDES, 2006, p. 525).   

 

Tais direitos, apesar de declarados constitucionalmente, recebem críticas pela 

considerada pouca efetividade, devido ao alto grau de abstração. Abrigando valores ou bens 

jurídicos de caráter universalista, seriam demandas ainda não compreendidas, aceitas ou 

legitimadas na prática.  Nessa seara, questiona Bobbio: “O que dizer dos direitos de terceira e 

quarta geração? A única coisa que até agora se pode dizer é que são expressão de aspirações 

ideais, às quais o nome de ‘direitos’ serve unicamente para atribuir um título de nobreza”. 
303       

Questiona-se o fato de se declarar o direito, sem, aparentemente, dotá-lo de garantias 

ou medidas assecuratórias, como fez a Constituição Federal com outros direitos, como a 

liberdade (habeas corpus), direito líquido e certo (mandado de segurança), propriedade (ações 

próprias de cunho reivindicatório e possessório).  Dito assim, seriam normas sem eficácia, 

apesar de a própria Constituição assegurar que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5°, LXXVII, § 1°). 

 A efetividade, enquanto eficácia social ou fática, tem uma nota própria, e não se 

confunde com a eficácia, aspecto técnico de aplicabilidade da norma jurídica. 304 O direito 

fundamental tem natureza de norma constitucional, normalmente disposta através de norma-

princípio ou norma-regra. Grande problema é a aplicabilidade de tais preceitos. 

Aplicabilidade refere-se a um conceito técnico de eficácia da norma, ou possibilidade de surtir 

efeitos. 

 A divisão das normas constitucionais quanto à aplicabilidade é tarefa difícil, 

especialmente no que toca aos direitos fundamentais, porque a Constituição estatui a 

aplicabilidade direta destas disposições (art. 5º, § 1º). Tal assertiva não soluciona a questão, já 

que, no corpo do artigo 5º mesmo, encontram-se exemplos de remissão à necessidade de 

complementação por lei infraconstitucional para a aplicabilidade do direito (caso da proteção 

das participações individuais em obras coletivas, a ser feita nos termos da lei, conforme artigo 

5º, XXVIII, a, primeira parte, da Constituição). 

                                                 
303 Norberto BOBBIO, A era dos direitos, p. 09. 
304 Alguns autores utilizam o termo ‘eficácia’ para se referir aos dois fenômenos: “Distingue-se tradicionalmente 
a eficácia no sentido técnico-jurídico da eficácia em sentido ‘sociológico’. A primeira refere-se à possibilidade 
jurídica de aplicação da norma, ou melhor, à sua aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade. (...) No 
sentido ‘empírico’, ‘real’ ou ‘sociológico’ – acolhido, no entanto, na Teoria Pura do Direito, a eficácia diz 
respeito à conformidade das condutas à norma. A pergunta que se coloca é, então, se a norma foi realmente 
‘observada’, ‘aplicada’, ‘executada’ (imposta) ou ‘usada’”, Marcelo NEVES, A constitucionalização simbólica, 
p. 42.    



 

 Aceita-se que a norma de direito fundamental, em virtude da força normativa da 

Constituição, tem a norma força preceptiva de derrogar legislação em contrário, impedir a 

atividade legislativa em contrário a tais direitos, e servir de guia interpretativo aos poderes 

estatais em suas ações. Mas isso não resolve completamente a questão da aplicabilidade 

imediata, dado o caráter dependente de complementação legislativa de parte das normas 

definidoras de direitos fundamentais.  

 Tendo em vista a dificuldade, cita-se a classificação normativa proposta por José 

Afonso da Silva, de que as normas constitucionais se dividem em: a) normas constitucionais 

de eficácia plena, b) normas constitucionais de eficácia contida, e c) normas constitucionais 

de eficácia reduzida. 305 Assim, a norma constitucional de eficácia plena tem condições 

técnico-jurídicas de ser aplicada de imediato, por ter conteúdo certo e definido. 

 As normas de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte regulou 

suficientemente os interesses em questão, mas deixou margem à atuação restritiva pelo Poder 

Legislativo, ou poder constituinte derivado. Finalmente, as regras de eficácia limitada seriam 

as que dependem de outras providências normativas para poder surtir seus efeitos.  

 Ressalva-se a crítica já feita à norma de eficácia limitada, resolvida nos termos da 

eficácia da norma constitucional em sentido negativo 306 – ou seja, o impedimento de 

formação válida de regra de nível inferior que a contradiga, devendo ser esta declarada 

inconstitucional.  

A questão da efetividade ressalta a concretização dos direitos, da real assunção das 

posições jurídicas fundamentais na seara vivencial. Certamente, é uma preocupação empírica 

dos juristas, uma vez que a normatividade parece enfrentar uma crise em seus fundamentos. 

Tal crise expõe a dificuldade de realizar a Constituição, ainda mais quando ela se afigura 

programática e compromissória, como é o caso da Carta Constitucional de 1988.  

No caso dos direitos fundamentais, temos as peculiaridades da abstração e 

generalidade, relação entre direito constitucional e infraconstitucional, e tensão entre direito, 

economia e política. 307 Se isso pode ser dito do direito monista em geral, mais ainda poderia 

em relação ao Direito Constitucional. Sobre o tema, assim se manifesta Barroso: “Contra o 

Direito o juiz não deve decidir jamais. Em caso de conflito entre o direito e a política, o juiz 

está vinculado ao direito”. 308  

                                                 
305 José Afonso da SILVA, Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 82.  
306 Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, A aplicabilidade das normas constitucionais, p. 219. 
307 Leonardo MARTINS, Dimitri DIMOULIS, Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 60-62. 
308 Luís Roberto BARROSO, Interpretação e aplicação da Constituição, p. 112. 



 

Ocorre que mesmo para decidir conforme o direito, existem dificuldades, mais das 

vezes quando o juiz assume o papel de garantidor desses direitos fundamentais. O conflito 

com a política aparece na rediscussão do papel estatal e das esferas de não-intervenção do 

Estado, bem como na questão distributiva de poderes e deveres entre os Poderes. Para 

restringirmos a problematização ao objeto do trabalho, diremos que a concretização dos 

direitos fundamentais aparece revestida de juridicidade na noção de garantia. 309 

As garantias constituem salvaguardas aos direitos declarados, e podem vir expressas 

no próprio corpo da Constituição, o que lhes alça ao patamar mais avançado na hierarquia 

legal, ou dispersas na legislação. Também podem ser traduzidas de forma substancial ou 

material, relacionando-se de forma conexa e interdependente com outros direitos; e adjetivas 

ou processuais, sob forma de remédio ou mecanismo procedimental. A preocupação com as 

garantias está na essência da eficácia da lei, ou seu poder de ser vivenciada por seus titulares.   

Uma pergunta que se coloca é acerca da diferenciação entre direitos e garantias. Ao 

elaborar critérios tendenciais do sistema dos direitos, liberdades e garantias, Canotilho atenta 

para a construção de um regime jurídico-constitucional especial, onde se destacam o critério 

do radical subjetivo, referindo-se os direitos ao homem individual, a natureza defensiva e 

negativa desses direitos, apontando para as variadas funções dos direitos, a determinação 

constitucional do conteúdo (determinação de conteúdo por opções constitucionais), e a 

aproximação tendencial dos direitos, garantias e liberdades. 

 No último critério, tem-se a similaridade dos traços que envolvem direitos, liberdades 

e garantias, que implicam em pretensões subjetivas diretamente aplicáveis e de conteúdo 

delimitado constitucionalmente. Apesar de se aproximar aqui o regime do direito e da 

garantia, é o próprio autor que realça a inexistência de conexão necessária entre uma 

pretensão jurídica autônoma e sua justiciabilidade. Ao tempo em que protege a instituição por 

meio de garantias, rege-se seu funcionamento de acordo com os direitos fundamentais e a 

natureza constitucional de instituto público.  

Isso porque não se confunde a existência do direito com a existência da garantia, 

mesmo com o grau de eficácia e concretude possíveis. Nessa concretização, advinda da 

persecução de um interesse autônomo e individualizado, é que se revela “a garantia jurídica 

proporcionada pelo direito (...) na plenitude de sua dimensão subjectiva”.  310  

                                                 
309 Pode-se pensar o direito como um “sistema artificial de garantias constitucionalmente preordenado a la 
tutela de los derechos fundamentales”, Luigi FERRAJOLI, Derechos y garantías, p. 61. 
310 J. J. Gomes CANOTILHO, Direito Constitucional, p. 395-396; Jorge Reis NOVAIS, As restrições aos 
direitos fundamentais não expressamente autorizadas pela Constituição, p. 102. 



 

 Chama-se atenção a esse ponto porque pode parecer questionável, teoricamente, um 

direito fundamental insuscetível de justiciabilidade, dado o teor normativo que envolve o 

direito fundamental, e ainda mais quando se trabalha com a categoria garantia, cuja função é 

auxiliar a concretização dos direitos.  

Lembramos a garantia primária de Ferrajoli, 311 relacionada à noção kelseniana de 

direito subjetivo (o direito subjetivo de uma pessoa é correspondente à obrigação de outra). 312 

Tem-se resolvido isso na anuência de que existem direitos sem garantias, o que não devemos, 

por hora, aprofundar.  

 Em uma aproximação com as garantias, é de se perguntar qual o limite de sua 

semelhança com os direitos e quais as diferenças que aprovariam um tratamento diferente. 

Ferrajoli aponta uma distinção importante entre os direitos e garantias, quando cita os direitos 

como normas de reconhecimento de posições jurídicas, e as garantias como as obrigações e 

proibições correspondentes à proteção do direito. 313 

 Conforme Ruy Barbosa, “ora, uma coisa são garantias constitucionaes, outra coisa 

os direitos, de que essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança”. 314  Isso se 

harmoniza com a concepção do recurso como garantia ligada à defesa no âmbito do processo, 

ou seja, relacionada à possibilidade de reagir, impugnar, reclamar. A idéia de defesa também 

se relaciona à noção de segurança, típica reclamação dos recorrentes. 

 Na doutrina italiana, encontramos algumas distinções em termos de conseqüências 

práticas. Diz Ferrajoli:   

  

Entiendo por «garantía constitucional», según el uso de este término que 
aparece en el título VI de la Constitución italiana, su ubicación en el vértice 
del sistema de fuentes y la consiguiente rigidez asegurada a las normas 
constitucionales por dos instituciones conectadas entre sí: por un lado, su 
sustracción a las formas de producción establecidas para la legislación 
ordinaria y la creación, mediante normas de nivel superior, de 
procedimientos de revisión agravados (art. 138); y, por otro, el 
sometimiento de las leyes ordinarias al control jurisdiccional de legitimidad 
constitucional (...). La garantía constitucional de los derechos reconocidos 
en la Constitución reside, por consiguiente, en su inviolabilidad por parte de 

                                                 
311 Luigi FERRAJOLI, Derechos y garantías, p. 61.  
312 “Há, então, duas dimensões que cabe relevar na garantia jusfundamental e cujos contornos serão, a seguir, 
delineados: uma dimensão objectiva, que resulta essencialmente na garantia jurídica de um bem proporcionada 
pela imposição de deveres jurídicos objectivos ao Estado e uma dimensão subjectiva, que resulta da garantia 
jurídica, ainda que muito diferenciada, de uma posição de vantagem individual na fruição dos bens protegidos 
de direitos fundamentais”. Cf. Jorge Reis NOVAIS, As restrições aos direitos fundamentais não expressamente 
autorizadas pela Constituição, p. 56.  
313 Luigi FERRAJOLI, Derechos y garantías, p. 63. 
314 Ruy BARBOSA, Ruy BARBOSA, Os actos inconstitucionaes do Congresso e do Executivo, p. 182. 



 

las leyes y, al mismo tiempo, en el sometimiento a ellos del legislador. 315

  
 

No caso do regime italiano, teríamos um regime mais agravado ou rígido para a 

modificação das garantias constitucionais, ou mesmo sua subtração à ação do legislador, e, ao 

mesmo tempo, a submissão das leis infraconstitucionais ao controle de compatibilidade com a 

Constituição, ou controle de constitucionalidade.    

 Transpondo essa situação para o ordenamento pátrio, veremos que não há diferença do 

regime aproximado de direitos e garantias proposto por Canotilho. A Constituição de 1988 

não adotou um modelo estrutural único para as normas de direitos fundamentais, nem 

distinguiu bem, por meio das disposições, as categorias princípios, direitos e garantias. A 

similaridade é tal, que alguns autores falam de “direitos-garantia”, em que a própria garantia 

já reflete um direito. 316  

 De fato, “as garantias fundamentais, por sua vez, não possuem regime jurídico distinto 

dos direitos fundamentais propriamente ditos, gozando, portanto, da mesma dignidade em 

nossa ordem constitucional”. 317 Tal similaridade ocorre também em nível de produção do 

direito, uma vez que se segue a teoria do escalonamento jurídico de Kelsen, sendo a 

Constituição a norma máxima, ou norma das normas.  

 Assim, tal construção sugere a supremacia do documento constitucional, e a conseqüente 

rigidez ou dificuldade de modificação de suas normas, e mecanismos de limite quanto à 

alteração constitucional. O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade é misto, e 

contempla a possibilidade de fiscalização concentrada, por um órgão constitucional, ou 

difusa, com a fiscalização de todos os juízes no caso concreto. As ações são variadas, e a 

legitimação para interpô-las foi ampliada.  

 Temos uma norma de garantia desse sistema, abrigada no artigo 60, § 4º, onde se proíbe 

ao legislador (poder constituinte derivado) a produção de preceitos tendentes a abolir os 

                                                 
315 Luigi FERRAJOLI, Derechos y garantías, p. 113. A noção de garantia, em Ferrajoli, é complexa e associada 
à democracia: “¿En qué cosa consisten las “garantías constitucionales”? Con esta expresión se alude 
normalmente a la “rigidez” de la Constitución, es decir, a la no modificabilidad de los principios, de los 
derechos y de los institutos en ella previstos si no es mediante procedimientos de revisión agravados, y al 
control jurisdiccional de la constitucionalidad respecto de las leyes ordinarias reñidas con aquélla. Se trata en 
realidad de uma noción compleja”, Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales, p. 23.  
316 “O que é importante consignar é que estas garantias fundamentais são, na verdade, autênticos direitos 
subjetivos, já que umbilicalmente ligadas aos direitos fundamentais, bem como por assegurarem ao indivíduo a 
possibilidade de exigir dos poderes públicos o respeito e a efetivação destes. É neste sentido que também se fala 
de direitos-garantia, já que estes dispositivos, além de conterem garantias, normas de competência ou regras 
para uma atuação estatal com vistas à proteção de outros direitos, podem ao mesmo tempo, fundamentar 
posições jurídicas subjetivas individuais e autônomas”, Ingo Wolfgang SARLET, A eficácia dos direitos 
fundamentais, p. 211.  
317 Ingo Wolfgang SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 216. 



 

direitos e garantias fundamentais. 318 Perceba-se que aí, existem duas garantias: uma é de 

função protetiva importante, que é preservar o núcleo do direito fundamental, em termos de 

dificultar a ação do legislador contra esse sistema. Outra é a garantia que se confunde com 

direito subjetivo, aquela que dá azo a posições subjetivas. 319 

 A garantia que origina cláusulas pétreas, especificamente no tocante à proteção do núcleo 

dos direitos e garantias individuais, cobrindo-os sob um aparente manto de imutismo é 

problemática. Por um lado, realça o indivíduo como égide e fundamento do Estado, em sua 

forma federativa (artigo 1º, inciso III, “a dignidade da pessoa humana”); por outro, parece 

ameaçar a latitude do exercício de direitos coletivos e difusos, bem como os demais 

princípios-fundamentos da república brasileira. 

 Contra a alternativa ‘fácil’ da inclusão do termo “direitos coletivos e difusos” no referido 

inciso, temos a contrária posição de que tal arremedo empurra os limites postos pelo poder 

constituinte originário, desfigurando a Constituição e dando origem a um novo ordenamento. 

Embora isso possa implicar a fossilização constitucional, entende-se que: 

 

A prova da relação íntima entre os limites materiais e a identidade da 
Constituição reside no fato de que, em regra, os princípios e os direitos 
fundamentais, bem como a forma de Estado e de governo, encontram-se sob 
o manto dessa especial (e expressa) proteção contra sua alteração e seu 
esvaziamento pelo Poder Constituinte Reformador, o que também ocorre em 
nossa Constituição atual, bastando aqui uma referência ao conteúdo do seu 
artigo 60, § 4º. 320 

      

 A discussão é bastante densa, mas toca ao tema, por abrir a possibilidade de restrição por 

parte do legislador derivado. Entretanto, pensamos que, por um lado, isso levaria a uma 

ruptura do sistema constitucional, não obstante a proteção do núcleo apenas dos direitos e 

garantias individuais. Não obstante o axioma liberal de que “numa sociedade livre o bem 

geral consiste principalmente na facilitação da busca de propósitos individuais 

desconhecidos”, 321 e ainda do fato de que, realmente, no indivíduo repousa sempre a 

concepção de resistência ao estado, a sociedade caminha para uma crescente massificação. 

                                                 
318 Constituição Federal, art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...)§ 4º - Não será 
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, 
secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. 
319 “As garantias constitucionais são também direitos, não como outorga de um bem em si, mas direitos-
instrumentais, porque destinados a tutelar um direito principal", José Afonso da SILVA, Curso de Direito 
Constitucional Positivo, p. 417. 
320 Ingo Wolfgang SARLET, Algumas notas sobre o poder de reforma da Constituição e os seus limites 
materiais no Brasil, p. 304. 
321 F. A. HAYEK, Direito, legislação e liberdade, vol. II, p.1. 



 

   Assim, embora não se negue que o núcleo da proteção é o indivíduo, o exercício 

individual de determinados direitos poria em xeque a manutenção do estado, tal a quantidade 

de demandas na seara dos direitos coletivos e difusos, sem falar dos compromissos dessa 

natureza assumidos na Constituição.  

 A essa dicotomia, Bonavides denominou “criatividade teórica bastante para unir numa 

fórmula jurídica perfeita e acabada o Estado liberal com o estado social”, referindo-se ao 

Supremo Tribunal Federal como o responsável pela difícil equação. 322 Admitimos, porém, 

que, mesmo os direitos coletivos e difusos exercem efeitos sobre o legislador, não obstante 

ausentes da cláusula garantista.    

 De maneira que a polêmica evidencia a existência de diversas garantias. Apresentamos 

duas classificações, a título exemplificativo. Paulo Bonavides divide as garantias 

constitucionais em disposições de (a) garantia da Constituição e (b) garantia de direitos 

subjetivos. 323 As garantias da Constituição se prestam a manter a eficácia e a permanência da 

ordem constitucional contra fatores de desestabilização (exemplos: reforma da Constitucional, 

dentro de certos limites; e estado de sítio, para conservação do Estado de Direito).  

 A garantia de direito subjetivo diz respeito ao estabelecimento de “uma proteção direta e 

imediata aos direitos fundamentais, por meio de remédios jurisdicionais próprios e eficazes, 

providos pela ordem constitucional mesma”. 324 O constitucionalista enumera as garantias do 

instituto (protegem institutos jurídico-privados, como a família, a propriedade, o direito 

sucessório) e as garantias institucionais (tutela de instituições jurídico-públicas, como a 

autonomia universitária e a imprensa livre). Problematiza a questão das garantias do direito 

objetivo e do direito subjetivo. 325 

 O constitucionalista cita ainda as garantias constitucionais qualificadas e as garantias 

constitucionais simples. As qualificadas ou de primeiro grau são aquelas que privam o 

legislador constituinte da faculdade de emendar a Constituição para alterar cláusulas que o 

texto da lei rodeou de uma proteção máxima de intangibilidade, de maneira que a matéria ali 

contida não pode sequer ser objeto de deliberação pelo poder constituinte derivado (as 

cláusulas pétreas, intangíveis ou de eternidade). 

 Seriam ainda aquelas circundantes de direitos, princípios e valores constitucionais cuja 

modificação ou supressão violariam a “essência, natureza e razão de ser da própria lei 

                                                 
322 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 550. 
323 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 532-533. 
324 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 533. 
325 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 534-548. 



 

suprema”. 326 Já a garantia simples ou de segundo grau recai sobre a ação do legislador 

ordinário, sem invalidar o poder reformista do legislador constituinte constituído. 327 

 José Afonso da Silva, por sua vez, separa as garantias em gerais e constitucionais, e as 

últimas em garantias constitucionais gerais e garantias constitucionais especiais. As garantias 

constitucionais gerais seriam aquelas instituições constitucionais que se inserem no 

mecanismo de freios e contrapesos dos poderes, bem como na segurança de eficácia dos 

direitos fundamentais. 328 Parecem exercer o papel que as garantias da Constituição exercem 

na teoria de Bonavides.   

 As garantias constitucionais especiais seriam as prescrições constitucionais que conferem 

aos titulares dos direitos fundamentais meios, técnicas, instrumentos ou procedimentos para 

imporem respeito e exigibilidade a esses direitos. 329 Corresponderiam às garantias de direito 

subjetivo, para Bonavides. José Afonso fala ainda que é possível classificar as garantias de 

acordo com a natureza do direito garantido, podendo-se falar em garantias individuais, 

coletivas, sociais e políticas. 330  

 Outra categorização propõe diferenciar as garantias constitucionais em garantias 

processuais, garantias de rigidez constitucional e garantias sócio-econômicas dos direitos 

individuais e políticos. 331 Não obstante a simplicidade do modelo, parece-nos bastante 

abrangente. 332 

 Para os efeitos do estudo, interessam as garantias de direito subjetivo (na teoria de 

Bonavides), as mesmas que recebem a terminologia de garantias constitucionais especiais, de 

José Afonso da Silva. No modelo de José Luiz Quadros de Magalhães, seriam as garantias 

processuais. No caso, atentaremos para tais garantias, no exercício difuso do direito de ser 

informado.  

 

4.3.1 Garantias substanciais ao direito de ser informado.  

 

                                                 
326 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 549. 
327 Paulo BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p. 549. 
328 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 412. 
329 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 413. 
330 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 413. 
331 José Luiz Quadros de MAGALHÃES, As garantias dos direitos fundamentais, p. 486. 
332 No modelo de Ferrajoli, teríamos duas espécies de categorias: as garantias primárias, que consistiriam em 
obrigações e proibições implicadas pelos direitos subjetivos, e as garantias secundárias, que corresponderiam às 
obrigações de aplicar sanções ou declara anulação, derivadas das expectativas que formam o conteúdo da 
sancionabilidade e anulabilidade como efeitos específicos. Cf. Luigi FERRAJOLI, Epistemología jurídica y 
garantismo, p.161. 



 

Faremos um breve comentário sobre as garantias substanciais à liberdade de 

informação jornalística. Sobre a garantia institucional, muito foi discutido. Tratando-se de 

garantias institucionais ao direito de informação (subespécie do direito à comunicação), 

seriam classificadas como “tout court”, dizendo respeito à comunicação social. 333 Essa 

conformação não é pacífica, e refere-se a verdadeiras instituições (como a imprensa livre) 

protegidas pelo sistema constitucional. Se a garantia não se confunde com o direito, sendo 

este de cunho declaratório, e aquela de cunho assecuratório, em se tratando de imprensa livre, 

há uma verdadeira mescla das categorias.  

No caso do direito de ser informado, a Constituição Federal traçou um campo 

diretamente relacionado de proteções substanciais.  Existe outro campo menos definido de 

instrumentos processuais, relacionado à Carta Constitucional e à legislação.  No texto 

constitucional, assegura-se o acesso à informação (artigo 5°, XIV) e resguarda-se o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional.  O artigo 220 complementa o sistema de 

proteção substancial, instituindo a incensurabilidade da informação jornalística.  

Aqui, vislumbra-se uma garantia que impõe ao estado uma abstenção, um não fazer, 

um privar-se de interferir na informação, para moldá-la.  Observa-se que a incensurabilidade 

não se confunde com o caráter absoluto do direito à informação, mas garante aos produtores 

liberdade e autonomia no processo jornalístico, além de um informe de natureza não 

estatizada, produzido longe das pressões governamentais. De fato, segundo entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa): 

 

no tema, haveria uma necessária “linha direta” entre a imprensa e a 
sociedade civil, vigorando em nosso ordenamento constitucional uma forma 
de interação que não poderia passar pela mediação do Estado. Essa interação 
pré-excluiria, portanto, a figura do Estado-ponte em matéria nuclear de 
imprensa, tudo sob a idéia-força de que à imprensa incumbe controlar o 
Estado, e não o contrário. 334 

 

O sigilo da fonte, citado acima, é outra vertente de garantia ao direito de ser 

informado, pois permite ao jornalista resguardar a identidade das pessoas que entrevista, 

                                                 
333 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 32. 
334ADPF 130-7, Relator Carlos Britto, Informativo 541, Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%
20-%203, acesso em: 05/06/2009. Ademais, de forma mais explícita no voto do ministro Celso de MELLO, ao se 
referir à “explícita referência à indevassabilidade da fonte de informações, qualificando essa prerrogativa de 
ordem profissional como expressão de um dos direitos fundamentais que claramente limitam a atividade do 
Poder Público”, p. 37, disponível em: s.conjur.com.br/dl/voto-celso.pdf, acesso em: 08/06/2009.  

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%20-%203
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%20-%203


 

preservando a segurança da fonte e o direito de informação da sociedade. Isso toca às 

condições de produção da informação, garantindo-se ao informador a possibilidade de 

proteger a fonte, que, não raras vezes, somente se dispõe a falar sob esta condição. 

Evidentemente, não se trata de anonimato, pois a empresa jornalística e o próprio 

jornalista são responsáveis pela aferição da informação, não se eximindo ao atribuir uma 

informação falsa ou mal trabalhada à fonte não revelada. Antes, para o jornalista, o sigilo da 

fonte “representa um dever de não divulgar a identidade desta, cujo descumprimento poderá 

tipificar o crime de violação de segredo profissional descrito no artigo 154 do Código 

Penal”. 335  

Não se poderia dessa maneira, confundir o sigilo da fonte com métodos ilícitos de 

investigação, tão comuns na imprensa. Por outro lado, não se pode admitir a restrição dessa 

garantia por razões policiais. A Associação Nacional de Jornais divulgou nota à imprensa, em 

2008, combatendo a sugestão do Ministro da Defesa, Nelson Jobim, de relativizar esse 

princípio para facilitar investigações policiais. 336 O sigilo da fonte é mecanismo importante 

para a publicização de certas informações jornalísticas, no sentido de proteger o denunciante 

que não poderia se expor. 337 

Outras garantias ao direito de ser informado são as vedações ao anonimato e a 

responsabilização pelos abusos no exercício de manifestação de pensamento e informação. 338   

Poderíamos citar a liberdade de atividade profissional (prevista no artigo 5°, XIII – é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer), e a função social da propriedade determinada constitucionalmente, 

impondo uma série de restrições aos jornalistas e empresários no seu dever de informar.   

A possibilidade de constituição de órgãos para fiscalizar o exercício dos direitos e 

cumprimento de deveres se imiscui em uma categoria diferenciada e específica, espécie de 

                                                 
335 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 125. Cf. também, de acordo com o Código Penal, Violação do segredo profissional, artigo 154: 
Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. 
336 Associação Nacional de Jornais, Nota à Imprensa, disponível em: www.anj.org.br/sala-de-
imprensa/noticias/anj-e-contra-mudancas-no-direito-de-sigilo-de-fonte/, acesso em: 05/06/2009. Cf. também, 
pelas mesmas razões: Procurador propõe limites para sigilo da fonte de jornalista, disponível em: 
www.conjur.com.br/2005-nov-29/procurador_propoe_limites_segredo_jornalistas, acesso em: 05/06/2009.  
337 O Supremo Tribunal Federal rechaçou a possibilidade de limitar esses direitos, garantindo-lhes posição 
preferencial, no referido julgado da Lei de Imprensa. Cf. ADPF 130-7, Relator Carlos Britto, Informativo 541, 
Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%
20-%203, acesso em: 05/06/2009.  
338 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 248, 414-416. 

http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/anj-e-contra-mudancas-no-direito-de-sigilo-de-fonte/
http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/anj-e-contra-mudancas-no-direito-de-sigilo-de-fonte/
http://www.conjur.com.br/2005-nov-29/procurador_propoe_limites_segredo_jornalistas
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%20-%203
http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo541.htm#ADPF%20e%20Lei%20de%20Imprensa%20-%203


 

terceiro gênero. Assemelha-se ao direito de organização e procedimento, exigindo um fazer 

por parte dos poderes constitucionais. 

 

4.3.2 A constituição de órgãos independentes no âmbito da comunicação social como 

garantia ao direito de ser informado. 

   

Uma importante garantia para o direito de ser informado, envolvendo já um cunho 

procedimental, seria a constituição de órgãos responsáveis pela fiscalização dos fazeres 

profissionais jornalísticos, órgão esse comum sempre que existe regulamentação suficiente 

para a fiscalização, ou seja, quando há padrões normativos claros acerca da atividade. A 

Constituição parece ter se referido a essa possibilidade, quando obriga à instituição do 

Conselho de Comunicação Social.339  

Farias registra que o ideal seria estruturar um órgão independente ante o Executivo e o 

Legislativo, 340 mas que a previsão poderia ser um avanço, mesmo com o caráter subordinado 

ao Congresso. Ressalta: “no entanto, com a regulamentação infraconstitucional da matéria, 

veio o desapontamento”. 341  

A Lei 8.389/1991, que instituiu o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 

224 da Constituição Federal, dá a ele as atribuições de consultoria do Congresso, 342 sem 

praticamente relevância prática, uma vez que já existem Comissões suficientes no Legislativo 

para realizarem tal papel técnico. Tamanha ausência de utilidade leva parte da doutrina a 

qualificá-lo de apêndice, ou órgão sem função. 343   

A temática perpassa a dimensão da liberdade enquanto direito a algo, no sentido de 

direito a ações estatais positivas (prestações que podem ser fáticas ou normativas: exigência 

de organização e procedimento, impondo uma comissão ao legislador). Segundo Alexy, “os 

                                                 
339 CF, art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão 
auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. 
340 Como autarquia especial, esses órgãos, além de ter personalidade jurídica pública, capacidade de auto-
administração e especialização dos fins ou das atividades, são independentes técnica, política e financeiramente. 
Cf. Maria Sylvia Zanella Di PIETRO, Direito Administrativo, p. 399 e 436-439. 
341 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 226. Cf. também: Fábio Konder 
COMPARATO, A democratização dos meios de comunicação de massa, p. 164. 
342 Lei 8.389/1991, art. 2°. O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, 
pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito 
do Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal (...). 
343 “O Conselho de Comunicação Social não tem ido além de ser um mero apêndice do Senado Federal e dos 
proprietários da mídia eletrônica, falada, escrita e televisada”, Paulo Lopo SARAIVA, Constituição e mídia no 
Brasil, p. 30. 



 

direitos a prestações (em sentido amplo) podem ser divididas em três grupos: (1) direito à 

proteção; (2) direitos a organização e procedimento; (3) direitos a prestações em sentido 

estrito”. 344 

Alguns países ocidentais representativos possuem esses entes. Portugal menciona 

detalhadamente o órgão na Constituição, como entidade administrativa independente 345 (foi 

designado anteriormente de Alta Autoridade para a Comunicação Social). 346 A entidade 

reguladora é independente funcional, financeira e politicamente, tendo competência sobre 

todos os órgãos de comunicação, públicos e privados, e função de fiscalização, controle e 

“emanação de princípios e regras de regulação”. 347  

Na França, tem-se o Conselho Superior de Audiovisual, incumbido de fiscalizar a 

atividade da radiodifusão; 348 na Inglaterra, organizou-se o Indipendent Television 

Commission, responsável pelas concessões e qualidade da programação; na Holanda, 

estruturou-se a Comissão para os media, um modelo de autoridade administrativa. 349 

Nos Estados Unidos, existe a Federal Communication Commission (FCC), uma 

agência governamental independente criada em 1934, e responsável por regular as 

comunicações por rádio, televisão, cabo, satélite e cabo. 350 A Espanha tem algumas 

experiências regionalizadas nas comunidades históricas, como o Conselho de Audiovisual de 

Cataluña. 351  

Em contraposição a estes órgãos autônomos, o modelo dos conselhos de imprensa, 

enquanto internos às próprias empresas, não parece solução adequada ao problema. Também 
                                                 
344 Robert ALEXY, Teoria dos direitos fundamentais, p. 444. 
345 Constituição da República Portuguesa. Art. 39. Regulação da comunicação social. 1. Cabe a uma entidade 
administrativa independente assegurar nos meios de comunicação social: a) O direito à informação e a liberdade 
de imprensa; b) A não concentração da titularidade dos meios de comunicação social; c) A independência 
perante o poder político e o poder económico; d) O respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais; e) O 
respeito pelas normas reguladoras das actividades de comunicação social; f) A possibilidade de expressão e 
confronto das diversas correntes de opinião; g) O exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica 
política. 2. A lei define a composição, as competências, a organização e o funcionamento da entidade referida no 
número anterior, bem como o estatuto dos respectivos membros, designados pela Assembleia da República e por 
cooptação destes.  
346 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 226. 
347 J.J. Gomes CANOTILHO, Vital MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, p. 598.  
348 Não obstante a existência do órgão na França, o jurista francês Garapon sugere: “Por que não confiar a um 
conselho superior de audiovisual renovado (...) um papel quase jurisdicional numa matéria tão técnica e 
sensível? Por que não encaminhar para essa nova estrutura para essa nova estrutura qualquer pessoa que se 
acredita vítima de um mau procedimento da mídia? Seria, talvez, necessário igualmente, nessa época de 
comunicação de massa, facilitar esse recurso a uma espécie de class action para os programas suscetíveis de 
prejudicar todos os telespectadores?”, cf. Antoine GARAPON, O juiz e a democracia, p. 259.   
349 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, nota de rodapé 113, p. 226-227. 
350 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, nota de rodapé 113, p. 227. Cf. ainda: 
www.fcc.gov.  
351 Fernando Oliveira PAULINO, Responsabilidade social da mídia, p. 222-230. 

http://www.fcc.gov/


 

se discorda da auto-regulamentação como a solução adequada, conforme sugerido pelo 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes - dada a posição de relativa hipossuficiência dos jornalistas 

frente às empresas. 352 Assim é que: 

Um modelo regulatório compatível com os arts. 220ss CF não pode 
prescindir de um órgão central composto por representantes de amplos 
setores da sociedade civil e com competência técnica específica. É preciso, 
portanto, um CADE para o setor. O CCS previsto pelo art. 224 CF poderia 
cumprir essa função, tivesse ele funcionado. 353  

 

Restritivamente à área jornalística, tentou-se a criação do Conselho Federal de 

Jornalismo, com atribuições próprias dos órgãos de fiscalização, com atribuições estatais. O 

órgão ganhou visibilidade na pauta de discussão midiática após a propositura, pelo Presidente 

da República, de projeto para sua aprovação pelo Congresso Nacional e conseqüente 

implantação. 354 

O debate foi acalorado e marcado pelos argumentos patronais, com pouca participação 

da sociedade e de jornalistas ‘de carreira’, e do qual apenas transcrevemos trecho de 

reportagem de uma expressiva revista nacional:  

 

A liberdade de imprensa é não apenas um bem absoluto da sociedade como 
está estabelecida na Constituição brasileira. Nenhuma atividade está livre de 
maus profissionais e de cometer abusos. A imprensa muito menos. (...) Para 
as reparações mais específicas, a Constituição prevê que os abusos da 

                                                 
352 A auto-regulamentação foi a solução colocada pelo Ministro Gilmar Ferreira MENDES: “nesse campo da 
proteção dos direitos e prerrogativas profissionais dos jornalistas, a autoregulação é a solução mais 
consentânea com a ordem constitucional e, especificamente, com as liberdades de expressão e de informação”, 
p. 72. Em opinião conflituosa, apesar de atestar “a necessidade de proteção dos jornalistas não apenas em face 
do Estado, mas dos próprios meios de comunicação, ante seu poder quase incomensurável”, e assinalar que “os 
direitos dos jornalistas, especificamente as garantias quanto ao seu estatuto profissional, devem ser 
assegurados em face do Estado, da imprensa e dos próprios jornalistas”, o ministro outorga, de forma 
incongruente, a tais meios de poder incomensurável a atribuição de “estabelecer os mecanismos de controle 
quanto à contratação, avaliação, desempenho, conduta ética dos profissionais do jornalismo. Poderão as 
empresas de comunicação estipular critérios de contratação, como a especialidade em determinado campo do 
conhecimento, o que, inclusive, parece ser mais consentâneo com a crescente especialização do jornalismo no 
mundo contemporâneo”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto Ministro Gilmar Ferreira Mendes, p. 72-
73. Disponível em: media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, acesso em: 18/03/2008. 
353 Leonardo MARTINS, Notas sobre o julgamento da ADPF 130 (“Lei de Imprensa”) e princípios de uma 
ordem da comunicação social compatível com a Constituição Federal, p. 214. 
354 O projeto foi rejeitado pelo Congresso. Cf. nota divulgada em 15/12/2004. “Plenário rejeita Conselho 
Federal de Jornalismo. O Plenário rejeitou, em votação simbólica, o projeto de lei do Executivo que propunha a 
criação do Conselho Federal de Jornalismo (PL 3985/04). A matéria foi rejeitada juntamente com o PL 
6817/02, do deputado Celso Russomanno (PP-SP), ao qual estava apensado e que propunha a criação de uma 
Ordem dos Jornalistas do Brasil. Os deputados que se manifestaram favoráveis à matéria lamentaram os rumos 
que o debate do assunto tomou na Câmara, quando foi colocada em questão a liberdade de imprensa. Aqueles 
que se pronunciaram contra o projeto argumentaram que entre as atribuições do Conselho Federal de 
Jornalismo havia abertura para a condenação de jornalistas com o intuito de perseguição. Os projetos serão 
arquivados”. Disponível em: www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=60022, acesso em: 
08/06/2009. 



 

imprensa devem ser corrigidos por meio da Justiça, sem que exista 
necessidade de algum órgão superior para estabelecer limites à liberdade de 
expressão. É assim que as coisas funcionam nos países democráticos. 355 

 

Não cremos em que a liberdade de informação jornalística estaria ameaçada pela 

criação do Conselho Federal de Jornalismo. O Conselho Federal de Jornalismo exerceria, 

como é sabido, a função de fiscalizar a atividade jornalística, segundo a regulamentação da lei 

que o instituiu. Assim, teria poderes de representar judicialmente os jornalistas, inclusive na 

defesa de seus interesses profissionais.  

Também poderia supervisionar empresas de comunicação, no desempenho de suas 

funções sociais de informar. O modelo seria similar ao de organismos como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), disposta como serviço público e dotada de personalidade 

jurídica e forma federativa (artigo 44, Lei 8.906/1994, Estatuto da Advocacia e da OAB). 

Espécie de autarquia, a OAB tem natureza jurídica de pessoa de direito público 

interno, integrante da Administração federal, com capacidade de auto-administração. Como 

sabido:  

 

Os conselhos federais profissionais são entidades descentralizadas do poder 
central do Estado. Elas são criadas por lei, por meio de projetos enviados 
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, que vota então pela sua 
aprovação. Estas autarquias têm duas funções principais: a primeira é a da 
fiscalização do exercício profissional, emitindo os registros profissionais no 
lugar do Ministério do Trabalho e tendo força policial para atuar em casos de 
exercício irregular da profissão. A segunda é a de fiscalizar a utilização 
correta dos preceitos éticos estabelecidos para aquela profissão. 356 

 

A prerrogativa de envio de projetos dessa natureza pertence, por delegação 

constitucional, ao Presidente da República (CF, artigo 61, § 1º, II, e). As autarquias da espécie 

são profissionais ou corporativas, e fiscalizam o exercício de cargos e funções, tendo 

autonomia funcional, estando, porém, sujeitas a controle.  

São sempre criadas por lei específica, com finalidades e competências já delimitadas 

no texto legal, não podendo extrapolar as funções previamente estabelecidas, encontrando-se 

atreladas ao texto da lei que as criou. De forma que, ressalvadas as diferenças entre a restrição 

(instrumento do Estado Democrático de Direito, submetida que está à previsão de lei) e a 

censura (arbitrária e anti-democrática), desenha-se o caráter constitucional de um órgão que 

                                                 
355 VEJA, O fantasma do autoritarismo. Edição 1867, de 18 de agosto de 2004. Matéria por Malu Gaspar et al. 
356 Ana Carolina Ribeiro de ABREU, O Conselho Federal de Jornalismo no Brasil, p. 8. Cf. também: Veruska 
Sayonara de GÓIS, Direitos Constitucionais e Comunicação Social: algumas considerações sobre o Conselho 
Federal de Jornalismo, p. 183-184.    



 

fiscalize as condições e o desempenho da profissão de jornalista, respeitada a liberdade 

funcional deste trabalhador.  

O caráter de verificar as condições de exercício profissional, em si mesmo, não parece 

acarretar ilegalidades. Como já dito, o próprio exercício profissional está adstrito a uma série 

de limitações, como ter as qualificações exigidas pela lei para ocupar um cargo ou função. 

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha derrubado a exigência de diploma para 

jornalista, 357 o registro continua sendo exigível, bem como uma regulamentação normativa 

infraconstitucional.  

Também os Códigos de Ética, embora não tenham força de lei, apresentam-se como 

manuais deontológicos e são espelhos de regras e freios às liberdades dos trabalhadores. De 

forma que o Conselho Federal de Jornalismo seria um órgão para balizar a profissão, 

sedimentando preceitos éticos e enfatizado uma carga principiológica mínima à profissão e 

aos agentes profissionais, segundo Cavalcante Silva. O autor comenta ainda: 

 

O que é mais jocoso nisso tudo é que os mesmos jornalistas que são contra a 
criação do Conselho Federal de Jornalismo, são os mesmos que se 
manifestaram a favor da criação do Conselho Nacional de Justiça, cujo 
objetivo primordial seria o controle externo do judiciário. Nesse caso, os 
próprios magistrados e ministros de tribunais superiores, ao invés de 
patentearem-se de uma irresignação injustificável, como acontece com a 
classe jornalística no presente momento, apoiaram a iniciativa e até 
contribuíram para essa criação. 358 

 

Entende-se aí que o respeito ao disposto na lei instituidora e ao texto constitucional 

serviriam de norte à fiscalização, somado ao fato de que são jornalistas que integram e fazem 

o papel de preservar o desempenho da profissão. Discorda-se frontalmente do Ministro 

Gilmar Ferreira Mendes, quando aduz, acerca da inconstitucionalidade de tal conselho: 

 

A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão 
jornalística também leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma 
ordem ou um conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo 
de profissão. O exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse 
campo em que imperam as liberdades de expressão e de informação. 
Ressaltem-se, nesse sentido, as considerações do Ministro Rodrigues 

                                                 
357 “É fácil perceber, nessa linha de raciocínio, que a exigência de diploma de curso superior para a prática do 
jornalismo – o qual, em sua essência, é o desenvolvimento profissional das liberdades de expressão e de 
informação – não está autorizada pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma 
verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade jornalística, expressamente 
proibido pelo art. 220, § 1º, da Constituição”, p. 66, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto Ministro Gilmar 
Ferreira Mendes.  Disponível em: media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, acesso em: 
18/03/2008. 
358 Daniel Cavalcante SILVA, Conselho Federal de Jornalismo, s/p. 



 

Alckmin, no julgamento da citada Representação n° 930, as quais afirmavam 
que o serviço público de fiscalização do exercício profissional, a cargo de 
entes autárquicos especiais, denominados ordens ou conselhos, somente 
pode ser exercido pelo Estado se existe uma regulamentação legítima da 
profissão, entendida esta como a regulamentação das profissões que 
efetivamente reclamam condições de capacidade ou qualificações 
profissionais especiais. 359 

 O fato de não se exigir mais diploma não inviabilizou o registro profissional, nem a 

regulamentação infraconstitucional existente. Já comentamos que, na prática, o Supremo se 

alinhou à tradição norte-americana de fortalecimento de liberdades privadas, outorgando às 

empresas a tarefa de decidir esses padrões normativos. Onde o Estado não pode regular, o 

mercado poderá.  

Entretanto, o jornalismo é profissão que, por única e peculiar, não está excluída do 

âmbito de controle legal, sob pena de herdar a tradição tirânica que contesta, ao rechaçar 

qualquer forma de observação e controle estatal, supervisão essa que diz respeito ao caráter 

público de qualquer atividade ou trabalho de cunho social.  

 

4.3.3 Garantias processuais ao direito de ser informado. 

 

 Por sua vez, as garantias processuais não se apresentam precisamente delimitadas. 

Concentraremo-nos nas garantias processuais ao direito difuso de ser informado, apesar de 

não termos em nosso sistema um instrumento específico e direcionado - o que não impede a 

utilização de mecanismos apropriados à natureza do direito em questão. A informação – bem 

de interesse público – é devida de forma difusa, e é justamente a este fato que se deve a 

denominação informação de massa, sobre um suporte tecnológico que permite a sua 

reprodução ‘para todos’.  

“Ora, se a sociedade atual é caracterizada por ser de produção de consumo de 

massa, é natural que passem a surgir conflitos de massa”, 360 a serem administrados 

judicialmente sob uma nova dinâmica processual.  Releva-se a ação civil pública, 

regulamentada pela Lei 7347/85, tendo, sob sua objetividade jurídica, os danos morais e 

patrimoniais causados ao consumidor (art. 1°, II). Entende-se que a atividade jornalística 

presta um serviço, imbuído de uma face política, extensamente comentada, e de uma face 

                                                 
359 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Voto Ministro Gilmar Ferreira Mendes, p. 68. Disponível em: 
media.folha.uol.com.br/brasil/2009/06/17/diploma_jornalismo.pdf, acesso em: 18/03/2008. 
360 Luis Guilherme MARINONI; Sérgio Cruz ARENHART, Manual do Processo de Conhecimento, p. 719-720. 
Cf. também: “Existe um direito difuso que protege os consumidores contra notícias inverídicas – direito difuso à 
informação verdadeira - que causem prejuízos de ordem moral ou material, admitindo-se a sua proteção por 
meio das ações coletivas”, Luiz Manoel GOMES JUNIOR, O direito difuso à informação verdadeira e a sua 
proteção por meio das ações coletivas, p. 99.   



 

comercial, que o caracteriza como forma prestacional. Assim, “a notícia, como forma de 

informação, é inequivocamente um bem de consumo, dado o seu caráter cotidiano, periódico 

e efêmero”. 361   

Configura-se, assim, a possibilidade de apreciação por parte do Poder Judiciário 

desses conflitos, em ações coletivas, tendo como proponente o Ministério Público ou 

associações legitimadas em seus estatutos para tais fins, pleiteando o direito à informação 

correta, dever do profissional informador.   

Observa-se uma ação civil pública com finalidade de cumprimento de obrigação de 

fazer, tendo como pólo passivo a empresa e o jornalista do referido veículo de comunicação, 

como possibilita a Lei 7347/85 (art. 3°. A ação civil pública poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer).  As 

obrigações de fazer são prestações pessoais, envolvendo a execução de serviços, por exemplo. 

Nesse sentido:      

 

a Constituição brasileira em vigor abriga, em forma de direito fundamental, 
a faculdade de o cidadão receber notícias corretas e verdadeiras, tema que é 
hodiernamente uma preocupação dos ordenamentos jurídicos tanto no plano 
internacional das declarações e tratados como no plano atinente às 
constituições dos Estados.  Do ponto de vista de sua estrutura, a figura 
subjetiva do droit au fait, ou seja, o direito de ser informado, possui as 
características de um direito fundamental à prestação, que se concretiza por 
meio de uma ação positiva dos sujeitos que têm o dever jurídico de prestar 
as informações. 362    

 

A obrigação de fazer do profissional da informação origina-se na lei, tendo como fonte 

a Constituição Federal e a regulamentação profissional do jornalista - onde constam suas 

atribuições, dizendo respeito a um procedimento de investigação e apuração diligentes, com 

pluralidade de fontes e honestidade intelectual. Para o cumprimento, o juiz pode conceder a 

tutela específica da obrigação, utilizando o artigo 461 (ação com objeto de obrigação de fazer 

ou não fazer) do Código de Processo Civil, assim como determinar multa até o adimplemento 

do compromisso.  

                                                 
361 Fábio Henrique PODESTÁ, Interesses difusos, qualidade da comunicação e controle jurídico, p. 155. Cf. 
também: “A informação assume a feição de mercadoria econômica – e política – de modo bem peculiar. (...) 
Mais grave do que o açambarcamento ou a ‘inflação’ de informações é o monopólio ou oligopólio da 
veiculação da informação. E aqui se põe uma trágica oposição, entre um necessário controle da divulgação da 
informação – seja pela grande empresa, seja pelas ‘redes’ – e nossas mais autênticas reações contra qualquer 
modalidade de censura”, Eros Roberto GRAU, O direito posto e o direito pressuposto, p. 114-115. 
362 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 169-170. 



 

Os veículos de comunicação social, de informação e divulgação configuram-se como 

empresa jornalística prestadora de serviços noticiosos, mas recorta-se o aspecto de que 

existem meios de comunicação dedicados ao entretenimento e à publicidade. Assim, será 

preciso um exame casuístico da função do veículo, ressaltado o fato de que, na maioria dos 

órgãos de comunicação, há espaços para a informação, a publicidade e o entretenimento. De 

maneira que, a parte dedicada à notícia jornalística se submeterá ao regime constitucional 

especial da informação jornalística. 

Nusdeo Lopes concorda com o fato de que “uma simples operação de conexão faria 

chegar às conclusões já mencionadas de ser a informação verdadeira tutelável por meio de 

ação civil”. 363 Chama a atenção, porém, para a dificuldade de se aferir a especificidade do 

direito em questão, lembrando as vantagens de um órgão que tivesse essa única função, tópico 

trabalhado anteriormente. 364 

Carvalho assevera o sistema processual coletivista como adequado à questão, de forma 

que, “cabível a ação civil pública para postular do Poder Judiciário a inserção compulsória 

de notícia verdadeira, sempre que se demonstre que a informação dada pelo órgão da 

imprensa não tenha sido exata”. 365 

Mas existiriam, ainda, outras garantias em termos de instrumentos processuais. 

Conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em seu artigo 83, para a defesa 

dos direitos e interesses protegidos na seara consumerista, são admissíveis todas as espécies 

de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Assim, o mandado de segurança 

coletivo é instrumento apto a proteger a informação jornalística.  

 
A eficácia do direito fundamental em discussão, no campo dos veículos de 
comunicação de massa, pode muito bem ser garantida pela impetração de 
mandado de segurança para a obtenção de informação oriunda de órgão 
informativo submetido ao regime constitucional de serviço público, 
concedido, permitido ou autorizado (rádio e televisão). 366 

 

O conceito de mandado de segurança coletivo assenta-se em dois elementos: um, 

institucional, caracterizado pela atribuição da legitimação processual a instituições 

                                                 
363 Vera Maria de Oliveira Nusdeo LOPES, O direito à informação e as concessões de rádio e TV, p. 193.  
364 Vera Maria de Oliveira Nusdeo LOPES, O direito à informação e as concessões de rádio e TV, p. 193-194. 
365 L.G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 113-114. 
366 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 178. Cf. também: Aluízio FERREIRA, Direito 
à informação, direito à comunicação, p. 230.  



 

associativas para a defesa de associados ou membros, e outro, de cunho objetivo, 

consubstanciado no uso do remédio para a defesa de interesses coletivos. 367  

Para José Afonso, o requisito ‘líquido e certo’, presente no mandado de segurança 

individual, não é exigível no remédio coletivo. Nesse caso, exigem-se ao menos a ilegalidade 

e a lesão do interesse que o fundamenta. 368 No entanto, o Supremo Tribunal Constitucional 

tem se posicionado diferentemente, no sentido de que “os princípios básicos que regem o 

mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a 

utilização do writ mandamental coletivo”. 369 Assim, o direito deve ser de pronto exigível, e 

documentalmente comprovável. 

Como a radiodifusão é serviço público, afigura-se o elemento da atribuição do Poder 

Público. Dessa maneira, também a petição garantida constitucionalmente poderia ser ajuizada, 

coletivamente, em face das empresas de radiodifusão. 370 A petição “é um direito de estrutura 

complexa, em que entra uma componente de liberdade e uma componente de direito positivo. 

Tem estrutura de liberdade – de liberdade de expressão e de liberdade política”. 371 

No último exemplo, a manifestação processual seria por simples petição ou 

requerimento, caracterizada pela simplicidade formal, já que a todos se assegura o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos, extravasando esse direito para o campo 

privado das empresas prestadoras de serviços de caráter público, e abrangendo, a exemplo de 

outros ordenamentos, uma pretensão de ser informado. 372 Tal pretensão poderia servir 

coletivamente à correção de informações, e conseqüente garantia do direito.     

No caso, ainda se estaria no campo da tutela individual, possível sempre que a 

divulgação de informação afetar diretamente uma pessoa.  Mas o sistema e a filosofia das 

ações coletivas são mais adequados ao tratamento de demanda tão relevante, visto que há um 

liame de solidariedade e universalidade, devido ao alcance e efeitos dos bens envolvidos. 

Como a noção de serviço público é formalista, dependendo de previsão legal, não 

ocorreria a extensão de tais instrumentos com relação às demais plataformas de comunicação 

                                                 
367 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 459. 
368 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 461. 
369 STF, A Constituição e o Supremo, disponível em: www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar, 
acesso em: 08/06/2009. 
370 CF, art. 5º, XXXIII, a – São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de 
petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.  
371 Jorge MIRANDA, Notas sobre o direito de petição, p. 285. Cf. também: “O direito de petição em ser um 
direito político e garantia constitucional antes de se distanciar do direito de ação, é-lhe anterior e, em conjunto 
com outros princípios da Carta Política – devido processo legal, acesso à justiça e juiz natural – ou 
substancial”, Artur Cortez BONIFÁCIO, Direito de petição, p. 92. 
372 Gilmar Ferreira MENDES et al, Curso de Direito Constitucional, p. 613-614. 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar


 

social. Nessas, o direito de ser informado pode ser garantido através de ação ordinária, com a 

possibilidade de antecipação da tutela judicial respectiva, para a aquisição de informação 

proveniente de meio de comunicação não suscetível de ser demandado pelo referido writ. 373 

 

 

4.3.4 O direito de resposta como garantia processual específica do direito de ser 

informado. 

 

 O direito de resposta constitui-se em garantia processual com vocação constitucional 

própria dos direitos de comunicação e informação. É descrito no Constituição (art. 5°, V) e 

não tem regulamentação infraconstitucional. Lopo Saraiva fala da importância de 

democratizar a mídia, atestando a aparente ausência de mecanismos processuais para isso. 

Sugere o mandado de garantia comunicacional, no sentido de permitir o acesso de sindicatos, 

associações e organizações constituídas há mais de um ano. 374  

Entretanto, vislumbra-se no direito de resposta um procedimento constitucional 

específico aos direitos de comunicação, com finalidade de permitir o acesso aos meios de 

comunicação por um lado, e garantir a informação adequada, através da correção de 

distorções nos informes. A dupla destinação assevera a transição do individualismo para um 

sistema compatível com as demandas da sociedade democrática, conforme assertiva: 

 

O direito de resposta não pode ser compreendido no Brasil como direito 
puramente individual, nem tampouco como exceção à autonomia editorial 
dos órgãos de imprensa. De fato, além de um conteúdo tipicamente 
defensivo da honra e da imagem das pessoas, o direito de resposta cumpre 
também uma missão informativa e democrática, na medida em que permite o 
esclarecimento do público sobre os fatos e questões do interesse de toda a 
sociedade. Assim, o exercício do direito de resposta não deve estar 
necessariamente limitado à prática de algum ilícito penal ou civil pela 
empresa de comunicação, mas deve ser elastecido para abarcar uma gama 
mais ampla de situações que envolvam fatos de interesse público. 375 

                                                 
373 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 178. 
374 Paulo Lopo SARAIVA, Constituição e mídia no Brasil, p. 74-75. Afinal, “mi derecho a hablar es inútil al 
menos que mi voz pueda ser escuchada”, ¿Restricciones liberales al poder privado?, Stephen HOLMES, p. 34. 
375 Gustavo BINENBOJM, Meios de Comunicação de Massa, Pluralismo e Democracia Deliberativa, p. 14. 
Discordamos, no entanto, desse autor quando associa o direito de resposta ao fenômeno ‘media collaborative’, 
caracterizado pela intensa participação de vários atores, e potencializado pela Internet. Restritivamente ao 
jornalismo, “a web 2.0 faz emergir o webjornalismo participativo, que remete à idéia de produção e publicação 
de notícias na rede mundial de computadores a partir de qualquer usuário. Seria, em síntese, a prática 



 

 

Também neste sentido voto do ministro Celso de Mello, que afigura representar 

posição do Supremo Tribunal Federal, asseverando que a proteção jurídica ao direito de 

resposta permite identificar sua “dupla vocação constitucional, pois visa a preservar tanto os 

direitos da personalidade quanto assegurar, a todos, o exercício do direito à informação 

exata e precisa”. 376  

No sentido de proteção dos direitos de personalidade, José Afonso assinala a dimensão 

de “garantia de eficácia do direito à privacidade”. 377 A nomenclatura não é uniforme, 

variando de acordo com o país, 378 de acordo com sua acepção mais ampla, quando o direito 

envolve responder críticas e juízos de valor, além de corrigir fatos ou informações 

equivocadas; ou mais restrita, quando a retificação se destina a contrapor fatos com fatos. 379 

Diz Barbosa Lima Sobrinho que:  

 

Os bons autores fazem nessa matéria uma distinção de grande valor entre 
direito de resposta e direito de retificação. O primeiro, como vimos, tem uma 
feição injusta; o segundo vem apoiado nos melhores argumentos. 380 

 

                                                                                                                                                         
jornalística aberta a todos. É o que alguns autores chamam de cytizen journalism, jornalismo colaborativo, 
comunitário, cidadão, open source (código aberto), peer-to-peer etc”, Cristiane LINDEMANN, A dualidade do 
webjornalismo participativo, p. 48. Além da erosão do estatuto profissional do jornalismo, temos aí vários 
problemas, como a questão da obra coletiva, em que se torna difícil atribuir autoria e responsabilização, além da 
baixa credibilidade, uma vez que uma das principais motivações dos participantes é “expressar-se 
criativamente”, Mágda CUNHA, Em cenário tecnológico a audiência também publica, p. 45.   
376 ADPF 130-7, Julgamento da Lei de Imprensa, Supremo Tribunal Federal, Voto do ministro Celso de MELLO, 
p. 43, disponível em: s.conjur.com.br/dl/voto-celso.pdf, acesso em: 08/06/2009. O ministro declarou ainda: “O 
direito de resposta/retificação traduz, como sabemos, expressiva limitação externa, impregnada de fundamento 
constitucional, que busca neutralizar as conseqüências danosas resultantes do exercício abusivo da liberdade de 
imprensa, pois tem por função precípua, de um lado, conter os excessos decorrentes da prática irregular da 
liberdade de comunicação jornalística (CF, art. 5º, IV e IX, e art. 220, § 1º) e, de outro, restaurar e preservar a 
verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de comunicação social”, p. 42. Cf. ainda, neste sentido: 
Álvaro RODRIGUES JÚNIOR, Liberdade de expressão e liberdade de informação, p. 167; L. G. Grandinetti 
Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação verdadeira, p. 121-122; 
Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e de comunicação, p. 90.  
377 José Afonso da SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 245. Cf. também: “Nosso ordenamento, 
como se vê, abrigou não apenas o droit de rectification – i.e., a faculdade da pessoa de apresentar a versão que 
reputa correta dos fatos noticiados pelos órgãos de comunicação – como também o droit de résponse, em 
sentido estrito, ou seja, a faculdade de responder a acusações, opiniões ou juízos de valor, sempre que tais 
juízos causarem um dano a direito próprio”, Sérgio Gardenghi SUIAMA, A voz do dono e o dono da voz: o 
direito de resposta coletivo nos meios de comunicação social, p. 8.  
378 “Entre nós [Portugal], fala-se em direito de resposta e de rectificação. Em Espanha, derecho de réplica e de 
rectificación. Em França, droit de résponse e droit de rectification. Na Itália, diritto di rettifica. Na Alemanha e 
nos demais países de fala alemã, Gedendarstellunsrecht ou Entgegnungsrecht (direito de contraversão ou de 
contraposição)”, Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 12. 
379 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 14. 
380 Barbosa LIMA SOBRINHO, O problema da imprensa, p. 175. 



 

Contemporaneamente, a distinção vem perdendo a razão de ser, devido à 

“plurifuncionalidade do direito de resposta”, atuando na defesa dos direitos de personalidade 

e na promoção do contraditório e do pluralismo da comunicação social. 381 

O direito de resposta teve origem na França, sendo o projeto apresentado pelo 

jornalista e deputado Dulaure, em 1795, considerado o antecedente mais remoto. Vital 

Moreira aponta a ausência do direito de resposta na quase totalidade das declarações 

internacionais de direitos, excetuando, porém, a Convenção Americana de Direitos do 

Homem, de 1969, que o prevê, no artigo 14-I. 382   

O direito de resposta ou de retificação consiste, para o autor, no poder que assiste 

aquele que seja pessoalmente afetado por notícia, comentário ou referência saída em órgão de 

comunicação, “de fazer publicar ou transmitir nesse mesmo órgão, gratuitamente, um texto 

seu contendo um desmentido, rectificação ou defesa”. 383   

No Brasil, teve sua expressão pioneira na Lei 4.743/23, sendo inserido na Constituição 

de 1934. Antes disso, foi discutido em Congresso Brasileiro de Jornalistas (1918), que pugnou 

pela sua adoção na legislação brasileira. 384   

Regulamentado na Lei de Imprensa (Lei 5.250/67, art. 29 e seguintes), envolvia uma 

fase ‘administrativa’, e outra judicial. Atualmente, nos parece que o direito de resposta passa a 

envolver a interveniência estatal, 385 a critério do demandante, podendo ser ajuizada 

diretamente no Judiciário, sem necessária fase administrativa. 386 Sendo garantia 

constitucional, deverá ser gratuita, conforme deixa entrever cláusula de extensão 

constitucional. 387 

A preocupação com a desregulamentação do direito de resposta foi manifestada pelo 

ministro Gilmar Mendes, que julgou a Lei de Imprensa inconstitucional, excepcionando as 

regras que disciplinam o direito de resposta. “O direito de resposta é assegurado no plano 

constitucional, mas necessita no plano infraconstitucional de normas de organização e 

                                                 
381 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 32. 
382 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 63. 
383 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 10. 
384 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 115-116. 
385 Aluízio FERREIRA, Direito à informação, direito à comunicação, p. 231. 
386 Fala-se, aqui, de fase administrativa como o pedido do direito de resposta diretamente junto ao veículo, e não 
como interposição de pedido junto a órgão administrativo, visto inexistir tal órgão. Assim, “a solução geral é a 
do exercício directo do direito de resposta, com recurso judicial pelo interessado em caso de recusa”, Vital 
MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 42.     
387 CF, art. 5º, LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania. 



 

procedimento para tornar possível o seu efetivo exercício”, lembrou Mendes, ao considerar 

agravado o desequilíbrio da relação entre meios de comunicação e cidadão, que restaria ainda 

mais desprotegido. 388  

Concordamos aqui com as assertivas, mesmo admitindo que o direito de resposta, 

alçado à condição de direito fundamental, tem aplicabilidade imediata, conquanto seja 

possível o tratamento legislativo. 389 A dificuldade centra-se na ausência de parâmetros. O 

tema foi discutido na IV Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa, evento 

promovido pela Associação Nacional dos Editores de Revista (Aner), Associação Nacional de 

Jornais (ANJ), Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert) e Câmara dos Deputados. 

A Abert e a ANJ defendem uma nova legislação, por entender que a falta de regras claras 

poderá permitir decisões equivocadas de juízes de primeira instância. 390 

O que seria equívoco não é exatamente fácil de compreender, ainda mais cometido por 

juízes de primeira instância. A única resposta satisfatória para a questão seria entender 

equívocos judiciais como procedimentos não-padronizados, desde o processamento até o 

mérito do direito de resposta, como tamanho e qualidade. A proporcionalidade da resposta, 

presente na Lei de Imprensa, é fonte de intenso desagrado para as corporações da mídia, que 

consideram isso uma intervenção descabida. 391 

                                                 
388 Supremo Tribunal Federal, Supremo julga Lei de Imprensa incompatível com a Constituição Federal, 
disponível em: www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402.  
389 Pacto de São José da Costa Rica, aplicável ao sistema interamericano, estabelece: Artigo 14 - Direito de 
retificação ou resposta. (1) Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo 
por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral tem direito a fazer, pelo 
mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. (2) Em nenhum caso a 
retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. (3) Para a 
efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou 
televisão, deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem goze de foro especial. 
390 O presidente da Abert, Daniel Slavieiro, acrescentou: "Precisamos discutir apenas uma lei mínima, mais 
precisamente sobre o direito de resposta e sobre a indenização por dano moral". Cf.: Nova lei para direito de 
resposta na mídia divide opiniões, disponível em: www.jusbrasil.com.br/noticias/1262317/nova-lei-para-direito-
de-resposta-na-midia-divide-opinioes, acesso em: 09/06/2009.  
391 Cf. “ANJ repudia abuso no direito de resposta. Estado de Minas publicava há um mês série de reportagens 
sobre irregularidades na UFMG. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudia veementemente a 
interpretação dada pelo Juiz da 4ª Vara Federal de BH, Ronaldo Santos de Oliveira, ao Direito de Resposta, 
previsto na Lei de Imprensa, contra o jornal Estado de Minas, que desde janeiro último vem publicando uma 
série de reportagens sobre irregularidades nas prestações de contas da UFMG e denúncias de favorecimento a 
professores e parentes de professores ligados à reitoria em concursos públicos e projetos financiados com 
dinheiro público. (...) A publicação forçada da suposta resposta, desproporcional e descabida, na edição deste 
domingo (29/3) foi evitada pela obtenção pelo jornal, de um mandato de segurança suspendendo a decisão 
judicial anterior. A substância dessa abusiva interpretação da obrigação do jornal de publicar resposta 
proporcional ao suposto erro praticado, entretanto, permanece de forma injusta e intimidatória. Brasília, 28 de 
março de 2009”. Associação Nacional de Jornais, NOTA À IMPRENSA, www.anj.org.br/sala-de-
imprensa/noticias/anj-repudia-abuso-no-direito-de-resposta, acesso em: 09/06/2009. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=107402
http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/anj-repudia-abuso-no-direito-de-resposta
http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/anj-repudia-abuso-no-direito-de-resposta


 

Entretanto, a Constituição é inequívoca, em seu artigo 5º, V, ao assegurar o direito de 

resposta, proporcional ao agravo. A doutrina estrangeira fala do princípio da igualdade de 

armas ou princípio da equivalência entre a resposta e a notícia. Assim: 

 

A idéia fundamental é a de que a resposta deve receber o mesmo relevo, de 
forma a atingir com a mesma intensidade o mesmo auditório que foi tocado 
pela notícia originária. Para isso requere-se igualdade de tratamento quanto 
ao tamanho, colocação, dimensão dos caracteres e demais características 
entre a resposta e a notícia originária. 392 

 

Na perspectiva constitucional do direito de resposta como instrumento para assegurar 

a informação jornalística, entende-se que o parâmetro permanece. Aliás, é certo que a 

doutrina vem se inclinando a considerar a proporcionalidade verdadeira garantia fundamental 

do Estado Democrático de Direito.  

Assim é que a idéia de proporcionalidade “revela-se não só um importante – o mais 

importante, por viabilizar a dinâmica de acomodação dos diversos princípios – princípio 

jurídico fundamental, mas também um verdadeiro topos argumentativo”. 393 A 

proporcionalidade aqui não é correspondência matemática, cálculo simples de proporções, 

equivalência.  

Remete-se à dinâmica de posições assumidas na dinamicidade da vida, e juridicizadas 

nos direitos fundamentais. A proporcionalidade impõe análise casuística dos bens em questão, 

sopesadas sob as máximas constitucionais. Na situação examinada, ainda mais, pois o direito 

de resposta é exercido, em regra, uma vez, inexistindo verdadeiro debate ou contraditório, a 

‘tréplica’. Assim, a obrigação que se coloca frente à imprensa e a limitação quanto à gestão do 

veículo mostram-se instrumentos necessários para a defesa da “liberdade face à imprensa”, 

bem como para a defesa de direitos difusos como a informação. 394 

 Outra importante questão é a natureza do direito de resposta. Vemo-lo como garantia 

constitucional de cunho processual, ação constitucional de cunho civil. Ressalta-se isso para 

discordar do entendimento jurisprudencial de que o direito de resposta seria punição de cunho 

                                                 
392 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 41. 
393 Willis Santiago GUERRA FILHO, O princípio da proporcionalidade como garantia fundamental do estado 
Democrático de Direito, p. 425.  
394 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 9. 



 

criminal. 395 Não se trataria de punição 396 ou de censura, 397 mas de ato direcionado a corrigir 

uma informação, ou publicizar um aspecto não divulgado.  

 Castanho de Carvalho faz uma analogia entre a contrapropaganda 398 e o direito de 

resposta, entendendo que o regime daquela seria aplicável à informação jornalística. 399 

Entendemos que o direito de resposta, que tem dignidade constitucional, é instituto autônomo 

com aplicação diferenciada. A publicidade, como forma específica de comunicação, auto-

enunciativa e destinada à venda comercial, rege-se pela contrapropaganda, que é sanção 

administrativa. 

 O direito de resposta é direito-garantia constitucional, transmudando-se em ação 

judicial de natureza cível, gratuita e, como os remédios constitucionais, destinada a regime de 

prioridade processual. Entretanto, o aspecto da não-onerosidade na transmissão da 

contrapropaganda é requisito de observância obrigatória no direito de resposta. Pensamos que 

a gratuidade deve ser completa, na segurança dessa garantia tão vital.   

 O direito de resposta poderia ser ajuizado por sindicatos, partidos políticos e 

associações constituídas há mais de um ano, para a defesa do direito de informação 

jornalística a título coletivo ou difuso; bem como pelo Ministério Público e Defensoria, dada 

a vocação constitucional. A legitimação para postular o direito de resposta coletivo é 

autônoma, concorrente e disjuntiva e pertenceria às pessoas e aos órgãos indicados no artigo 

5º da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) e no artigo 82 da Lei 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). 400  

O juízo seria o estadual, a menos que se tratasse de pessoa jurídica de direito público 

federal a impetrar, caso em que a Justiça Federal seria competente (CF, artigo 109, I). Isso 

porque “nem só as pessoas podem ter motivos para responder às notícias ou opiniões da 

                                                 
395 “O direito de resposta possui natureza jurídica de sanção penal, devendo ser processado e julgado por Juízo 
Criminal”, (STJ . 5 ~ Turma . RECURSO 654719. Processo : 20040048283 da decisão: 15/02/2007. Ministra: 
LAURITA VAZ), disponível em: s.conjur.com.br/dl/sentencauniversal.pdf, acesso em: 09/06/2009. 
396 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, p. 117. 
397 Sérgio Gardenghi SUIAMA, A voz do dono e o dono da voz: o direito de resposta coletivo nos meios de 
comunicação social, p. 12. 
398 Lei 8078/90.  Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na 
prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do 
infrator. § 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e dimensão e, 
preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 
publicidade enganosa ou abusiva. 
399 L. G. Grandinetti Castanho de CARVALHO, Liberdade de informação e o direito difuso à informação 
verdadeira, Nota de rodapé 186, p. 122. 
400 Sérgio Gardenghi SUIAMA, A voz do dono e o dono da voz: o direito de resposta coletivo nos meios de 
comunicação social, p. 14. 



 

imprensa que lhes digam respeito. Também o Estado e a Administração podem ter interesse 

nisso”. 401 Nesse caso, compartilham do mesmo sistema de direito de resposta que o dos 

particulares, não se confundindo tal com o direito de antena. 402 Assim, o direito de ser 

informado implica certa carga de ônus para os meios de comunicação, uma vez que:   

  

O cidadão tem direito fundamental a uma informação de qualidade e não a 
qualquer informação, ou seja, uma informação que seja correta e verdadeira, 
produzida com cautela e honestidade, bem como pluralista, porquanto 
proveniente do livre acesso às diversas fontes. E (...) as exigências 
anteriormente formuladas para a informação poderão ser asseguradas, por 
exemplo, pelo direito de retificação de notícias errôneas (direito fundamental 
de resposta ou direito difuso à informação verdadeira). 403  

 

Constata-se, pelo examinado nos limites do trabalho, a existência de garantias de 

natureza processual, possibilitando-se a proteção judicial ao direito de ser informado. Mais do 

que garantias processuais, também foram observadas aquelas institucionais e substanciais, 

formando um conjunto sistêmico passível de proteção aquele direito.  

A informação jornalística, como direito fundamental e garantido constitucionalmente, 

goza de plena eficácia, não dependendo de leis posteriores que venham a lhe conferir 

vigência. Entretanto, é de se cuidar de uma sistematização dessas garantias, para 

concretização da máxima normatividade constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                 
401 Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 37.  
402 Em Portugal, “a Constituição prevê e a lei regula um direito de acesso obrigatório e gratuito às estações de 
rádio e televisão por parte dos partidos políticos e das organizações económicas e sociais”, que seria, em 
resumo, o conteúdo do direito de antena. Cf. Vital MOREIRA, O direito de resposta na comunicação social, p. 
171. 
403 Edilsom FARIAS, Liberdade de expressão e comunicação, p. 90. 



 

 

 

A concretude dos direitos é uma das preocupações dos estudos jurídicos 

contemporaneamente. A empiria certamente contamina ou toca a dimensão jurídica, 

especialmente quando parece existir uma crise da força normativa, especialmente a 

constitucional. A garantia é um instrumento jurídico que intenta efetivar a norma. 

As garantias constituem salvaguardas aos direitos declarados, e são passíveis de 

diferentes classificações, podendo vir expressas no próprio corpo da Constituição, o que lhes 

alça ao patamar mais avançado na hierarquia legal, ou dispersas na legislação.   

Vimos que o regime dos direitos e garantias é bastante assemelhado, apesar dos 

devidos traços diferenciais. No caso do direito de ser informado, verifica-se um âmbito mais 

estendido de garantias substanciais, e um mais restrito de garantias processuais. Como direito 

subjetivo constitucional, tal direito pode ser exigido, demarcando-se justiciável.  

A posição parece ter sido adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que já assinalou um 

corpo de obrigações de informação jornalística, pelo qual se responsabilizam as empresas 

jornalísticas e os próprios agentes jornalistas. O jornalista trabalha sob um regime contratual, 

está subordinado à empresa e partilha com esta a obrigação institucional de informação 

adequada. Assim, a garantia da informação deve ser prestada pela empresa e pelo jornalista.  

O direito à informação caracteriza-se como direito difuso (art. 81, Código de Defesa 

do Consumidor), ou seja, de gozo por titulares indeterminados e numerosos, a saber, todo o 

corpo social. Em se tratando desses direitos, devido ao alto grau de abstração, a crítica é no 

sentido de que o mero reconhecimento não se traduz em efetividade.  

Traçou-se, dessa maneira, um painel de garantias de cunho institucional, substancial e 

processual. Tratando-se de garantias institucionais ao direito de informação (subespécie do 

direito à comunicação), referir-se-ia a verdadeiras instituições (como a imprensa livre) 

protegidas pelo sistema constitucional. De tais garantias de cunho objetivo, redundariam 

direitos subjetivos, segundo abalizada doutrina. 

No caso das garantias substanciais, a Constituição Federal traçou um campo 

diretamente relacionado de proteção ao direito de ser informado. Assim, no texto 

constitucional, assegura-se o acesso à informação (artigo 5°, XIV) e resguarda-se o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional.  O artigo 220 complementa o sistema de 

proteção substancial, instituindo a incensurabilidade da informação jornalística, norma alçada 

a princípio da Constituição.  



 

O sigilo da fonte é outra vertente de garantia ao direito de ser informado, pois permite 

ao jornalista resguardar a identidade das pessoas que entrevista, preservando a segurança da 

fonte e o direito de informação da sociedade. Isso toca às condições de produção da 

informação, garantindo-se ao informador a possibilidade de proteger a fonte, que, não raras 

vezes, somente se dispõe a falar sob esta condição. 

Outras garantias ao direito de ser informado são as vedações ao anonimato e a 

responsabilização pelos abusos no exercício de manifestação de pensamento e informação. 

Ainda neste sentido, a liberdade de atividade profissional (prevista no artigo 5°, XIII – é livre 

o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer), e a função social da propriedade determinada constitucionalmente, 

impondo uma série de restrições aos jornalistas e empresários no seu dever de informar.   

Uma garantia especialmente difícil de classificar, um tertius genius, seria a de 

constituição de órgãos responsáveis pela fiscalização dos veículos de comunicação, e 

incumbidos de verificar a qualidade dos serviços, como programação e informação. O órgão 

constitucional inicialmente vocacionado para o controle das comunicações, de forma geral, 

parecia o Conselho de Comunicação Social, aparentemente desvirtuado pela destinação dada 

na legislação infraconstitucional.  

Faz-se necessário pensar, além das garantias substanciais e institucionais ao direito de 

ser informado, em garantias processuais aptas ao manuseio do sistema processual coletivo. 

Atentou-se, assim, para esse conjunto de garantias, a saber, passíveis de exercício no caso do 

direito difuso de ser informado. Mas, por sua vez, as garantias processuais não se apresentam 

precisamente delimitadas.  

Concentramo-nos nas garantias processuais ao direito difuso de ser informado. Em um 

novo cenário de conflitos de massa, a serem administrados judicialmente sob uma nova 

dinâmica processual, ganha importância a ação civil pública, regulamentada pela Lei 7347/85, 

tendo, sob sua objetividade jurídica, os danos morais e patrimoniais causados ao consumidor. 

Entende-se que a atividade jornalística presta um serviço, imbuído de uma face 

política, extensamente comentada, e de uma face comercial, que o caracteriza como forma 

prestacional, serviço. Configura-se, assim, a possibilidade de apreciação por parte do Poder 

Judiciário desses conflitos, em ações coletivas, tendo como proponente o Ministério Público 

ou associações legitimadas em seus estatutos para tais fins, pleiteando o direito à informação 

correta.   



 

Observa-se uma ação civil pública com finalidade de cumprimento de obrigação de 

fazer, tendo como pólo passivo a empresa e o jornalista do referido veículo de comunicação, 

como possibilita a Lei 7347/85. Para o cumprimento, o juiz pode conceder a tutela específica 

da obrigação, utilizando o artigo 461 (ação com objeto de obrigação de fazer ou não fazer) do 

Código de Processo Civil, assim como determinar multa até o adimplemento do 

compromisso.  

Outras garantias seriam cabíveis, em termos de instrumentos processuais. O mandado 

de segurança coletivo é instrumento apto a proteger a informação jornalística, no caso de 

concessionárias de radiodifusão, caracterizadas como serviço público. Dessa maneira, 

também a petição garantida constitucionalmente poderia ser ajuizada, coletivamente, em face 

das empresas de radiodifusão. 

Vislumbramos apenas um procedimento constitucional específico aos direitos de 

comunicação, que é o direito de resposta (com finalidade de permitir o acesso aos meios de 

comunicação por um lado, e garantir a informação adequada, através da correção de 

distorções nos informes), descrito no Constituição (art. 5°, V). A dupla destinação assevera a 

transição do individualismo para um sistema compatível com as demandas da sociedade 

democrática 

O direito de resposta, sem a interposição da Lei de Imprensa, passa a envolver a 

interveniência estatal, a critério do demandante, podendo ser ajuizado diretamente no 

Judiciário, sem necessária fase administrativa. Sendo garantia constitucional, deverá ser 

gratuita, conforme deixa entrever cláusula de extensão constitucional.  

Como a Constituição é inequívoca, em seu artigo 5º, V, ao assegurar o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, pensa-se que a proporcionalidade é elemento necessário ao 

juiz, na apreciação da extensão da resposta, impondo análise casuística dos bens em questão, 

sopesadas sob as máximas constitucionais. 

 Esse procedimento garantista teria natureza de garantia constitucional de cunho 

processual, ação constitucional de cunho civil. Diverge-se de posição jurisprudencial, em 

sentido de que seria punição de cunho criminal, ainda sob a baliza da antiga Lei de Imprensa.  

 O direito de resposta poderia ser ajuizado por sindicatos, partidos políticos e 

associações constituídas há mais de um ano, para a defesa do direito de informação 

jornalística. O juízo seria o estadual, a menos que se tratasse de pessoa jurídica de direito 

público federal a impetrar, caso em que a Justiça Federal seria competente (CF, artigo 109, I). 



 

Pelo trabalho realizado, constatou-se a existência de garantias de natureza 

institucional, substancial e processual ao direito de ser infomado, possibilitando-se a sua 

proteção judicial. A informação jornalística, como direito fundamental e garantido 

constitucionalmente, goza de plena eficácia, não dependendo de leis posteriores que venham a 

lhe conferir vigência. No caso do direito de resposta, é possível a regulamentação 

infraconstitucional, sob os critérios do Poder Constituinte Originário. 

A ausência de atividade legislativa, entretanto, não altera em nada a sua aplicabilidade. 

A efetividade dependerá, porém, em amplo espectro, da apreciação casuística do Judiciário. 

Sem embargo das dificuldades procedimentais, não se acredita que isso será um fator de 

desprestígio ou diminuição normativa de eficácia social dessa garantia. 
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