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“Há mais ideias sobre a terra do que com frequência 

imaginam os intelectuais. E essas ideias são mais 

ativas, mais fortes, mais resistentes e mais 

apaixonadas do que o que delas podem pensar os 

políticos. É preciso assistir ao nascimento das ideias 

e à explosão de sua força: e isso não nos livros que 

as enunciam, mas nos acontecimentos nos quais elas 

manifestam sua força, nas lutas que travamos pelas 

ideias, contra ou a favor delas. Não são as ideias que 

levam o mundo. Mas é justamente pelo fato de o 

mundo ter ideias (e por produzi-las continuamente) 

que ele não é conduzido passivamente segundo 

aqueles que o dirigem ou que gostariam de ensiná-lo 

a pensar de uma vez por todas.”  

Foucault 



RESUMO 

 

A responsabilidade penal da mídia é analisada quando os critérios de produção da notícia e os 

fatos envolvendo a segurança pública são produzidos sem considerar os fatores técnicos, 

éticos e legais na prática midiática do jornalismo. A liberdade de expressão, manifestação do 

pensamento, as qualificações necessárias para o exercício profissional e seus limites 

constitucionais, alcançando os princípios constitucionais penais e as possibilidades de 

responsabilização penal pelos ilícitos praticados na mídia estão presentes como fatores 

essenciais de diálogo jurídico no presente trabalho. O julgamento do Supremo Tribunal 

Federal acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 5.250/67 – denominada Lei de Imprensa, 

provocou uma lacuna no ordenamento jurídico pátrio, forçando a utilização do código penal 

para solucionar as questões que envolvem os crimes produzidos na atuação profissional 

midiática. O princípio da presunção de inocência é ignorado pelo profissional da mídia na fase 

de inquérito policial, na qual a informação publicada não respeita as garantias constitucionais, 

dentre eles: o direito à intimidade, à honra e à imagem. O direito à informação e o dever 

midiático de informar são trabalhados em seu aspecto constitucional, considerando que essa 

mesma informação deve ser produzida pautando-se pela qualidade e princípios norteadores da 

verdade. O conceito constitucional de mídia apresenta-se como sendo a informação com a 

devida linguagem da notícia midiática, produzida e difundida através dos veículos de 

comunicação social de massa, seja na plataforma impressa ou digital. O modelo jurídico 

apresentado do direito à informação é delineado a partir de uma hermenêutica constitucional, 

alcançando a produção da notícia como resultante da atividade profissional do jornalista nas 

diferentes plataformas noticiosas, garantindo-se a qualidade concretizadora desse direito. No 

âmbito da liberdade da atividade profissional do jornalista, os limites constitucionais são 

abordados em consonância com a realidade da (não) regulamentação da sua profissão, 

considerando as vedações constitucionais aos abusos cometidos no exercício dessa atividade 

ligada à comunicação. No campo jusfilosófico, alcançam-se os limites do dever da verdade no 

jornalismo como instrumento de difusão da notícia, o respeito à audiência e a compatibilidade 

com o Estado constitucional. Utilizando os aspectos conceituais e doutrinários, esse ilícito 

penal é analisado a partir da prática jornalística e da publicação da notícia envolvendo a 

segurança pública, tendo como campo hipotético a consumação do referido crime através do 

dolo eventual. Como instância de julgamento desses crimes contra a honra produzidos na 

mídia, apresenta-se o tribunal do júri popular como forma legítima de decisão democrática. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Responsabilidade penal. Mídia. Jornalismo. Honra. 
 



ABSTRACT 

 

The criminal responsibility of the media is analyzed when the criteria for production of news 

and events involving public safety are produced without considering the technical, legal and 

ethical practice of journalism in the media factors. Freedom of speech, expression of thought, 

necessary for professional qualifications and constitutional limits, reaching criminal 

constitutional principles and the possibilities of criminal liability for offenses practiced in the 

media are present as key factors legal dialogue in this work. The judgment of the Supreme 

Court on the unconstitutionality of Law nº. 5.250/67 – called Media Law caused a gap in the 

national legal system, forcing the use of the criminal code to address issues that involve 

crimes produced in media professional performance. The presumption of innocence is ignored 

by the professional media during a police investigation where the information published does 

not respect, including constitutional guarantees: the right to privacy, honor and image. The 

right to information and the duty to inform media are worked in its constitutional aspect, 

considering that the same information should be produced is guided by the quality and 

guiding principles of truth. The constitutional concept of media is presented as information 

with the appropriate language of the news media, produced and disseminated through the 

vehicles of mass media, whether in print or digital platform. The presented model of the legal 

right to information is outlined from a constitutional hermeneutics, increasing the production 

of news as a result of the occupation of journalist in different news platforms, guaranteeing 

the quality of this prolific law. Under the Freedom of professional activity of the journalist, 

the constitutional limits are addressed in line with the reality of (non) regulation of their 

profession, considering the constitutional abuses committed in the exercise of that activity 

linked to communication fences. Jusphilosophic field reaches the limits of the duty of truth in 

journalism as a tool for spreading news, respect the audience and compatibility with the 

constitutional state. Using the conceptual and doctrinal aspects, this criminal offense is parsed 

from the journalistic practice and the publication of news involving public safety, with the 

hypothetical field consummation of that crime through the eventual intention. As a form of 

judgment against these crimes produced in honor media presents the court of the jury as a 

legitimate form of democratic decision. 

 

KEY WORDS: Constitution. Criminal liability. Media. Journalism. Honor. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, o estudo do crime visa a alcançar bem mais do que o entendimento 

acerca da prática delitiva e seu impacto social, assim como discernir os caracteres valorativos 

do bem juridicamente protegido pelo Estado através do Direito Penal e Processual Penal. Essa 

necessidade se amolda à sociedade complexa da qual fazemos parte e na qual os delitos se 

constituem como parte do cenário social – carecedor de observação e pesquisa, aplicação de 

uma pena adequada ao ilícito penal praticado e prevenção desses mesmos crimes. Nas 

mesmas dimensões de importância da pesquisa científica se encontram os crimes praticados 

nas atividades midiáticas, sendo pela extensão do delito, pelo alcance e os estragos 

provocados na abrangência dessa (des)territorialidade material geográfica. A informação 

midiática globalizada ou mesmo na esfera local tende a provocar estragos consideráveis na 

honra e imagem das pessoas quando desviada dos seus reais objetivos profissionais, motivo 

pelo qual esse estudo e pesquisa dos efeitos midiáticos na modernidade tenciona estudar a 

territorialidade dessa mídia como sendo uma abrangência que segue além-fronteiras e ganha 

contornos através da rede mundial de computadores, bem como os efeitos sociojurídicos de 

uma atividade profissional que não observa os preceitos constitucionais. 

 É visível as transformações ocorridas no ordenamento brasileiro nas últimas duas 

décadas, ainda considerando os efeitos dos julgamentos produzidos pelos Tribunais 

Superiores. Suas decisões têm movido a esfera da realidade cotidiana e provocado mudanças 

no entendimento jurídico, bem como ocasionado as reformas nos julgados oriundos dos juízos 

de primeira instância. A legislação que regulamentava as atividades midiáticas, a exemplo da 

denominada Lei de Imprensa, também sofreu alterações ao longo desse período e passou a ser 

alvo de questionamentos por parte das instituições legalmente constituídas no país – como foi 

o caso dos representantes de partidos políticos e sindicatos das empresas de radiodifusão. 

 O Supremo Tribunal Federal (STF), ao não recepcionar constitucionalmente a Lei nº 

5.250/67 (que regulamentava a liberdade de manifestação do pensamento e informação), 

através do julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 (ADPF 

130) –, provocou uma enorme lacuna na legislação ordinária – que tratava, dentre outros 

assuntos, dos crimes de imprensa, os quais passarão a ser tratados neste trabalho com a 

denominação ”crimes de mídia”, por ser um termo que mais se adequará ao trabalho 

desenvolvido. A utilização da presente terminologia irá alcançar em abrangência e totalidade 

sua conceituação, não somente fazendo constar as referências aos veículos de natureza 

impressa, mas também de todo e qualquer suporte tecnológico, inclusive o digital ou 
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eletrônico. Essa lacuna legal acabou impedindo a aplicação de uma lei especial quando se 

tratava dos ilícitos cometidos na atividade midiática. A ausência de lei específica que trata dos 

crimes cometidos pela mídia força necessariamente a análise e busca de alternativa legal – 

para responder os questionamentos sociais e democráticos da modernidade –, com a 

finalidade de alcançar o entendimento acerca da prática delitiva midiática e a devida aplicação 

da necessária pena como consequência do ato ilícito praticado contra a honra de terceiros na 

produção da notícia, ainda na fase de cobertura do inquérito policial. Em idêntica posição 

tomada com relação à Lei nº 5.250/67, o Supremo Tribunal Federal, através do Recurso 

Extraordinário 511.961/SP (RE 511.961/SP), fez desaparecer do ordenamento jurídico o 

Decreto-lei 972/1969 (legislação regulamentadora do exercício da profissão de jornalista) e 

sua base legal ordinária, que disciplinava a prática do profissional da notícia, declarando a 

inconstitucionalidade da exigência do diploma acadêmico como pré-requisito para o exercício 

da atividade jornalística. Esses dois diplomas legais perderam sua vigência e eficácia em 

30/04/2009 e 17/06/2009, respectivamente. A partir de então os crimes de mídia, quer seja em 

plataforma impressa quer seja em digital, passaram a ser analisados e julgados pelo que 

estabelece o Código Penal (CP). Nesse aspecto trabalhar-se-á o crime de calúnia, estampado 

no art. 138 do Código Penal, tendo em vista o seu liame através da produção da notícia e os 

registros históricos da unilateralidade que versa apenas sobre a composição da narrativa da 

autoridade policial em detrimento de uma linguagem jornalística que deveria preservar o 

contraditório no núcleo das informações propagadas. 

 É digno de esclarecimento que não somente a calúnia poderá fazer parte dos possíveis 

crimes cometidos na mídia. Outros delitos poderão vir a ser praticados na atividade noticiosa, 

como é o caso dos demais crimes contra a honra – a injúria e a difamação, além de uma série 

de outros ilícitos penais, dos quais destacamos: contra a paz pública, apologia a ideias 

preconceituosas e discriminatórias, propaganda de atos que atentem contra a segurança 

nacional, contra o sentimento religioso e manifestações de ultraje público etc. Como forma de 

delimitar o tema a ser trabalhado, o crime de calúnia se mostrou mais evidente e desafiador, 

frente às mudanças constatadas nos julgamentos dos tribunais, como também pelo seu grau de 

ofensividade potencializadora através da mídia. 

 As ideias doutrinárias dos crimes contra a honra fornecerão luz conceitual-doutrinária 

bastante pertinente para contrastar com uma realidade construída pela mídia, bem como 

facilitará seu vislumbre na possibilidade dessa produção da notícia caluniosa nos mais 

variados aspectos da sua divulgação junto à sociedade na fase de inquérito policial. Há uma 

tendência constitucional de proteção aos direitos fundamentais individuais, quando se afirma 



12 

 

não existir ninguém que seja privado de sua honra, mesmo se tratando daqueles indivíduos 

que já ficaram reconhecidos pelo estigma social em razão da grande quantidade de infrações 

penais e das consequentes sentenças penais condenatórias advindas da prática desses crimes, 

inclusive aquelas com trânsito em julgado. Nesse aspecto, aplicar-se-á essas lides conceituais 

às práticas caluniosas efetuadas pelos profissionais da mídia, mais especificamente àqueles 

que trabalham na atividade de produção diária da notícia que envolve a segurança pública – 

quando de forma desprovida de critérios éticos e profissionalmente responsáveis acabam por 

provocar esse ilícito penal no trato com a notícia. 

 A fase de inquérito policial apresentar-se-á como marco inicial da pesquisa devido às 

suas fragilidades e constante evidência de exposição dos indiciados, ainda considerando a sua 

característica antecipatória da ação penal e sua ação nuclear de força preparatória para 

justificar a denúncia que desencadeará os laços processuais próprios da referida ação penal. 

Percebe-se que desde o inquérito policial há forte tendência estigmatizante sobre a imagem e 

a honra dos sujeitos acusados, que correm sérios riscos de perenizá-los na fase processual. 

Tendo amparo legal, o sigilo do inquérito deve preservar a imagem do(s) envolvido(s), e cabe 

ao Estado, representado pela autoridade policial, o cumprimento dessa legalidade, ou seja, 

garantir o necessário sigilo na fase investigatória. 

 Contínua busca dessas explicações jurídico-sociais através da pesquisa científica, com 

relação ao crime de calúnia cometido no exercício da atividade midiática, proporcionará um 

estudo esclarecedor e sério, além de contribuir no alcance dos efeitos sociais provocados pela 

prática profissional destituída da eticidade necessária. O trabalho se estruturará a partir da 

metodologia de abordagem sistêmica e interdisciplinar, concatenando os valores teórico-

conceituais do Direito e da Comunicação Social como conhecimentos científicos capazes de 

contribuir para o fortalecimento desse debate que ganha forte apelo social na atualidade. 

Desenvolver-se-á um trabalho capaz de alcançar a responsabilidade penal da mídia, 

visto que atende às necessidades levantadas pela literatura especializada dos estudos da 

Comunicação e do Direito, além de preencher uma lacuna jurídica, que aponta urgência para o 

levante de uma discussão mais aberta e pormenorizada da situação que ora se estabelece entre 

a atividade profissional midiática e os abusos cometidos quando de sua atuação nos veículos 

de comunicação de massa, especificamente no crime de calúnia, quando da informação 

trabalhada a partir da notícia veiculada na mídia durante a fase do inquérito policial. 

 Pertinentes são as preocupações instaladas atualmente no meio social quanto ao aspecto 

violento e aos abusos cometidos pela mídia, que além das consequências dessa prática 

midiática delituosa vem produzindo resultados perturbadores na coletividade. Ao conceber o 
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crime de calúnia cometido no exercício profissional, caberá estudar nesta perspectiva 

acadêmica ora apresentada, o ilícito penal e seus critérios de julgamento na aplicação da pena 

– a fim de alcançar o entendimento dos resultados obtidos dessa punição através do legítimo 

respeito ao ordenamento jurídico pátrio, nesse caso também visando a colaborar com a 

diminuição da impunidade dos crimes cometidos na mídia e distanciando-se da ideia que 

circunda a possibilidade de censura, seja no seu aspecto direto seja no indireto, quando do 

tratamento desses julgamentos. 

 Assim, destacam-se os envolvidos no delito cometido pela mídia na prática profissional, 

com ênfase voltada para a calúnia e serão perseguidos os valores constitucionais do direito à 

informação e o direito a ser informado – em confronto com o direito à privacidade dos 

indivíduos e o sigilo do inquérito policial, art. 20 do Código de Processo Penal (CPP), que na 

leitura mais pormenorizada do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, deverá munir-se de 

cautelas para não macular a honra e a imagem das pessoas –, aqui também incluídos aqueles 

sujeitos que estão sendo alvo de investigação policial. O direito à informação, nesses moldes, 

entra em frontal colisão com os direitos fundamentais individuais e a evidente pactualidade na 

construção da notícia, quando considera apenas e tão somente o elo existente entre o 

profissional da mídia e a autoridade policial, atendendo os interesses de uma informação 

eivada de subjetividade dos sujeitos que representam o Estado. 

 Esse ilícito penal midiático será analisado a partir da prática jornalística na cobertura 

noticiosa da segurança pública, tendo como campo hipotético a consumação do referido crime 

através do dolo eventual. A abordagem jurídica, tomado pelos campos da pesquisa 

bibliográfica e qualitativa, enquanto formadores de uma convicção apoiada nos elementos 

constitutivos, utilizará o método indutivo. A proposta será desenvolvida com o objetivo de 

sedimentar o campo da pesquisa acerca da prática desse ilícito penal provocado no exercício 

da atividade profissional midiática e tem como elementos centrais a serem desenvolvidos os 

seguintes questionamentos: pode o profissional da mídia cometer crime de calúnia, quando da 

cobertura midiática na área da segurança pública? O dever-poder de informar sobrepõe à 

marca principiológica constitucional garantidora da inviolabilidade da honra e da 

privacidade? Essas inquirições questionadoras se estabelecerão no bojo da problematização 

como elementos capazes de proporcionar uma reflexão, análise e contextualização 

contemporânea da realidade que se visualiza na atividade midiática. 

 O primeiro capítulo lança as condições a que o direito constitucional se propõe 

enquanto garantidor do direito à informação, por um lado; e, por outro, das competências e 

deveres de informar que possui o jornalista. Os desafios da profissão e a ausência de 
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regulamentação legal se revestem de importância ao debate público. A cobertura jornalística 

da segurança pública e o desenvolvimento histórico dessa trajetória profissional se somam aos 

desafios que deverão ser enfrentados no exercício da atividade profissional. 

 Os limites constitucionais à liberdade de informação são postos em evidência no 

segundo capítulo, quando se demonstra a necessidade de esclarecer as vedações 

constitucionais e os direitos indisponíveis. Os princípios constitucionais penais constituir-se-

ão de estrutura lógica na qual deve ser preservado o direito à presunção de inocência daqueles 

sujeitos acusados na fase de inquérito policial. 

 No terceiro capítulo abordar-se-ão as questões que delineiam o entendimento da base 

conceitual e sua aplicabilidade à liberdade de expressão. Nessa condição, levar-se-á a exame 

as construções da internacionalização dos direitos humanos – sua relação com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal nos julgamentos que expõem a constitucionalidade pátria e o liame 

com os acordos internacionais, além da abordagem do tratamento no direito estrangeiro no 

que tange aos crimes de mídia. 

 A produção sensacionalista da cobertura noticiosa será confrontada com a ponte que 

dialoga com os postulados constitucionais e determinam o acesso à informação, mas detendo-

se na observância que exige a qualidade necessária. O perfil da notícia e seus tentáculos 

linguísticos promotores da informação desvirtualizada que fere a dignidade humana será 

tratado através de um suporte jurídico-analítico no qual a responsabilidade penal dos 

profissionais da mídia e os limites jurídicos impostos no julgamento desses crimes possam 

resultar em respostas lúcidas à problemática pesquisada. 

 O último tópico capitular desenvolve a responsabilidade penal da mídia e apresenta o 

modelo democrático de julgamento dos ilícitos penais produzidos no exercício da atividade 

jornalística. A condição limite do dever da verdade no jornalismo e a possibilidade do crime 

de calúnia quando da produção da notícia envolvendo fatos criminosos na sociedade são elos 

da pesquisa proposta. Nessa perspectiva, apresentar-se-á uma proposta para que os crimes de 

mídia sejam julgados pelo tribunal do júri popular, como forma de respeitar a legitimidade 

popular na tomada de decisão dos delitos que envolvem diretamente questões delicadas no 

Estado Democrático de Direito, tais como: liberdade de profissão e expressão, liberdade de 

mídia e garantias constitucionais dos direitos fundamentais individuais. 
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2 DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E O DEVER JORNALÍSTICO 

DE INFORMAR 

 

Os valores constitucionais insculpidos no direito à informação possuem uma sólida 

intimidade jornalística e se apresentam como sendo uma forma moderna de assegurar a 

liberdade das publicações sob “[...] toda mensagem, tudo o que se pode comunicar ― juízos, 

propaganda de ideias e notícias sobre fatos”
1
. Nesse contexto, há o assinalamento da 

importância com que o tema do direito à informação se coloca na pauta dos direitos e 

garantias fundamentais, assegurando de forma inequívoca a liberdade de informar, a qualtem 

respaldo legal nas normas brasileiras. O nascedouro constitucional desse reconhecimento do 

trabalho jornalístico possui vínculos sociais com as experiências primeiras de difusão da 

informação através das mídias – quando do surgimento dos canais de comunicação que se 

credenciaram ao longo de todo esse tempo como via legítima e profissional de realização 

desse trabalho, a exemplo do jornal impresso, o rádio, a televisão, a internet etc. Contudo, não 

significa que essa premissa hipotética tenha caráter imutável, ou seja, que a Constituição 

Federal permite apenas a difusão informativa pelos canais midiáticos convencionais. Eis que a 

liberdade de informação é bem mais ampla, mas seu reconhecimento profissional passa pela 

mídia e pelo conjunto de sujeitos tecnicamente preparados para tais atividades. 

 Esse paradigma constitucional da liberdade de informação jornalística representa um 

avanço e é resultante das lutas travadas ao longo dos anos em território brasileiro, provocando 

significativamente consequências quanto ao alcance dos efeitos práticos desse acesso à 

informação na comunicação humana. A oportunidade gerada pela liberdade de informação 

tem feito avançar as relações institucionais e interpessoais, sem contabilizar as inúmeras 

consequências positivas advindas de uma pluralidade de acesso a essas mesmas informações, 

dando-nos conta de que o sistema democrático deve consolidar-se de forma que essa liberdade 

de informação se enraíze cada vez mais na sociedade a fim de que as garantias legais se 

estabeleçam de forma integral e com acesso aos que dela desejarem participar ativamente. 

 Nessa direção valorativa da informação como corolário constitucional, Pereira
2
 defende 

que 

 

 

_____________ 
1
 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva: 2012. p. 299. 

2
 PEREIRA, Guilherme Döring Cunha. Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 24. 



16 

 

O conhecimento – e, portanto, a informação – mais fundamental é, sem dúvida, 

aquele que a leva a compreender o sentido da própria existência e a buscar o fim que 

vai ínsito aí. É a informação que se adquire sobretudo do exemplo de virtude dos 

que estão à volta, a começar pelos membros da própria família. A par do exemplo, a 

própria formulação teórica da ética está chamada a desempenhar esse papel central. 

Mais eficaz ainda é o poder iluminador de uma genuína obra literária ou outra 

criação artística do engenho humano. Também são vitais as informações sobre o 

mundo, sobre as circunstâncias concretas da sociedade, onde se vive, onde se tem de 

atuar e exercer um papel transformador. Idem quanto à “ciência” própria da 

atividade profissional de cada pessoa, seja ela de mais ou menos envergadura 

intelectual. 

 

 

 A valoração constitucional à informação tem por base o desenvolvimento em várias 

áreas do conhecimento tecnológico, científico e cultural. Nesse aspecto, a informação bem 

articulada, divulgada e assimilada proporciona à sociedade sua participação ativa na 

coletivização de dados e temáticas capazes de transformar a realidade na qual a coletividade 

se encontra inserida, além de tornar acessível esse mesmo conhecimento de maneira tal que 

todos possam exercer esse direito. No âmbito geral, esse acesso à informação produz um 

efeito positivo quando estimula os indivíduos a tomarem conhecimento do mundo que os 

cerca, seus deveres e seus direitos, o papel da ciência, o estímulo à cidadania, os fatores de 

transformação educacional, enfim, se propõe a modificar uma prática anterior, para uma 

transformadora realidade no rumo do crescimento individual e coletivo. 

 É prudente ressaltar a importância dessa comunicação humana que levou os indivíduos 

a procurar informações em vários aspectos da vida que os cercava, assim como dos 

acontecimentos de que eram ou não os seus protagonistas. Convém dessa forma explicitar que 

a comunicação humana acabou por produzir vários efeitos amplificadores em sua relação, 

passando a exigir-se cada vez mais no estabelecimento de vínculos com instrumentos capazes 

de disseminar as suas ideias e os seus ideais. Essa necessidade de transformação social acabou 

sempre por impulsionar a trajetória do ser humano e o ambiente que o cercava. O 

desenvolvimento das aptidões comunicativas levou esses sujeitos primatas ao curso natural de 

inserção nesse mesmo cenário onde a informação passou a ser o eixo primordial da relação 

social. 

 A criação do alfabeto unificou os procedimentos de leitura, alcançando unidade no 

diálogo interpessoal, tornando-o mais consistente. Para a comunicação humana, a 

possibilidade do crescente avanço das tecnologias da inteligência
3
 facilitou o intercâmbio de 

_____________ 
3
 “Com a escrita, abordamos aqueles que ainda são os nossos modos de conhecimento e estilos de temporalidade 

majoritários. O eterno retorno da oralidade foi substituído pelas longas perspectivas da história. A teoria, a lógica 

e as sutilezas da interpretação dos textos foram acrescentadas às narrativas míticas no arsenal do saber humano. 
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valores culturais e econômicos. Já no Direito, a criação de um sistema alfabético fez 

materializar o compêndio positivado das leis, tendo como locus de disseminação dessas novas 

técnicas o Crescente Fértil
4
, donde Castro

5
 salienta: 

 

 

Mas, a mais grandiosa invenção dessa gente da Mesopotâmia foi passar para uma 

superfície símbolos que expressavam ideias; a isso chamamos de escrita. O tipo de 

escrita que inventaram foi a cuneiforme. Não se pode estranhar, portanto, que 

tenham sido estas pessoas as primeiras a terem leis escritas. Tem-se notícia de um 

chefe da cidade de Lagas de nome Urukagina, no terceiro milênio antes de Cristo, 

ser apresentado pelos textos de época como um grande legislador e reformador. 

Bouzon informa, contudo, que as inscrições de Urukagina não transmitem leis ou 

normas legais, mas medidas sociais adotadas para coibir abusos e corrigir injustiças 

vigentes. O corpo de leis mais antigo que se conhece é o de Ur-Nammu (fundador da 

terceira dinastia de Ur, 2111-2094 a.C.) do qual chegou até nós dois fragmentos de 

um tablete de argila. 

 

 

 A informação como pressuposto de garantias elege algumas regras sociais básicas como 

a instrumentalização do domínio de códigos e símbolos, ora atuando como promovedor da 

codificação, ora como decodificador
6
 da mensagem. Importa destacar, ainda, por natureza 

jurídica e sua importância política, que o exercício das garantias fundamentais legais que 

culminaram no direito à informação permitindo a possibilidade de efetivação dessas garantias, 

sem o que seria impossível no mundo gerador de efeitos massificados a sobrevivência de 

elementos norteadores das informações que impulsionam os fatores econômicos, políticos, 

religiosos, culturais e acessíveis a esse mundo de conteúdo plural, do verdadeiro direito à 

_____________ 
Veremos finalmente que o alfabeto e a impressão, o aperfeiçoamento da escrita, desempenharam um papel 

essencial no estabelecimento da ciência como modo de conhecimento dominante. As formas sociais do tempo e 

do saber que hoje nos parecem ser as mais naturais e incontestáveis baseiam-se, na verdade, sobre o uso de 

técnicas historicamente datadas, e portanto transitórias. Compreender o lugar fundamental das tecnologias da 

comunicação e da inteligência na história cultural nos leva a olhar de uma nova maneira a razão, a verdade, e a 

história, ameaçadas de perder sua pertinência na civilização da televisão e do computador.” LÉVY, Pierre. As 

tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Trad. Carlos Irineu da Costa. Rio de 

Janeiro: Ed. 34, 1993. p. 87. 
4
 Termo que designa região da Mesopotâmia, situada no Oriente Médio, entre os rios Tigre e Eufrates, localizada 

no atual Iraque, na região conhecida com essa designação e assim referenciada pela referida autora citada. 
5
 CASTRO, Flávia Lages de. História do direito geral e do Brasil. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2006. 

p.11-12. 
6
 “Shannon propõe um esquema do “sistema geral da comunicação”. O problema da comunicação consiste, 

segundo ele, em “reproduzir em um ponto dado, de maneira exata ou aproximativa, uma mensagem selecionada 

em outro ponto”. Nesse esquema linear, cujos pólos definem uma origem e assinalam um fim a comunicação 

repousa sobre as cadeiras dos seguintes componentes: a fonte (de informação), que produz uma mensagem (a 

palavra do telefone), o codificador ou emissor, que transforma a mensagem em sinais a fim de torná-la 

transmissível (o telefone transforma a voz em oscilações elétricas), o canal, que é o meio utilizado para 

transportar os sinais (cabo telefônico), o decodificador ou receptor, que reconstrói a mensagem a partir dos 

sinais, e a destinação, pessoa ou coisa à qual a mensagem é transmitida”. MATTELART, Armand; 

MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação. 11ª. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 

58. 
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comunicação social, sendo necessária a amplificação democrática desse direito à informação 

como fundante da construção jurídica na sociedade, valorando esse instituto da forma como se 

conhece e estuda atualmente no direito da comunicação.  

 Admitindo-se esses postulados da comunicação social como sendo integrantes de uma 

vida que circunda e que convive com a necessária informação para dela aureolarem-se as 

consequências benéficas e, desses resultados, provocar a promoção e justiça social. Tem-se, 

nessa necessária prática de conhecer o mundo para dele e nele espraiar as boas resoluções –, a 

nítida percepção de que o espaço informacional garantido nos Estados democráticos de direito 

podem promover os sentimentos resultantes dessa política social através de ações públicas de 

defesa da coletividade e garantias jurídicas adequadas às exigências estampadas na norma 

constitucional. 

 O pensamento liberal age com forte domínio sobre a produção da notícia nos veículos 

de comunicação de massa. Resquícios de uma formulação midiática que se constituiu nas 

lutas constantes pela liberdade e direitos individuais. Perfilando o roteiro histórico dessas 

condições travadas a duras batalhas, Gonçalves
7
 reflete que 

 

A revolução liberal trouxe consigo uma revolução no campo dos direitos, nas esferas 

civil, política e económica. O liberalismo protegeu interesses e poderes sob a forma 

de direitos individuais entendidos essencialmente como “liberdades negativas”, isto 

é, como espaços de autonomia ou imunidade dos indivíduos perante os outros e 

perante o Estado. Entre estes cabem: as liberdades civis, como a intimidade da vida 

privada e a liberdade de contratar; as liberdades económicas, como a liberdade de 

comércio e de indústria; e as liberdades políticas, como a liberdade de expressão e 

informação (Gonçalves, 2000ª: 255 ss.). No conceito liberal, as liberdades 

individuais apoiavam-se num outro direito fundamental, a propriedade privada. No 

século XVIII, a propriedade privada foi, com efeito, pensada como uma condição 

essencial das liberdades e direitos individuais. [...] Ao modelo jurídico do 

liberalismo correspondia, assim, o modelo económico o mercado. Os princípios de 

liberdade foram, aliás, considerados como particularmente adequados ao 

desenvolvimento da economia industrial. A ordem jurídica (antes de mais, a 

Constituição) condicionava o poder dos governantes mediante a consagração de 

direitos fundamentais dos cidadãos e da divisão de poderes entre órgãos que se 

controlavam mutuamente. A ordem constitucional constituía, portanto, um 

instrumento político, não económico. A doutrina e a prática políticas liberais 

remeteu ao Estado para a posição de um “Estado-polícia”, competindo-lhe garantir a 

ordem social, assegurar o pleno exercício das liberdades individuais e criar e manter 

serviços de interesse geral necessários à vida colectiva. O direito devia, nesta 

perspectiva, limitar-se a garantir as liberdades e proteger o seu exercício. O 

liberalismo e a crença na razão e no progresso que lhe está associada 

institucionalizaram-se nas hierarquias burocráticas do Estado (racionalidade 

instrumental), recusando outras formas de controlo social. 

 

 

_____________ 
7
 GONÇALVES, Maria Eduarda. Direito da informação: novos direitos e formas de regulação na sociedade da 

informação. Coimbra: Almedina, 2003. p. 37-38. 
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 Por essas razões há uma forte tendência de explicação constitucional calcada nesse 

perfil histórico traçado por Gonçalves, reforçando nessa historicidade o seu caráter 

fundamental enquanto revolução na luta pela liberdade todo um conjunto de ideias que se 

constituíram ao longo do tempo no cabedal de concretizações dos direitos fundamentais. Em 

franca colaboração com Gonçalves encontra-se Hebermas
8
, quando relata a construção do 

pensamento burguês, sua instrumentalização através das liberdades – dentre elas a de 

expressão, destacando-se a artística, e da informação, pela produção da notícia midiática, 

forçando cada vez mais a um novo modelo de participação na sociedade e que estabeleceu 

abertura para definir o seu papel político à época. E reside nesses valores liberais toda uma 

gama de reivindicações que se transformou em caracteres constitucionais e atualmente 

compõe o seu quadro normativo – sendo talvez os resultados dessas várias lutas provocadas 

ao longo dos períodos em que se buscava o reconhecimento desses direitos fundamentais. 

Então, a aproximação dos corolários políticos liberais com as garantias constitucionais faz da 

concretização dessas normas um espelho social onde deve refletir todos os direitos 

garantidores da informação, através dos meios indispensáveis para tal mister. 

 

2.1 DIREITO DE INFORMAR, DIREITO DE SE INFORMAR E O DIREITO DE SER 

INFORMADO 

 

O desenvolvimento tecnológico do século XV materializou a industrialização e a 

disseminação de uma informação midiatizada. Nasce, nesse contexto, toda uma construção 

social da mídia, fazendo descobrir as potencialidades do veículo – que na posteridade seria o 

instrumento histórico dos relatos de uma época, seus hábitos, costumes, tradições e 

organização social. Em seu aspecto historiográfico, a mídia impressa possibilitou realizar uma 

acurada pesquisa do pensamento jurídico da época, tornando compreensível a atividade 

legiferante, a executiva e a julgadora — deixando uma enorme contribuição para a 

posteridade. A informação, desse modo, ganha contornos sociais e imprime sua importância 

ao longo dos séculos, sendo um fato agregador de conhecimento e progresso. 

 Ao desenvolver o estudo dessa tecnologia de Gutenberg, Giovannini
9
 apresenta as 

seguintes reflexões, considerando o poder da industrialização da informação como forma de 

_____________ 
8
 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural na esfera pública: investigações quanto a uma categoria da 

sociedade burguesa. Trad. Flávio R. Kothe. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
9
 GIOVANNINI, Giovanni. Evolução na comunicação: do sílex ao silício. Trad. Wilma Freitas Ronald de 

Carvalho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987. p. 88-89. 
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potencializar essa liberdade de manifestação do pensamento e difusão de ideias, assim 

contextualizando: 

 

Segundo McLuhan, o procedimento mecânico para a produção em série dos livros 

equivale, como momento de ruptura entre duas épocas históricas, à invenção do 

alfabeto fonético, traduzido posteriormente em escrita, que afastou a civilização do 

mundo ocidental da dimensão auditiva para mergulhá-la, embora não inteiramente, 

na dimensão visual. Porém, a respeito dos inumeráveis impactos causados pela 

invenção de Gutenberg sobre a sociedade ainda feudal, [...]; por enquanto basta 

dizer, embora sem concordarmos plenamente com o julgamento (e com a ênfase) de 

McLuhan, que, sem dúvida, o advento da tipografia contribuiu enormemente para o 

nascimento do homem moderno, permitindo-lhe o desenvolvimento de capacidades 

até então adormecidas. Não pretendemos elaborar julgamentos de valor, mas 

simplesmente constatar que o progresso tecnológico da idade industrial já 

encontrava à sua disposição um homem habituado à produção em série e à 

automação dos próprios movimentos, fundamentalmente trazidos pela invenção da 

imprensa. 

 

 

 No aspecto jurídico, o direito à informação encontra formulação na doutrina como 

sendo um dos postulados que se caracteriza direito fundamental, tamanha é a sua importância 

para a vida em sociedade. Esse campo valorativo advém das relações construídas no convívio 

social – iniciado já nesse mesmo século XV, que estabeleceu elementos favoráveis à 

manutenção dessa relação e intercâmbio informacional, gerando, por seu turno, a necessidade 

de um exercício continuado no aspecto das trocas comunicacionais. Assim, Farias
10

 

acrescenta reflexão positiva sobre a importância dos meios necessários para o exercício dessa 

liberdade – defendendo que “[...] não é difícil concluir sobre a relevância da livre expressão 

dos pensamentos ou da ampla comunicação das informações para a preservação da dignidade 

da pessoa e a concretização de uma sociedade democrática autêntica”. 

 O dialogismo entre os entes envolvidos na comunicação, emissor e receptor – na 

articulação da comunicação instrumental, deve garantir de forma integral e sem imposições o 

direito de ser informado. Os preceitos democráticos da comunicação e da busca legítima de 

uma informação com qualidade tendem a se estabelecer quando a luta por essas conquistas se 

processa diariamente. A sociedade reclama as informações necessárias dos eventos aos quais 

ela mesma suporta assistir e, dessa maneira, não abdica da sua dignidade coletiva. 

 Nesse aspecto, Fischer
11

 entende ser o direito à informação um instrumento real de 

desenvolvimento e participação da vida em coletividade, sem duvidar de que a partir desse 

_____________ 
10

 FARIAS, Edilson. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: RT, 

2004. p. 92-93. 
11

 FISCHER, Desmond. O direito de comunicar: expressão, informação e liberdade. Trad. Luiz Roberto S. 

Seabra Malta. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 29. 



21 

 

direito outras garantias fundamentais se consolidam. Outrossim, aponta para ideias e intenta 

pensar que 

 

 

O fluxo de informação era visto como sendo de “mão única”, de poucos para muitos, 

do centro para a periferia, de cima para baixo. Era a era dos veículos de 

comunicação de massa estão dando lugar à minimídia; logo, talvez, à mídia (sic) 

vados e de uma tecnologia que logo passaria por uma revolução. Hoje, a informação 

é encarada em termos diferentes. Não é apenas o conteúdo do processo de 

informação que está sendo considerado: é o próprio processo. O desenvolvimento 

tecnológico nas comunicações trouxe a capacidade de comunicar ao alcance de 

muito mais pessoas. Os meios de comunicação de massa estão dando lugar à mini-

mídia; logo, talvez, à mídia personalizada. A comunicação não é vista simplesmente 

como uma recepção estática mas como participação ativa. Ela é de “mão dupla”, 

interativa, participativa, para usar a terminologia empregada nas discussões sobre o 

direito de comunicar. Em vez do direito de comunicar ser encarado como parte de 

uma equivalente liberdade de comunicação, portanto, a abordagem mais frutuosa 

parece ser encarar tal direito como um conceito mais amplo, abrangendo todos 

aqueles direitos de comunicação nos conceitos anteriores de liberdade de informação 

e de livre fluxo, e, ademais, em outros novos conceitos. Não fosse por outra coisa 

mais, essa abordagem – no mínimo – daria ensejo à oportunidade de romper o 

círculo vicioso que conteve o progresso nas formulações anteriores. 

 

 

 Expressa em vários postulados da doutrina jurídica, essa liberdade de informação 

garante ao indivíduo a participação ativa na comunidade em que está inserido, compartilhando 

conhecimento e receptivamente angariando válidas opiniões acerca do que rodeia a sua 

existência. Conforme a sociedade se desenvolve ou age, estão os seus integrantes aptos a 

tomarem decisões, participarem da vida coletiva e estabelecerem um contato verdadeiro com 

o núcleo social ao qual pertencem. A validade das garantias fundamentais orbita desde o 

instante em que o ser social tem a imperiosa necessidade de concatenar suas ideias e fortalecer 

o seu entendimento e visão de mundo, através das informações e fatos ocorridos no núcleo em 

que ele vive. 

 A regulamentação do Estado institui regras para as concessões públicas de radiodifusão 

de som e imagem, a fim de que esses canais possibilitem a difusão da informação capaz de 

suprir as necessárias vontades do público cidadão. Dessa garantia assenta-se o cumprimento 

do direito de ser informado, mas para tanto não se desvincula a empresa da sua obrigação 

social de produzir uma informação de qualidade. Essa regulamentação não está voltada para 

questões que envolvem conteúdo de programação midiática, mas tão somente no 

disciplinamento da exploração de canais de radiodifusão de som e imagem no país –, haja 
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vista não existirem meios que garantam a viabilidade de liberação de canais de transmissão 

para todas as solicitações endereçadas ao Ministério das Comunicações, em Brasília-DF. Há 

que se entender a regulamentação apenas e tão somente como um instrumento de verificação 

da viabilidade técnica de funcionamento da estação de radiodifusão em determinadas 

localidades, diferentemente de qualquer proposta que cerceie a liberdade de opinião e/ou 

censura prévia. Não se trata de qualquer elemento proibitivo da atividade midiática, perfaz-se 

apenas uma exigência para funcionamento e instalação de equipamentos – o que não se pode 

configurar como sendo o exercício da proibição da manifestação do pensamento. 

 Em outra perspectiva, na busca pela informação com consistência e veracidade, 

encontra-se escoltado o direito de ser informado. Toda uma população que se caracteriza e 

reconhece-se como sendo protagonista desse direito deve cobrar incansavelmente os 

parâmetros de qualidade na produção dos relatos e veiculação de conteúdo midiático 

promovido e executado pelos veículos de comunicação de massa. O papel de informar deve 

estar estampado nos espaços a que se destina a programação de veículos midiáticos digitais 

(som, imagem e texto) – bem como nos espaços reservados à comunicação midiática 

impressa. É nesse planejamento de pluralidade midiática que viceja a concretização desse 

direito à informação, e mais ainda, que se estabelece um nível equilibrado de relação com a 

consciência coletiva, eivada de vontade de informar-se e informar cotidianamente os fatos e 

relações coletivas processadas nesse convívio social. 

 A obrigatoriedade de informar passa pela condição técnica de produzir a informação e o 

lastro contratual com a sociedade e o próprio Estado
12

. É descabido pensar diferente, haja 

vista a necessidade de constituir um rol qualitativo e quantitativo de audiência midiática – seja 

em plataformas digitais ou na versão impressa. O que importa ressaltar, ainda, é o caráter 

constitucional dessa informação necessária e urgente de qualificação para difusão dos fatos 

ocorridos e/ou a título de modelo preventivo de caráter educacional. Como se trata, em sua 

_____________ 
12

 A legislação que regulamenta os serviços de radiodifusão está reunida no Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 

de 1963, quando o Estado Brasileiro fixou as condições de funcionamento, finalidade, definição, competência 

para outorga, execução, fiscalização, pré-requisitos a serem respeitados pelos pretendentes à execução dos 

serviços de radiodifusão, do recebimento das propostas, da autorização, vistoria, licença e funcionamento das 

estações de transmissão de radiodifusão. A regulamentação do sistema de radiodifusão brasileira é bastante 

complexa e fechada, o que não significa dizer que esteja violando o direito à comunicação e informação. Do 

contrário, não se pode falar em cerceamento desses direitos garantidos constitucionalmente, mas tem o Estado 

responsabilidade pela autorização e funcionamento dessas estações de rádio e TV. Com o advento da internet 

entende-se que os canais de comunicação alargaram a possibilidade de uma efetivação da liberdade de expressão 

e manifestação do pensamento, haja vista que os sujeitos não necessitam de autorização do Estado para participar 

dessa construção pública da informação e do acesso à comunicação. Vê-se que a legislação anterior à 

Constituição Federal de 1988 disciplina o funcionamento e a concessão pública do sistema de radiodifusão, pois 

não há condições de liberação de faixas de transmissão para todos os que desejarem promover uma comunicação 

através dessas mídias. 
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maioria, de concessões públicas –, os veículos de comunicação social têm o dever de informar 

à população, contando com o mínimo de qualidade e respeito à coletividade. Nessa condição, 

os consumidores dessas informações deverão cercar-se de boas opções profissionais para que 

as informações difundidas sejam reconhecidamente transformadoras passando de uma 

realidade limitada para o devido espaço crítico. 

 Ao desenvolver seu raciocínio acerca desse direito à informação, Tavares
13

 aproxima-o 

à liberdade de expressão, de onde delineia todo o complexo entendimento jurídico assim 

estabelecido quando 

 

 

[...] depreende-se que a liberdade de expressão é direito genérico que finda por 

abarcar um sem-número de formas e direitos conexos e que não pode ser restringido 

a um singelo externar sensações ou intuições, com a ausência da elementar atividade 

intelectual, na medida em que a compreende. Dentre os direitos conexos presentes 

no gênero liberdade de expressão podem ser mencionados, aqui, os seguintes: 

liberdade de manifestação de pensamento; de comunicação; de informação; de 

acesso à informação; de opinião; de imprensa, de mídia; de divulgação e de 

radiodifusão. Esta situação faz com que, na advertência de JÓNATAS MACHADO: 

“(...) uma construção conceitual das liberdades comunicativas que consiga 

circunscrevê-las de modo geometricamente perfeito, parece-nos, no estado atual de 

teorização, impossível, se é que não o será de todo”. (Grifo nosso) 

 

 

 O aspecto mais difícil para efetivar essa garantia se mostra com bastante clareza na 

liberdade de radiodifusão, entendendo-se desse modo uma garantia difícil de ser exercitada 

em sua inteireza, pois acredita-se ser quase impossível abrir os espaços integrais para a 

participação popular. Um exemplo claro disso é a impossibilidade de participação integral da 

população em programas jornalísticos, radiofônicos e/ou televisivos quando o seu horário de 

veiculação é previamente determinado pelo comando da emissora. Há limitações, sim, no 

número de participações – o que não deve se confundir com censura das liberdades de 

informar e ser informado; esse nível de restrição se processa pela escassa condição de tempo, 

e não como cerceamento dessa liberdade constitucional, o que afasta qualquer condição de 

desrespeito à Constituição. Estender a interpretação constitucional de forma ampla e irrestrita 

é torná-la absoluta, um modelo difícil de concretização e certamente não caberá nesse diálogo 

em que se debate o grau de participação dos sujeitos sociais na programação dos veículos de 

comunicação de massa. As concessões são públicas e devem respeitar o que estabelece a 

legislação vigente, porém a limitação de espaço da(s) programação(ções) midiática(s) se 

_____________ 
13

 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 10ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 626-627. 
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estabelece mais por falta de condições técnicas e de tempo do que como uma ideia de censura 

e limitação das liberdades individuais. 

 

2.2 DIREITO-DEVER DE INFORMAR: O EXERCÍCIO MIDIÁTICO DA ATIVIDADE 

JORNALÍSTICA E A SUA (NÃO) REGULAMENTAÇÃO 
 

 

A compreensão do direito-dever de informar afirma-se como sendo o pilar jurídico 

constitucional que os indivíduos possuem ao participar na recepção e emissão de informações 

e opiniões. Após a consolidação das tecnologias alcançadas pelos veículos de comunicação, 

as pessoas adquiriram o hábito de se inteirarem acerca do mundo em que convivem 

diariamente através desses canais. É através dessa relação que se impõe o dever de informar 

para que todos os cidadãos possam – ao ter acesso a essa mesma informação – desenvolver a 

capacidade reflexiva e buscar elementos reais de aperfeiçoamento pessoal, consequentemente 

desenvolvendo a comunidade em seu entorno e transformando a realidade social na qual esses 

sujeitos estão envoltos. 

As conquistas alcançadas na comunicação, em destaque a midiática – em que se 

estabelece o condão constitucional dos princípios norteadores dessa garantia – não poderá 

retroceder. O atual estágio civilizatório não comporta as sombras da escuridão e ignorância 

informacional. Conquanto vislumbre as dificuldades de uma comunicação com qualidade, a 

previsão constitucional apenas assegurou várias conquistas alcançadas com aguçadas lutas 

sociais. Por esse motivo, o valor maior dessa liberdade se consubstancia como direito 

inalienável a partir dessa construção social, sem que delas possa a população abdicá-las. 

Particularmente, esse enfrentamento pela democratização da comunicação gerou a aprovação 

da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que regulamentou o serviço de radiodifusão 

comunitária
14

. 

 No âmbito político, a participação das mídias está marcada diretamente com a 

democratização da informação e atuação dos gestores públicos, como forma de garantir o 

acesso às atividades que estão sendo desenvolvidas no setor público. A partir do trabalho 

desenvolvido pelos veículos de comunicação, a população toma conhecimento das atividades 

legiferantes do parlamento, passando pelas políticas públicas desenvolvidas no poder 

_____________ 
14

 O Estado Brasileiro, ao regulamentar esse serviço de radiodifusão comunitária, consagra a necessidade de 

aumentar os canais de comunicação social no país. Percebe-se claramente que os sujeitos sociais carecem de 

comunicação, e mais – nesse caso especificamente, dialogar com a própria comunidade e abrir espaço na 

programação que garanta sua participação. Informação, opinião e valorização da cultura comunitária, essa é a 

tríade que reveste o papel da radiodifusão comunitária. 
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Executivo e tomando conhecimento dos julgados proferidos pelo Judiciário, apontando a 

dimensão das atividades que estão sendo exercidas pelo Estado. O acesso a essas informações 

garante, por seu turno, a oportunidade de fiscalização das atividades públicas, fazendo com 

que a própria população se torne partícipe da vida política e cobre com propriedade as ações 

que possam resultar em desenvolvimento social. Ainda proporciona a interação coletiva 

acerca de determinados fatos e temáticas relevantes para a construção de um ideário coletivo 

solidificado na participação democrática dessa mesma sociedade. 

 Ao constitucionalizar o direito à informação e o dever jornalístico de informar, quis o 

constituinte originário inaugurar um período no qual os valores sociais estivessem destacados 

como forma de alavancar o desenvolvimento. Mais ainda, devolver à sociedade esse espaço 

necessário para compor uma rede social dialógica capaz de transformar mais e mais o cenário 

coletivo, tão deteriorado com o regime militar que estabeleceu severas restrições na forma 

midiática de se comunicar. Nasceu a partir de 1988 um sentimento nacional, que para Paulo 

Bonavides
15

 representou “[...] os anseios mais profundos do País, voltados todos para a 

mudança e a renovação social, e sobretudo para a estabilidade de um pacto de convivência, 

fundado na imediata concretização de postulados de justiça [...]”. O desejo de concretização 

desses ideais de justiça passava primordialmente pelo acesso à informação, pelo direito de 

informar-se, pois que durante muitos anos a fábrica de notícias do regime de exceção pôde 

manipular palavras, textos e ideias de tal modo que a realidade dos jornais impressos e outras 

mídias sequer encontrava razão de ser do cotidiano dos sujeitos nas ruas do país. Eis, de fato, 

os valores tão populares perseguidos com uma nova ordem constitucional – sendo, portanto, a 

base de contínuas lutas a fim de restaurar a dignidade das pessoas frente às necessidades 

sociais da informação: informar e ser informado. 

 Acercar-se do mundo que o rodeia. É essa a ideia basilar perseguida pelo ser humano. 

Sua busca é uma constante, e partindo desse pressuposto, é necessária a condição de 

estabelecer na Constituição direitos capazes de instituir livremente o exercício cidadão do 

acesso à informação, de poder opinar sobre o que foi informado e “traduzir” conscientemente 

os elementos necessários a uma comunicação coletiva. É nesse diálogo com a sociedade que 

tem a mídia um papel importante a ser desempenhado, considerando os fatores técnicos e 

profissionais no aprofundamento das análises acerca dos fatos ocorridos. Contudo, na relação 

dessa divulgação dos fatos há que se destacar a necessária acuidade no trato com a notícia, 

trabalhando as informações com a devida responsabilidade, inata importância que essa 

_____________ 
15

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 21ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 17. 
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qualidade jornalística impõe e exige. E de qual qualidade na informação pode-se e deve-se 

falar? Não seria outra, senão aquela que promove o desenvolvimento, a crítica responsável e o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Impensável seria a valorização 

constitucional da informação se essa mesma informação trouxesse consigo o paradoxo 

assinalamento das condições que contrariam a dignidade coletiva do acesso às coisas que 

compõem o universo da própria sociedade. Para constituir-se enquanto qualidade, a 

informação deve, desde a sua formação, respeitar dignamente os limites dos direitos dos 

sujeitos envolvidos na matéria informacional trabalhada na notícia jornalística
16

. Com a 

valoração desse aspecto não se pretende estatuir um instrumento de censura para alcance 

dessa qualidade, pois que a censura não garante qualidade na informação, tampouco na sua 

produção – revelando-se ab inicio não possuir o condão revelador dessas qualidades que o 

patamar constitucional delineou e que se procura atingir. 

 Souza
17

 trata dessa questão que envolve o papel da mídia e sua relação com a 

democracia nos remetendo ao seguinte pensamento: 

 

 

Na perspectiva do Estado Democrático, a imprensa se apresenta como detentora do 

papel fundamental de servir como meio de informar ao povo o que seus 

representantes estão deliberando em seu nome e até mesmo o alcance e significado 

das decisões tomadas, minimizando, assim, os riscos de desmoralização do regime 

democrático. 

 

 

 A atividade midiática torna-se com propriedade o eixo condutor da informação, e em 

seu entorno começa a delinear-se a importância da discussão sobre sua relação com a 

audiência, e mais, começa a se definir uma política pedagógico-profissional na busca de 

resultados melhores no trato com a informação. Nesse aspecto, o jornalismo midiático
18

 

_____________ 
16

 Caso emblemático e que suscita o apelo dessa discussão ocorreu recentemente envolvendo o Sr. Fernando José 

Macieira Sarney e o Jornal O Estado de São Paulo S/A, quando aquele impetrou na 12ª Vara Civil do Distrito 

Federal Ação Inibitória nº 2009.01.1113988-3 – datado de 24/07/2009 contra publicação de informações que 

estavam sendo apuradas pela Polícia Federal, na denominada “Operação Boi Barrica” –, em que o impetrante 

está sendo alvo de investigações. Em artigo publicado no site Observatório da Imprensa, em 14/10/2009, Dalmo 

de Abreu Dallari informa que “[...] só ficou proibida a publicação dos dados obtidos durante a investigação 

sigilosa. Nada impede que a publicação da decisão judicial, como também a publicidade de todos os dados que 

forem obtidos sobre a pessoa e os negócios de Fernando Sarney, desde que obtidos por qualquer outro meio que 

não a investigação criminal sigilosa”. A ação inibitória enfrenta vários incidentes processuais no presente 

estágio, como pode ser acompanhada na página do TJ-DF (http://bit.ly/1i3mVRY). Disponível em: 

<http://bit.ly/1fZNtWc>. Acesso em: 25 ago. 2013. 
17

 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Controle judicial dos limites constitucionais à liberdade de imprensa. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 89. 
18

 O termo jornalismo midiático será aqui utilizado como forma de diferenciação do jornalismo genérico que é 

praticado pelos sujeitos que não possuem formação específica na área e que, protegidos pela decisão do STF de 
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desenvolve suas capacidades no dever de informar não qualquer coisa, mas perseguindo 

alcançar uma qualidade informacional e promovê-la como mediação responsável. Com esse 

intento as escolas de jornalismo foram criadas para que a profissionalização dos indivíduos 

envolvidos na construção dessa informação se processasse satisfatoriamente e com garantias 

reais de sua aproximação com a realidade em que estava sendo trabalhada. Ademais, é 

importante destacar que o papel da informação na mídia vai muito além do seu caráter 

fiscalizador e político, pois que as garantias constitucionais impulsionam centrifugamente o 

direito de informar também no sentido de alcançar e albergar outras plagas informativas, 

quais sejam: de lazer, segurança, religião, cultura etc. Doutro modo não podia ser, senão 

estender essas garantias à informação de modo amplo e, carece ressaltar nessa basilar 

importância, tem a mídia um papel fundamental como pilastra da democracia ao entregar essa 

informação com a qualidade necessária para desenvolvimento e progresso social, sem o que 

não haveria razão de ser dessa previsão constitucional. A partir desse envolvimento 

constitucional geram-se resultados norteadores da saúde coletiva, da educação, do 

atingimento moral dos resultados benéficos na sociedade e de um rol de outros benefícios 

sociais que impulsionam o desenvolvimento de atividades que provocam o desencadear de 

outros resultados positivos. 

 Em um resgate histórico, percebe-se que a preocupação pedagógico-constitucional é 

revelada a partir do trabalho desenvolvido para a profissionalização dos responsáveis pelo 

conteúdo da mídia, através do jornalismo praticado a partir do século XIX, quando as 

universidades começaram a credenciá-lo como sendo uma área importante de estudo e 

pesquisa acadêmica. Inicialmente abrem-se os cursos de graduação, onde o jornalismo 

prepara-se através de currículos pedagógicos e insere-se no contexto técnico-científico como 

forma de contribuir e colaborar com o seu crescimento na sociedade. 

 Nesse aspecto, Traquina
19

 revela as etapas vencidas no âmbito internacional para que o 

estudo do jornalismo se consolidasse. 

 

 

Foi apenas no século XIX que o jornalismo começou a ganhar um pequeno lugar na 

universidade, nomeadamente nos Estados Unidos e na França; já no século XX, as 

(poucas) disciplinas foram substituídas por um número impressionante de cursos 

universitários em jornalismo (e em comunicação) ao nível do bacharelado e ao nível 

de pós-graduação (mestrado e doutorado), que cresceu em quase todo o mundo, em 

_____________ 
tornar inconstitucional o Decreto-lei 972/1969, que disciplinava a exigência de diploma de jornalista para o 

exercício da atividade profissional, abriu precedentes para qualquer sujeito do povo solicitar esse registro 

profissional. Optou-se por liberdade de mídia ao invés de liberdade de imprensa. 
19

 TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século xx. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2003. p. 52. 
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particular a partir dos anos 80. Há mais de setenta anos que existem programas de 

mestrado e doutoramento em jornalismo. 

 

 

 Anos mais tarde, as universidades brasileiras seguiram o mesmo caminho daquelas que 

adotaram os cursos de jornalismo com o perfil acadêmico. Parte do currículo estabelecido nas 

faculdades que adotaram os cursos de jornalismo e, por consequência, os de comunicação, 

pautaram-se na necessidade de estruturar seu ensino com base em experiências já 

consolidadas internacionalmente. A campanha nacional da Federação Nacional dos Jornalistas 

– FENAJ foi iniciada desde o princípio da discussão travada no Poder Judiciário entre os 

sindicatos representando os interesses das empresas de radiodifusão e, do outro lado, a própria 

federação que defendia a exigência do diploma para a atividade profissional do jornalista. 

Percebe-se que talvez seja necessário vislumbrar outra vertente da discussão nacional, 

mantendo a preferência pelo debate em que se exige uma formação humanístico-acadêmica 

para aqueles sujeitos que desejarem enveredar pela prática profissional voltada às mídias 

disponíveis, sejam elas eletrônicas e/ou tradicionalmente impressas. 

 Encontra guarida a discussão no seio do texto constitucional, quando se trata de 

questões envolvendo a relação entre profissão e qualificação profissional regulamentar. 

Presente no art. 5º, inciso XIII, a Constituição Federal assevera que “é livre o exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”. Colabora e ratifica-o o § 1º do art. 220
20

, mostrando que a vontade dessa 

previsão constitucional verdadeiramente é trazer a discussão para uma informação pautada na 

qualidade profissional, caracterizando a preocupação do legislador de estabelecer exigência 

mínima para a atuação daquele que está buscando trabalhar tecnicamente com a produção da 

notícia e formalmente sólido de conhecimentos na área da mídia para desempenhar com 

equilíbrio ético a atividade profissional. Entende-se, por seu turno, que o debate servirá para o 

desenvolvimento de novas perspectivas práticas sob o manto da temática formação acadêmica 

para os profissionais do jornalismo, ao contrário da ideia limitadora que fixa suas conclusões 

na exigência do diploma como requisito para a prática profissional. Nessa condição, a 

formação acadêmica culmina com o reconhecimento políticopedagógico do cumprimento 

integral da carga horária e conteúdos estudados, sendo apenas o diploma uma mera 

_____________ 
20

 “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo nesta Constituição. § 1º Nenhuma 

lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” (Grifo 

nosso) 
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formalidade de registro acadêmico. Contudo, a formação acadêmica, no seu sentido 

terminológico amplo, torna-se bem maior do que o próprio diploma. 

 Melo
21

 constrói o percurso histórico no Brasil do ensino de jornalismo, assim definido, 

 

 

As escolas de comunicação surgem no Brasil na década de 60. As primeiras 

instituições do gênero, criadas como unidades autônomas dentro de uma estrutura 

universitária, aparecem em Brasília e em São Paulo. Em 1963, a Universidade de 

Brasília cria a sua Faculdade de Comunicação de massa. Em 1966, a Universidade 

de São Paulo implanta a sua Escola de Comunicações Culturais. Mas o ensino de 

comunicação está presente na nossa universidade desde o final da década de 40, 

quando se inicia em São Paulo o Curso de Jornalismo idealizado por Cásper Líbero, 

cuja concretização, depois de sua morte, ocorreu mediante convênio assinado entre a 

Fundação Cásper Líbero e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 

 No mesmo período do currículo mínimo dos cursos de Comunicação Social, entrava em 

vigor o Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que tratava da regulamentação do 

exercício da profissão de jornalista. Esse diploma legal, em seu art. 4º, inciso V, exigia para o 

exercício da atividade do profissional registro prévio no órgão regional competente do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, ainda fazendo conter outra exigência de ordem 

legal: “V – diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido, registrado no 

Ministério da Educação e Cultura ou em instituição por este credenciada [...]”. Reflexo das 

discussões em que culminou na regulamentação da atividade jornalística, a legislação veio 

estabelecer critérios para o exercício profissional e prover as garantias necessárias a esse 

mesmo exercício nas mídias disponíveis à época. As temáticas legais abordadas pela 

legislação que regulamentou a profissão de jornalista dava conta das atividades por eles 

desempenhadas e assegurava vários direitos trabalhistas, incluindo-se nesse rol os conceitos 

normativos de empresa jornalística e características jurídicas do ponto de vista legal no que 

tange a contratação do profissional do jornalismo, estando apto para desempenho de suas 

funções nos diversos canais de mídia profissional. Essa aproximação dos valores do 

Jornalismo ocorre por ser considerada uma atividade profissional que mais angaria 

legitimidade para o trato com a informação, sua elaboração em vias de técnicas redacionais e 

a produção calcada na formação acadêmico-científica sólida
22

. O tratamento dado à atividade 

_____________ 
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 MELO, José Marques de. Comunicação e modernidade. São Paulo: Loyola, 1991. p. 12. 
22

 É a partir dessas reflexões que o jornalismo deverá ser exercido levando-se em consideração os seus aspectos 

éticos, vislumbrados no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, em que estampa a necessidade de 

observância e zelo pela produção de notícias, considerando que a sua conduta deve pautar-se no que estabelece o 

art. 12 do referido código de ética profissional, in verbis: “Art. 12. O jornalista deve: I - ressalvadas as 
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jornalística, enquanto atividade meio, não a põe como eixo exclusivo para o trato com a 

informação – haja vista que informar e ser informado são procedimentos que qualquer ser 

humano poderá utilizar para passar adiante qualquer comunicação que lhe convier. Contudo, 

deve-se promover a diferenciação entre comunicação interpessoal e comunicação social de 

massa – esta última comumente promovida pela utilização de canais e linguagem próprios de 

comunicação midiática. 

 O debate jurídico há tempos já se definia como norteador do futuro da profissão. De um 

lado o sindicato das empresas de radiodifusão, desejosas de alcançarem uma decisão 

favorável à inexigibilidade do diploma para o exercício da profissão de jornalista; do outro, a 

FENAJ, mantendo-se inalterável na luta pela manutenção do Decreto Lei nº 972/69, bem 

como o reconhecimento da sua constitucionalidade. Em sessão do Pleno do STF, realizada em 

17 de junho de 2009, foi apreciado o Recurso Extraordinário nº 511.961, impetrado pelo 

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – SERTESP e 

Ministério Público Federal, os ministros Celso de Mello, Ellen Gracie, Cezar Peluzo, Carlos 

Britto, Eros Grau, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, seguiram o voto do relator, 

ministro Gilmar Mendes – que declarou a não-recepção do artigo 4º, inciso V, do Decreto-lei 

nº 972/1969, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. 

 

EMENTA: JORNALISMO. EXIGÊNCIA DO DIPLOMA  DE CURSO 

SUPERIOR, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA O 

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE 

PROFISSÃO, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 

1988 (ART. 5º, IX E XIII, E ART. 220, CAPUT E § 1º). NÃO RECEPÇÃO DO 

ART. 4º, INCISO V, DO DECRETO-LEI Nº 972, DE 1969. [...] 4. ÂMBITO DE 

PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IMPRENSA DE EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL (ART. 5º, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 

IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS 

CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL 

QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar 

a liberdade profissional (art. 5º, XIII), segue um modelo de reserva legal qualificada 

presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das 

“condições de capacidade” como condicionantes para o exercício profissional. No 

âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5º, 

XIII, da Constituição de 1988, paira uma imanente questão constitucional quanto à 

razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis que 

disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício 

das profissões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação nº 930, 

Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alkmin, DJ, 2-9-77. A reserva legal 

estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o 

_____________ 
especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de 

pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de 

acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas; [...]VI - promover a retificação das informações que 

se revelem falsas ou inexatas e defender o direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou 

mencionadas em matérias de sua autoria ou por cuja publicação foi o responsável; [...]” Disponível em: 

<http://bit.ly/1dtyMFp> Acesso em: 25 ago. 2013. 
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exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial. 

[...] RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (STF, 

Recurso Extraordinário nº 511.961 SP, Recorrente: Ministério Público Federal e 

Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo. Recorrido: 

União e Federação Nacional dos Jornalistas. Exigência do diploma de curso 

superior. Relator Ministro Gilmar Mendes, Brasília, 17 de junho de 2009, DJe 213, 

Publicado em 13 de novembro de 2009). 

 

 

 A decisão do Supremo Tribunal Federal gerou um problema para os profissionais da 

mídia, mais especificamente para a profissão de jornalista, haja vista que a ausência de 

regulamentação dificulta de maneira drástica a qualidade e a ética perseguidas na atividade 

profissional do jornalista, assim como permite uma ação direta das empresas no controle do 

conteúdo, importando-se unicamente com o perfil empresarial e ignorando a formação 

profissional com base técnico-acadêmica. 

 O viés crítico posto à posição do Supremo Tribunal Federal se norteia pela auto-

regulamentação nociva, onde os parâmetros valorativos da informação dividem espaço com a 

ideia de lucro. Os jornais impressos e todas as outras mídias tornam-se instrumentos 

mercadológicos
23

, o que se presume menos preocupação com o conteúdo formativo, mas do 

contrário, o que mais interessa é aumento na venda de exemplares e baixas ofertas de salários 

para mão de obra pouco, ou quase nada, qualificada. Essa decisão do Supremo Tribunal 

Federal de afastar do ordenamento jurídico o decreto que regulamentava a profissão de 

jornalista torna esse plano profissional análogo à prática leiga de informar, não podendo se 

igualar àquela, pois lhe faltam elementos norteadores de uma atividade que se baseia nas 

técnicas alcançadas no processo de aprendizagem nas universidades e em seus cursos 

acadêmicos. 

 Analisando a conjuntura da atividade jornalística e perfazendo o caminho da empresa 

jornalística como instituição consagrada pela indústria cultural
24

, Pereira Júnior
25

 faz a 

seguinte ponderação histórica: 

_____________ 
23

 “[...] O mercado não é suficiente para garantir uma boa comunicação social. No melhor dos casos, permite a 

uma maioria exprimir-se. No pior, a mídia põe-se a serviço da minoria rica, por um lado: e por outro distribui a 

uma massa indiferenciada o que parece desagradar-lhe menos. Foi perfeitamente demonstrado no tempo do 

capitalismo selvagem, na segunda metade do século XIX, que na ausência de regulamentação estatal, o mundo 

dos negócios não se preocupa de modo nenhum com serviço público, dito de outro modo, com deontologia.” 

BERTRAND, Claude-Jean.  A deontologia das mídias. Trad. Maria Leonor Loureiro. Bauru: Edusc, 1999. p. 

38. (Grifo nosso) 
24

 Acerca da indústria cultural pode-se observar que se trata de um estudo que envolve a topicalização da 

invenção dos tipos móveis de imprensa – produzidos por Gutenberg no século XV – até o aperfeiçoamento dessa 

tecnologia, culminando com o aparecimento dos primeiros jornais, ideias essas trabalhadas por Teixeira Coelho 

(2007), no trabalho  “O que é indústria cultural”, lançado em 2007 pela editora Brasiliense. O ponto forte desse 

estudo aponta necessariamente para os efeitos danosos causados pela indústria cultural junto à sociedade. Nesse 

mesmo diapasão encontra-se os seguintes desdobramentos: “[...] A indústria cultural, mediante suas proibições, 
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É no século 19 que a imprensa se revela um negócio de investimento alto demais 

para ser bancado apenas porque a elite quer fazer média política. O gasto com 

tecnologia exige dos jornais uma capacidade de auto-sustentação impensável até 

então. Era preciso dar lucro, o que significava conquistar mais leitores. Os anúncios 

se tornam ferramentas decisivas. O esvaziamento da opinião no veículo, também. 

[...] O desenvolvimento do jornalismo evidencia a credibilidade como condição da 

indústria. Para não afastar leitores, jornais tendem a atenuar posições, mascarar 

preferências, criar parâmetros equilibrados de julgamento, tornar-se confiáveis 

testemunhas dos fatos. A objetividade começava a virar bem valioso a negociar. É 

então que a indústria assume o que se poderia chamar de estratégia de sobrevivência 

conceitual. Instaura características de objetividade que virariam pilares da imprensa. 

Se, no século 19, esses traços ajudaram na “ruptura simbólica” com a imprensa 

marrom e sensacionalista, lembra Clóvis de Barros Filho em Ética da Comunicação, 

no período seguinte se revelariam úteis para ocultar a presença do jornalista no 

material produzido, encobrindo a mediação, como José Francisco Sanches reforça. 

Tais características da objetividade mecânica se firmaram em regras de ouro, numa 

hegemonia que começou na imprensa americana nos anos 20 e 30, assinala Michael 

Schudson, e em muitos lugares se mantém. 

 

 O decreto-lei que regulamentava a atividade jornalística, por seu turno, em mais de 

vinte anos de promulgação da Constituição Federal, jamais ameaçou promover qualquer 

afronta ou desobediência aos pilares garantidores dos direitos fundamentais. Então, tem-se 

que o art. 5º da Constituição Federal garante igualdade, sem distinção de qualquer natureza, a 

brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, além de assegurar inviolabilidade no direito à 

vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, assumindo ainda no inciso XIII desse mesmo 

artigo a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendendo as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. Concomitantemente atendendo a mesma 

temática constitucional segue o art. 220, que em seu § 1º proíbe leis que embaracem a plena 

liberdade de informação. Desse modo, a regulamentação profissional do jornalista não feria o 

que preceituava o § 1º do art. 220 da Constituição Federal, pois não criara nenhum embaraço 

à plena liberdade de informação jornalística, em qualquer que fosse o veículo de 

comunicação, isso porque o exercício profissional de quem realmente estava apto ao 

desempenho das funções jamais foi cerceado em sua liberdade. Do contrário, a legislação 

_____________ 
fixa positivamente — como a sua antítese, a arte da vanguarda — uma linguagem sua, com uma sintaxe e um 

léxico próprios. A necessidade permanente de efeitos novos, que permanecem todavia ligados ao velho esquema, 

só faz acrescentar, como regra supletiva, a autoridade do que já foi transmitido, ao qual cada efeito particular 

desejaria esquivar-se. Tudo o que surge é submetido a um estigma tão profundo que, por fim, nada aparece 

que já não traga antecipadamente as marcas do jargão sabido, e não se demonstre, à primeira vista, 

aprovado e reconhecido. Mas os matadores — produtores ou reprodutores — são os que usam esse jargão com 

tanta facilidade, liberdade e alegria, como se fosse a língua que, há tempo, foi reduzida ao silêncio. É este o ideal 

da naturalidade em cada ramo, que se afirma tanto mais imperiosamente quanto mais a técnica aperfeiçoada 

reduz entre a imagem e a vida cotidiana. Percebe-se o paradoxo da routine, disfarçada em natureza, em todas as 

manifestações da indústria cultural, e em muitas ela se deixa apalpar.” ADORNO, Theodor W. Indústria 

cultural e sociedade. Trad. Julia Elisabeth Levy. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 18-19 (Grifos nosso e do 

original) 
25

 PEREIRA JÚNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2006. p. 52-53. 
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ordinária (Decreto Lei nº 972/69) agora inconstitucional –, guardava direitos trabalhistas 

importantes, tendo em vista a hipossuficiência dos profissionais na condição de empregados 

das empresas midiáticas produtoras de informação. A leitura constitucional dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal só veio a favorecer o corporativismo dessas empresas jornalísticas, 

que, a partir de então, não mais precisaram cumprir as exigências legais anteriores relativas à 

contratação de profissionais qualificados e com formação acadêmica. 

 A posição jurídica adotada na aprovação do Recurso Extraordinário nº 511.961, 

impetrado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo – 

SERTESP e Ministério Público Federal junto ao Supremo Tribunal Federal contra a FENAJ e 

União, aponta para equívocos conceituais do que seja liberdade de expressão e informação, 

tendo que considerar que ao jornalista não cabe se expressar em matéria de informação 

noticiosa através de opinião; do contrário, tem o referido profissional o dever de estar imbuído 

de questões éticas que devem permear a sua atuação jornalística – seja qual for a mídia 

utilizada para tal mister, além do domínio da técnica e linguagem jornalística. Em nenhum 

momento da história do jornalismo no Brasil houve exigência da formação em jornalismo 

para que a liberdade de expressão fosse exercida de forma livre e independente nos cadernos 

denominados  “opinião”, pois qualquer do povo pode exercer esse direito de comunicar-se 

sem que para tanto necessite de alguma autorização do Estado. A proibição geralmente ocorre 

quando as opiniões formadas pelos leitores/escritores se chocam com a linha editorial do 

periódico, o que demonstra que a liberdade de manifestação é cerceada para a grande maioria 

das pessoas que deseja expressar suas opiniões e pensamentos nos veículos de comunicação 

midiática
26

. 

 Ao reformar a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), 

os ministros do Supremo Tribunal Federal não reconheceram as argumentações jurídicas 

apresentadas pelo referido tribunal citado, consubstanciadas pelas alegações da União e da 

FENAJ. Nesse sentido, observa-se que houve por parte do Supremo Tribunal Federal uma 

integral reforma de decisão do referido tribunal sem considerar minimamente a decisão 

_____________ 
26

 Cabe promover uma reflexão acerca dessa “censura dos donos da mídia”, à qual denomina-se os 

impedimentos, vedações e proibições de publicação de determinados materiais opinativos de seus leitores. As 

proibições ocorrem geralmente porque as temáticas escolhidas se chocam frontalmente com a linha editorial de 

determinados veículos de comunicação midiática. O questionamento a que se faz frente a essas posições 

resvalam diretamente na questão: - Como ficam, então, as normas constitucionais que vedam expressamente 

qualquer embaraço à liberdade de expressão? Há certamente necessidade no desenvolvimento de estudo sobre a 

questão suscitada, tendo em vista que essas barreiras ao pleno exercício democrático na mídia tem impedido de 

forma contundente o exercício da constitucionalidade envolvendo essa liberdade. Então, no campo hipotético, 

pode-se vislumbrar uma espécie de censura latente e que destoa completamente das vedações constitucionais 

quanto ao expediente subjetivo dos impedimentos que cerceiam a liberdade de expressão, opinião e pensamento.  
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anterior. Destacam-se no acórdão as ideias produzidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região, utilizando-se para tal julgamento o ordenamento jurídico brasileiro e a lógica jurídica 

que separa os campos conceituais da manifestação de pensamento e liberdade de exercício 

profissional. Com realce jurídico diametralmente oposto à decisão do Supremo Tribunal 

Federal, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região define parâmetros equilibrados das 

diferenças que se estabelecem no julgado entre manifestação de pensamento e liberdade de 

exercício profissional: 

 

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.FENÔMENO 

DA RECEPÇÃO. VIA ADEQUADA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE 

DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA 

DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIOS COM OUTROS SINDICATOS. 

DECRETO-LEI N. 972/69. RECEPÇÃO FORMAL E MATERIAL PELA CARTA 

POLÍTICA DE 1988. EXIGÊNCIA DE CURSO SUPERIOR DE JORNALISMO. 

AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE TRABALHO E DE IMPRENSA E 

ACESSO À INFORMAÇÃO. PROFISSÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA 

SOCIAL QUE EXIGE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FORMAÇÃO 

ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONVENÇÃO 

AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. (TRF 3ª Região, 4ª Turma, 

Recurso Agravo de Instrumento, AC 922220-SP, Proc. nº 2001.61.00.025946-3, 

Apelante(s): União Federal e Federação Nacional dos Jornalistas. Apelado(s): 

Ministério Público Federal e Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no 

Estado de São Paulo. Exigência do diploma de curso superior. Relator Juiz Manoel 

Álvares, São Paulo, 26 de outubro de 2005, Publicado no DJU em 30 de novembro 

de 2005) [...] 5. [...] Não se pode confundir liberdade de manifestação do 

pensamento ou de expressão com liberdade de profissão. Quanto a esta, a 

Constituição assegurou o seu livre exercício, desde que atendidas

asqualificações profissionais estabelecidas em lei (art. 5º, XIII). O texto 

constitucional não deixa dúvidas, portanto, de que a lei ordinária pode 

estabelecer as qualificações profissionais necessárias para o livre exercício de 

determinada profissão. 6. O Decreto-Lei n. 972/69, com suas sucessivas 

alterações e regulamentos, foi recepcionado pela nova ordem constitucional. 

Inexistência de ofensa às garantias constitucionais de liberdade de trabalho, 

liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Liberdade de informação 

garantida, bem como garantido o acesso à informação. Inexistência de ofensa ou 

incompatibilidade com a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. 7. O 

inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 atribui ao legislador ordinário 

a regulamentação de exigência de qualificação para o exercício de determinadas 

profissões de interesse e relevância pública e social, dentre as quais, notoriamente, 

se enquadra a de jornalista, ante os reflexos que seu exercício traz à Nação, ao 

indivíduo e à coletividade. 8. A legislação recepcionada prevê as figuras do 

provisionado e do colaborador, afastando as alegadas ofensas ao acesso à 

informação e manifestação de profissionais especializados em áreas diversas. (Grifo 

nosso) 

 

 

 O efeito da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não exigência de 

formação técnico-acadêmica para o profissional do jornalismo causou uma enorme lacuna 
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legal para a regulamentação dessa atividade. Por consequência, a não exigência do diploma 

fez com que várias pessoas sem formação básica e sólida educacional, inclusive os de pouca 

ou quase nada capacidade intelectiva, estivessem aptos juridicamente para o exercício da 

profissão. Na prática, essa decisão tem relegado ao plano secundário a formação ética do 

jornalista, promovendo uma abertura considerável para a prática do jornalismo 

desqualificado, depreciando por sua vez a qualidade da informação. Resulta dessa prática que 

assiste-se diariamente nos jornais impressos a presença de profissionais escalados para os 

cadernos policiais, produzindo com má qualidade a informação e promovendo uma afronta 

criminosa contra a honra das pessoas protagonistas das narrativas trabalhadas na notícia. 

Assim, o efeito deseducador e o desserviço jornalístico afetam diretamente a relação social 

das pessoas, promovendo o desequilíbrio e desrespeitando a ordem legal vigente, quando a 

inobservância dos postulados deontológicos do jornalismo apontam para relações que se 

mostrem diametralmente opostas a tais práticas delitivas. 

 De forma imediata talvez não se alcance qualquer resultado, mas a má qualidade da 

informação produzida pela mídia vai minando paulatinamente essa relação de diálogo social, 

deixando imperar a dúvida, a insegurança, o desequilíbrio e a instabilidade nas condições que 

denotam importância para assegurar uma vida digna, preciosamente equilibradora, do viés 

social. 

 

2.3 A ATIVIDADE JORNALÍSTICA, A SEGURANÇA PÚBLICA E OS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 
 

 

Desde o seu início, as informações mais difundidas naquela que se convencionou 

denominar de atividade jornalística, por volta do século XIX, na França, eram as que 

envolviam casos policiais, como homicídio, suicídio, degola por forca etc. As pessoas 

passavam a se interessar por assuntos extraordinários em casos em que a polícia se envolvia 

para desvendar os ocorridos. Nasce nesse período o sensacionalismo oriundo de uma 

informação colhida no cotidiano das pessoas. A prática de difusão dessas informações 

também estava ligada diretamente à versão policial, estabelecendo o núcleo informacional que 

mais se aproximasse dos seus interesses, assim como o resultado que mais lhe convinha para 

ser divulgado junto as massas consumidoras dessas informações produzidas pelos jornais 

impressos à época. 

 O liame que sempre uniu as atividades jornalísticas e as autoridades policiais gerou uma 

prática voltada apenas aos interesses desses últimos, garantindo assim um forte aliado na 
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construção social de fatos observados e com forte apelo à óptica policial. Durante muitos anos 

essa prática garantiu o monopólio da versão policial como única capaz de revelar a verdade, 

sendo reforçada pela publicação na mídia impressa – fato esse que não abriria margens 

duvidosas. Desse modo é que muitos dos acusados nos crimes ocorridos naquelas sociedades 

eram condenados sem o direito de exercerem o direito à ampla defesa, não sendo difícil 

encontrar, em boa parte daqueles que eram condenados, sujeitos sem culpa alguma no crime a 

eles imputado. 

 A simetria existente entre os fait divers
27

 e a prática do jornalismo empírico foi celeiro 

de resultados equivocados e despersonalizados de um caráter sério, sendo levado apenas e tão 

somente para os fatos que provocassem curiosidade e espanto, que impressionassem pelo 

caráter extraordinário. Em sua análise histórica, Angrimani
28

 explica que 

 

 

Na França, 300 anos antes da indústria dos “canards” românticos, “o comércio de 

fait divers já era florescente”. Theóphraste Renaudot, fundador da Gazette de France 

(1631), lança edições “extraordinárias” de grandes tiragens, consagradas aos fait 

divers sensacionais. O desenvolvimento das técnicas de impressão dá condições para 

que outros sigam o exemplo de Renaudot. Editores e mascates aumentam seus 

rendimentos com a publicação de fait divers. A ilustração também é aprimorada 

tecnicamente e possibilita a representação de crimes e execuções. [...] Ainda na 

França, no século XIX, a concorrência entre as gazetas populares e os “canards” se 

torna acirrada. Para tornar seu produto mais atrativo, os “canardeiros” de Paris 

passam a relatar vários fait divers ao invés de apenas um, incluindo acontecimentos 

ocorridos em outras cidades: “Tempestade dantesca — Crime horrível cometido em 

Marselha — Tentativa de roubo contra a guilhotina — O monstro de Elboeuf”. A 

fórmula dá resultado e é imitada pelos jornais que passam a editar semanalmente 

cadernos ilustrados fait divers, “cozinhando” os relatos que tinham sido publicados 

anteriormente pelos “canards”. Essa luta pelo mercado faz surgir os primeiros 

jornais especializados em “sang à la une” (sangue na primeira página), como Fait 

Divers, que apareceu em 1862, Journal Illustré, de 1863, e vários outros. 

 

 

 O trabalho jornalístico naquela época não possuía a real dimensão de sua atividade junto 

à sociedade em que ocorriam os fatos, motivo pelo qual havia uma sujeição quase que 

_____________ 
27

 “Fait-divers (fatos diversos) é, à primeira vista, a matéria jornalística que não se situa em campo de 

conhecimento preestabelecido, como a política, a economia ou as artes. Eventos sem classificação, mas ainda 

assim notáveis por alguma relação interior entre seus termos. O estudo da estrutura dessas notícias mostra uma 

peculiaridade: enquanto a informação depende, para ser avaliada ou compreendida, de uma situação (política, 

econômica ou artística), o fait-divers interessa por si mesmo. Quando se escreve que alguém matou a mulher 

com uma corda de violão ou que um bispo foi preso em um cabaré, pouco importa o assassino, a vítima, qual o 

bispo, onde e como isso ocorreu: o interesse está na contradição entre o crime e a arma, ou entre a 

respeitabilidade do religioso e a natureza do lugar onde foi preso”. LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. 7ª. 

ed. São Paulo: Ática, 2001. p. 46. 
28

 ANGRIMANI, Danilo. Espreme que sai sangue: um estudo do sensacionalismo na imprensa. São Paulo: 

Summus, 1995. p. 27-28. 
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totalmente passiva frente aos relatos policiais e às publicações nos veículos impressos. A 

fonte policial trabalhava para que a informação publicada retratasse com fidedignidade apenas 

as suas observações como fator agregador de uma imagem pública de instituição heróica. 

Somente com o passar dos anos e a estruturação da atividade jornalística é que essa prática foi 

motivo de reflexões que levaram a um estudo mais pormenorizado e de onde se descobriu que 

a atividade policial é permeada de subjetividades capazes de produzir resultados 

informacionais dúbios, indiferentes à importância da profissão e ética de jornalista. 

 Nos dias atuais, as informações midiáticas divulgadas dão conta desses episódios 

contrários à prática do bom jornalismo, destacando-se os trabalhos e pesquisas acadêmicas 

sobre violência pautada na mídia, em publicações produzidas por Ramos e Paiva
29

 e 

Christofoletti
30

, que aponta a reprodução textual do boletim de ocorrência, sem ao menos 

levar em consideração a linguagem jornalística, nem a devida apuração das informações a 

serem veiculadas. Na avaliação diária da atividade jornalística, percebe-se que a rotina tem 

afastado o profissional dos seus valores éticos e do dever que possui de aproximar-se da 

verdade dos fatos. O trabalho rotineiro e a ausência de fontes diversificadas têm empurrado o 

profissional do jornalismo à negligência dos procedimentos corretos da cobertura dos fatos 

noticiosos da segurança pública. Christofoletti
31

 explica essa dependência do jornalista pelas 

fontes policiais, quando da “[...] aceitação cega dos relatos que constam nos boletins de 

ocorrência (os populares B.O.)”
32

. 

 Na literatura do jornalismo são constantes os relatos de policiais que se passam por 

jornalistas e, paralelamente à sua atividade policial, escrevem para os jornais impressos
33

. O 

_____________ 
29

 RAMOS, Silvia; PAIVA, Anabela. Mídia e violência: tendências na cobertura da criminalidade e segurança 

no Brasil. Rio de Janeiro: Iuperj, 2007. 
30

 CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008. 
31

 Ibid., p. 61. 
32

 A rotina do jornalista no acompanhamento ligado à área de segurança pública desdobra-se, com certa 

regularidade, nas seguintes etapas: “Diariamente, o repórter passa pelas delegacias e copia os registros desses 

documentos, como se assim desse conta da tarefa na área. Na Redação, o repórter “dá um molho no texto” e 

oferece o material ao leitor. Sem nenhuma checagem ou visão crítica. Sem cogitar que possa ter havido erros de 

interpretação (seus ou dos escrivães de plantão) ou outros problemas relacionados à linguagem. Hoje, essa 

prática fica até mais fácil, pois as delegacias podem mandar por e-mail as ocorrências, e os repórteres nem 

sequer se dão ao trabalho de deixar suas mesas. Não frequentam mais os ambientes onde estão as notícias nem 

entrevistam mais os delegados, (sic) os advogados de porta de cadeia, os acusados, as testemunhas ou as 

vítimas.” Ibid., p.61. 
33

 “[...] Houve um tempo em que as redações recebiam relatos vindos diretamente das delegacias, cujos textos 

eram redigidos por policiais que se ofereciam àquela tarefa. O que saía nos jornais era a versão oficial, 

carimbada. Outras práticas semelhantes eram comuns: policiais à paisana chegavam à cena do crime com seus 

carros particulares. Na lataria do automóvel, um adesivo avisava: “Imprensa”. De folga de suas rondas e 

investigações, o policial anotava o que via, tirava fotos e deixava o material no jornal, pronto para ir a 

composição. O que ia a público era praticamente um serviço autorizado de informações policiais. Não é à toa 

que, por décadas, a cobertura dessa área foi chamada de “jornalismo policial”, afinal os casos de segurança 

pública, violência e problemas urbanos sempre foram muito vinculados às ocorrências policiais. Aliás, a 
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profissional do jornalismo, nesse caso, apenas reproduz textualmente o relato de um 

profissional que não tem formação específica na área jornalística para o desempenho dessa 

atividade, comprometendo consideravelmente todo o aspecto da técnica e do jornalismo. De 

fato, o jornalista e a empresa jornalística estão prestando um desserviço à sociedade, ao passo 

que promovem uma má produção e coleta das informações na cobertura de fatos criminosos 

naquela cobertura jornalística. Os policiais se submetem a esse tipo de trabalho porque 

acreditam que dessa forma ganharão visibilidade, notoriedade e reconhecimento social, haja 

vista que ao participar da narrativa como personagem nas páginas do jornal, tem a sensação 

de que o herói é ele mesmo. O texto jornalístico produzido nessas circunstâncias mostra a 

fragilidade e a interferência tendenciosa da área policial sobre a jornalística, dando um claro 

entendimento das facilidades produzidas e de uma política distanciada do espírito ético 

público. Assim, o direito à informação que a sociedade reclama através das conquistas 

alcançadas acaba por ferir garantias fundamentais, sendo essa informação transformada num 

instrumento pernicioso e enganador, passando um resultado, quando não simulado muito 

distante da realidade objetiva, apresentando-se com uma aparência moldada nos caracteres de 

quem tem outro papel a desempenhar, no caso as autoridades policiais – com relação à 

segurança pública; e o profissional do jornalismo, com relação à informação ética. 

 É importante ressaltar os valores jurídicos que devem ser observados na atividade 

jornalística através das empresas de comunicação midiática que emprestam o seu nome no afã 

de desenvolver uma atividade pautada na função social estampada na Constituição Federal, 

com o intuito de garantir minimamente os valores nela insculpidos através do seu art. 220. 

Nesse mesmo diapasão, Pereira
34

 estabelece um núcleo central que esclarece a função social 

da empresa jornalística, mostrando que 

 

 

O reconhecimento da função social dos meios de comunicação não é importante 

apenas para o fim de disciplinar as sanções ao seu abuso. Igualmente relevante é a 

consideração dessa função para disciplinar as garantias que se devem assegurar à 

imprensa para o escorreito desempenho de seus fins. 

 

 

 Os exemplos da interferência da atividade policial no conteúdo jornalístico ocorrem 

com frequência na cobertura de fatos criminosos, dando o devido entendimento de como 

_____________ 
proximidade e a delicada relação que se estabelece entre jornalistas e policiais é um aspecto que merece atenção 

quando se discute ética profissional. Afinal, polícia é fonte, não é colega de trabalho”. Ibid., p.57-58. 
34

 PEREIRA, Guilherme Döring Cunha. Liberdade e responsabilidade dos meios de comunicação. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 41. 
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podem estar mascaradas as informações repassadas ao veículo de comunicação social, seja 

através do policial como fonte jornalística ou como redator do texto com informações 

publicadas, quando essa mesma produção textual informa as ocorrências policiais através dos 

canais midiáticos, sendo ainda produzido pelo mesmo protagonista da ação policial. Resta 

violado o direito à informação jornalística com qualidade necessária que as pessoas almejam 

receber. 

 A conivência profissional, quando permite essa relação da atividade jornalística e sua 

estreita aproximação com a fonte policial como produtor do texto impresso, põe em dúvida o 

respeito a esse princípio da função social midiática, pois a relação criada para o alcance da 

informação não esclarece ao público leitor como e em que circunstâncias aquela notícia foi 

produzida. Em vários casos da mídia impressa, a empresa jornalística responsável pelo 

periódico não permite que o profissional do jornalismo assine a matéria do jornal, o que 

transfere integralmente para si a responsabilidade em caso de ameaça ou lesão a direito do 

sujeito envolvido enquanto personagem, quando a tônica da narrativa que envolve é um fato 

criminoso. Ao ocultar a autoria do texto jornalístico, a empresa joga uma  “cortina de fumaça” 

sobre os olhos dos leitores que desejam receber a informação e saber sua procedência, 

exigindo um esforço quase inalcançável para identificar quem redigiu o texto noticioso. O 

direito à informação não se encerra com o fim em si mesmo, senão exige cuidados e 

responsabilidades outras quando da cobertura de eventos onde o crime se faz presente em suas 

páginas e informações. 

 Ademais, cumpre salientar que a autoridade policial, quando no desempenho de suas 

funções administrativas no inquérito policial, encontra-se aureolada com a proteção jurídica, 

no que preceitua o caput do art. 23, inciso III, do CP, in verbis: “Art. 23 Não há crime quando 

o agente pratica o fato: [...] III – em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício 

regular de direito”. 

 Então, ao promover com caráter inquisitorial a fase do inquérito
35

, a autoridade policial, 

mesmo tentando provar a prática delitiva do acusado – e, restando provado posteriormente sua 

inocência, não há que se falar em crime de calúnia, por entender que se assim procedesse o 

Direito, nenhuma dessas autoridades policiais enfrentaria o inquérito policial temendo 

_____________ 
35

 Código de Processo Penal (CPP), em artigo que trata do dever legal da autoridade policial em instaurar o 

inquérito policial: Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I – de ofício; II – 

mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de 

quem tiver qualidade para representá-lo; § 1º O requerimento a que se refere o n. II conterá sempre que possível: 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; b) a individualização do indiciado ou seus sinais 

característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de 

impossibilidade de o fazer; c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência”. 



40 

 

posteriormente ações penais privadas, cujo cerne da ação seriam os crimes contra a honra. 

Dessa imunidade certamente não se reveste o jornalista, que ao seguir apenas a versão da 

autoridade policial, poderá consumar esse ilícito penal. 
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3 A LIBERDADE DE INFORMAR E SEUS LIMITES CONSTITUCIONAIS 

 

Afirma-se que a ideia de liberdade desabrochou quando da Revolução Francesa, 

caracterizando-se pela luta constante da tríade que ainda reunia os sentimentos de fraternidade 

e igualdade, juntamente com os propósitos da liberdade conquistada e seus efeitos 

característicos dos direitos individuais. Justo nessa época a atividade jornalística já se fazia 

presente e consolidada em vários locais da Europa e da América do Norte, sujeitando-se a 

conjugar esse intento de liberdade com as suas características midiáticas. 

 Compreende-se, assim, que a Revolução Francesa em muito contribuiu antecipadamente 

para que a liberdade individual se representasse coletivamente através da liberdade de 

imprensa, pois não haveria condições de garantir esse direito de forma muito particular sem 

que o exercício da liberdade de informação estivesse agregado ao campo da comunicação e do 

jornalismo praticado nesse período. O período histórico da revolução proporcionou essa 

abertura integral de liberdade nas outras esferas de vida social, inclusive na atividade 

jornalística. Nessa esfera de análise, Souza
36

 afirma que 

 

 

Na inspiração original da Revolução Francesa, na qual a Liberdade surgiu num 

sentido singular, concebeu-se que as pessoas desfrutariam de maiores facilidades e 

concessões em face do Estado, num processo que se convencionou chamar de 

direitos individuais. Estes não eram iguais para todos, se entendermos que a 

igualdade era a meta mais difícil, devido à crescente divisão social. No entanto, 

grandes mudanças ocorreram na “imortal trindade”
37

, destacando-se a ampliação que 

recebeu o valor liberdade, já que o conceito de liberdade passou para liberdades, 

“positiva” e “negativa”. A primeira, “positiva”, é a ideia de participação política dos 

indivíduos enquanto membros de um Estado, e a “negativa” se resume em poder 

fazer ou ser aquilo que se quer, sem ser impedido por outrem, ou de não fazer ou 

agir, sem vir a ser obrigado. 

 

 

 Surge, então, a partir dessa revolução, um lastro de reivindicações do Direito – 

iniciando com a classe burguesa e, mais tarde, atingindo outras classes sociais – que se 

espalhara em outras dimensões da vida em sociedade e nas várias outras civilizações, 

ramificando-se em diversas outras áreas sociais, dentre elas, na mídia impressa. O uso dos 

jornais como fonte de informação desde o surgimento da tipografia fizera da atividade 

profissional do jornalismo um centro de referência quando se procurava tomar conhecimento 

_____________ 
36

 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Controle judicial dos limites constitucionais à liberdade de imprensa. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 113-114. 
37

 Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
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acerca de determinado assunto. Nesse desiderato, desenvolve-se a imperiosa necessidade de 

perseguir a liberdade como forma de trabalhar essa mesma informação de tal maneira que não 

houvesse embaraço na propagação dos fatos noticiados. 

 No Brasil, a influência dos ideais de liberdade esteve presente em várias Constituições, 

trazendo consigo a inspiração oriunda da Declaração dos Direitos Humanos (1948), quando 

defendiam o acesso à informação. Assim, essas conquistas alcançadas nas Constituições 

Brasileiras, no período compreendido entre 1824 e 1937, foram abrindo caminhos que 

apontavam para um patamar de liberdade de imprensa capaz de consagrar o exercício 

profissional do jornalista e das empresas que lutavam para que a liberdade fosse, na prática, a 

tônica diária do seu trabalho. 

 Nas suas considerações, Souza
38

 aponta que 

 

 

Após o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Brasil 

implementou três Constituições Federais e uma Emenda Constitucional que 

praticamente substituiu o regime constitucional então vigente, sendo que todas elas, 

inclusive a Emenda Constitucional nº 1/1969, foram influenciadas pelos direitos 

reconhecidos na Declaração, mas mesmo antes, com a inspiração intimamente 

individualista e com a marca política do seu tempo, as constituições brasileiras de 

1824, 1891, 1934 e 1937 já consagravam direitos que visavam ao acesso à 

informação. 

 

 

 Há que se considerar as turbulências políticas da época em que os regimes políticos 

instituíam as constituições. Sem muito otimismo, as garantias constitucionais nem sempre se 

efetivaram no campo prático, mostrando-se inviável, em certa medida, a implantação de uma 

política de liberdade de informação presente nessas leis maiores. José Afonso
39

 afirma que 

 

A Carta de 1937 não teve, porém, aplicação regular. Muitos de seus dispositivos 

permaneceram letra morta. Houve ditadura pura e simples, como todo o Poder 

Executivo e Legislativo concentrado nas mãos do Presidente da República, que 

legislava por via de decretos-leis que ele próprio depois aplicava, como órgão do 

Executivo. Vinte e uma emendas sofreu essa Constituição, através de leis 

constitucionais, que a alteravam ao sabor das necessidades e conveniências do 

momento e, não raro, até do capricho do chefe de governo. (Grifos do original) 

 

 

 Essas considerações perfilam a situação pontual em que as Constituições Brasileiras, 

seja no período imperial e monárquico, seja no sistema republicano antes da abertura política, 

_____________ 
38

 SOUZA, Sérgio Ricardo de. Controle judicial dos limites constitucionais à liberdade de imprensa. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 97. 
39

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 83. 
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garantiam alguns direitos sem que fossem preservados na prática diária. Somente com a 

Constituição Federal de 1988, considerada uma constituição cidadã, é que os direitos 

fundamentais passaram a adquirir efetividade de reais contornos e lutas sociais. 

 

3.1 VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS E DIREITOS INDISPONÍVEIS 

 

 As experiências políticas proporcionadas no período da ditadura geraram lutas 

incansáveis na busca de garantias fundamentais para toda a sociedade brasileira. Nesse 

período, muitas instituições, movimentos sociais e entidades classistas fizeram mobilizações 

públicas e de manifestação política cobrando a redemocratização do Brasil como forma de 

alcançar a liberdade e a igualdade entre os cidadãos. 

 Com a eleição de Tancredo de Almeida Neves, em março de 1985, um civil ocuparia a 

Presidência da República e tentaria a partir dessa histórica data materializar os anseios 

políticos dos brasileiros. O candidato Tancredo Neves foi eleito por voto indireto do Colégio 

Eleitoral, não chegando a tomar posse no cargo para o qual foi eleito – tendo assumido a 

presidência o seu vice-presidente, José Sarney
40

, após o falecimento do titular do Poder 

Executivo. 

 José Afonso
41

 descreve esses passos históricos mostrando a tônica que antecedia o 

desencadear constitucional de uma nova ordem democrática quando 

 

 

A luta pela normalização democrática e pela conquista do Estado Democrático de 

Direito começara assim que se instalou o golpe de 1964 e especialmente após o AI 

5, que foi o instrumento mais autoritário da história política do Brasil. Tomara, 

porém, as ruas, a partir da eleição dos Governadores em 1982. Intensificara-se, 

quando, no início de 1984, as multidões acorreram entusiásticas e ordeiras aos 

comícios em prol da eleição direta do Presidente da República, interpretando o 

sentimento da Nação, em busca do reequilíbrio da vida nacional, que só poderia 

consubstanciar-se numa nova ordem constitucional, que refizesse o pacto político-

social. Frustrou-se, contudo, essa grande esperança. Não desanimaram, ainda desta 

vez as forças democráticas. Lançaram a candidatura de Tancredo Neves, então 

Governador de Minas Gerais, à Presidência da República. Concorreria pela via 

indireta no Colégio Eleitoral com o propósito de destruí-lo. 

 

 

 Durante o mandato do presidente José Sarney, a sociedade brasileira e considerável 

parte da grande mídia abriram o debate sobre a nova ordem democrática, que tanto o 

_____________ 
40

 Adotou esse nome em homenagem ao seu pai Sarney de Araújo Costa. Seu nome de Registro Civil é José 

Ribamar Ferreira de Araújo Costa. 
41

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 88. 
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movimento “Diretas Já” havia solicitado. Em 1986 foi convocada uma Assembleia 

Constituinte, constituída através de eleições diretas na mesma época em que houve eleições 

para governos estaduais e assembleias legislativas. Durante um ano e meio ocorreram os 

debates, que culminaram na votação da nova Carta Constitucional Brasileira, promulgada em 

outubro de 1988. 

 As lembranças de uma ditadura recente fizeram com que grande mobilização dos 

veículos de comunicação ocorresse na perspectiva de garantir uma pauta de reivindicações da 

imprensa, muito massacrada e censurada durante o regime de exceção dos militares. Com 

isso, vários comunicadores brasileiros e empresas jornalísticas conseguiram abrir espaço para 

discutir o tema da Comunicação Social, constitucionalizando em vários artigos, desde a 

defesa da liberdade de informação jornalística até o art. 220 da Constituição Federal. 

 A conquista de um espaço no texto constitucional abriu a oportunidade de ver 

garantidas às liberdades de informação e de imprensa
42

, livrando-se do grande mal-estar 

causado pelos censores do regime de exceção. Os anseios dos jornalistas e das empresas 

jornalísticas estavam garantidos na Constituição, restando agora lutar para que aquela política 

fosse implantada na prática e garantida efetividade ao cumprimento do exercício democrático 

instalado a partir daquele ano de 1988. 

 O exercício democrático pode atestar que a liberdade de comunicação midiática é 

fundamental para a sua consolidação, e a relação comunicativa existente entre os sujeitos 

sociais só reforça sua extraordinária força junto à opinião pública, ora denunciando, ora 

informando, ora fiscalizando, ora cobrando ações concretas em benefício da coletividade. A 

Constituição Federal, por sua natureza libertária, é um divisor cronológico e um momento 

importante que gera efeitos sociais positivos, proporcionando com essa liberdade uma 

condição de segurança, e anseia apostar num futuro mais promissor ― diferentemente do 

_____________ 
42

 A terminologia adotada apresenta a liberdade de imprensa como sendo aquela em que os jornais impressos têm 

autonomia, sem ser cerceados pelo instrumento da censura, a trabalhar a informação de forma independente e 

livre. É importante ressaltar esse detalhe, haja vista trabalhar essas informações ligadas eminentemente ao jornal 

impresso, que durante décadas sofreu diretamente com a censura em suas páginas. De forma bastante peculiar e 

abrangente, José Afonso da Silva entende que: “A liberdade de informação jornalística de que fala a 

Constituição (art. 220, § 1º) não se resume mais na simples liberdade de imprensa, pois esta está ligada à 

publicação de veículo impresso de comunicação. A informação jornalística alcança qualquer veículo de 

comunicação social. A Constituição não chega a precisar o que se entende por veículo ou meios de comunicação 

social, os quais ela menciona no art. 220, §§ 1º e 5º. Ao referir-se, em separado, a veículo impresso de 

comunicação (§ 6º), poder-se-ia entender que ela não inclui a imprensa escrita entre os meios de comunicação 

social. Talvez até nem seja. Mas o § 1º do art. 220 ao garantir plena liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social faz entrar aí também as informações jornalísticas impressas”. 

Garantindo esse aspecto mais abrangente adota-se o termo “liberdade de mídia” para uma significação mais 

ampla que a ideia “liberdade de imprensa”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 

24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 246-247. 
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momento anterior, quando a castração desses direitos democráticos não possibilitava 

alimentar tais sentimentos coletivos. 

 Trabalhando o direito à informação com base constitucional na senda dos direitos 

fundamentais de quarta geração, Paulo Bonavides
43

 assim disserta: 

 

 

São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o 

direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, 

em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se 

no plano de todas as relações de convivência. A democracia positivada enquanto 

direito de quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. 

Materialmente possível graças aos avanços tecnológicos de comunicação, e 

legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do 

sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das 

contaminações da mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole 

autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se 

a informação e o pluralismo vingarem por igual com direitos paralelos e 

coadjuvantes da democracia; esta, porém, enquanto direito ao gênero humano, 

projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual. 

 

 

 No campo doutrinário, a interpretação do positivismo jurídico constitucional aponta 

para algumas reflexões, partindo-se do pressuposto de que o direito à informação não seria 

descontextualizado de uma verdade lógica dos fatos e informações colhidas; mais ainda, não 

tem a comunicação social o condão do monopólio midiático para alterar o verniz da opinião 

pública em desfavor de ideias constitucionais consagradas, arriscando verter o pluralismo na 

bancarrota e contaminar a informação com a subjetividade eivada de vícios tendenciosos. 

 Atento ao exercício profissional do jornalismo e da empresa jornalística, José Afonso
44

 

enaltece o papel da liberdade de mídia e promove a diferenciação entre os papéis do jornalista 

e da empresa jornalística, assim definindo que 

 

 

A liberdade de informação não é simplesmente a liberdade do dono da empresa 

jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa no sentido de que ela só 

existe e se justifica na medida do direito dos indivíduos a uma informação correta e 

imparcial. A liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às fontes de 

informação, a de obtê-la. 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 ideias, mas 

sobre ele incide o dever de informar à coletividade de tais acontecimentos e ideias, 

objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do 
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contrário, se terá não informação, mas deformação. Os jornalistas e empresas 

jornalísticas reclamam mais seu direito do que cumprem seus deveres. 

 

 

 Ao tratar da liberdade de informação, é importante ressaltar o seu caráter inspirador, que 

se mostra como indicador da permissão e acesso dos profissionais da informação em 

repartições públicas ou em locais onde os fatos tenham acontecido. Outrossim, a Constituição 

Federal exige que essas informações sejam compiladas, editadas e publicadas com a qualidade 

merecida até que alcance o maior número de pessoas possíveis, pois que são todos portadores 

do direito à informação, mas sem que exista qualquer tendência que castre a liberdade de 

informação do jornalista e/ou da empresa jornalística. Diminuindo ou tentando cercear o 

campo de ação jornalística estaria o Estado, ou mesmo o particular, desobedecendo ao que 

preconiza a nossa Lei Maior. O fato é que as experiências desastrosas do regime militar 

fizeram com que os profissionais da notícia, que muito sofreram e amargaram resultados 

tristes desse regime de exceção – ficassem temerosos com a volta desse regime autoritário que 

censurava, perseguia, maltratava e matava jornalistas, fechava empresas de comunicação, em 

nome de justificativas eminentemente menores frente à necessidade da população de ter 

acesso aos fatos ocorridos em todo o país. A luta dos jornalistas, das empresas de 

comunicação e da sociedade brasileira fez com que o regime de exceção fosse banido 

totalmente das relações com o campo da comunicação. 

 Veda-se a censura à informação e preserva-se a liberdade de mídia, contudo não há 

permissão constitucional para que o jornalista utilize essa liberdade de modo a atingir a honra 

alheia, mesmo porque nesse caso mais especificamente da honra reside o elemento 

personalíssimo que está sob o manto da proteção constitucional, garantindo-se o direito 

inviolável à imagem e à boa reputação das pessoas. Certamente tem o jornalista dever de 

cuidado para que as informações publicadas não venham a prejudicar de forma direta ou 

indireta as pessoas envolvidas na narrativa noticiosa. Em respeito ao Estado Democrático de 

Direito e à Constituição Federal, não pode o profissional da mídia extrapolar as suas 

prerrogativas jornalísticas e desenvolver outro objetivo senão aquele pautado na natureza da 

própria profissão, resguardando os direitos dos personagens envolvidos nos fatos narrados na 

mídia. É com esse raciocínio que, no dizer de José Afonso
45

: 

 

 

_____________ 
45

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

209. 



47 

 

A pessoa tem o direito de preservar a própria dignidade — adverte Adriano de Cupis 

— mesmo fictícia, até contra ataques da verdade, pois aquilo que é contrário à 

dignidade da pessoa deve permanecer um segredo dela própria. Esse segredo entra 

no campo da privacidade, da vida privada, e é aqui onde o direito à honra se cruza 

com o direito à privacidade. 

 

 

 O tema envolvendo atividade jornalística, liberdade de imprensa e direito à honra é 

sempre encontrado de forma bastante usual nos estudos constitucionais, tendo em vista os 

conflitos existentes no exercício prático da profissão e o seu envolvimento com os eventos 

factuais produzidos em sociedade. No rol dos direitos e garantias fundamentais, a honra e a 

imagem das pessoas merecem um pouco mais de atenção, principalmente quando a má 

formação jornalística ignora esses preceitos constitucionais e acaba adentrando na intimidade 

das pessoas, expondo-as, às vezes, ao ridículo e à execração pública. O ministro Gilmar 

Mendes
46

 assevera, nesse contexto, que 

 

 

Não se pode afirmar, porém, que o constituinte de 1988 tenha concebido a liberdade 

de imprensa como direito absoluto, insuscetível de restrição, seja pelo Judiciário, 

seja pelo Legislativo. O texto constitucional não admite uma interpretação tão 

simplista ou simplória. É certo que ao constituinte não passou despercebido que a 

liberdade de informação haveria de se exercer de modo compatível com o direito à 

imagem, à honra e à vida privada (CF, art. 5º, X), deixando entrever a legitimidade 

de intervenção legislativa com o propósito de compatibilizar os valores 

constitucionais eventualmente em conflito. 

 

 

 O legislador ordinário estabeleceu, em conformidade com a Constituição Federal, 

através da Lei nº 10.406, Código Civil – aplicado subsidiariamente na seara penal, as mesmas 

proteções legais para assegurar proteção à honra e à vida privada das pessoas. Em seu art. 20, 

o referido código, assim estabelece: 

 

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou a 

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. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
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legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma. 

 

 

 Assim, os direitos personalíssimos são direitos indisponíveis, não podendo o 

profissional do jornalismo utilizar e dispor de imagens, textos, áudios contendo a voz da 

pessoa, sem que para tanto haja permissão direta do ente envolvido. E mais: tem a 

Constituição Federal a preocupação de resguardar essa mesma pessoa de situações nas quais, 

envolvida em fatos noticiosos, não tenha meios e/ou elementos para conquistar o status quo 

ante, em se tratando da imagem e da honra, direitos inalienáveis garantidos na legislação 

brasileira. 

 Na esteira interpretativa da norma, infere-se que só diante de uma necessidade 

justificada à administração da justiça ou para manter a ordem pública é que esse mesmo art. 

20 do Código Civil poderá usar da divulgação de informações que justifiquem o interesse da 

coletividade. A utilização de forma absoluta dessa norma, sem levar em consideração essa 

flexibilidade constante na própria lei, levaria a estragos e prejuízos de ordem social, deixando 

de antever a importância que determinados eventos têm ao evitar um mal ainda maior. Nesse 

caso, a empresa jornalística e o jornalista estarão agindo sem causar danos à imagem e/ou à 

honra daqueles que tiverem suas informações publicadas nos periódicos impressos e/ou canais 

de comunicação digital. Essa base de interpretação civilista é emprestada para o direito penal 

como forma subsidiária da lei ordinária. 

 

3.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS APLICADOS À RESPONSABILIDADE 

PENAL DO JORNALISTA 

 

Atualmente bastante utilizado como instrumento de análise e aplicação do Direito, os 

princípios povoam o universo jurídico, seja pelo caráter esclarecedor e altaneiro em sua 

essência, que “[...] se irradiam e imantam os sistemas de normas, são [como observam Gomes 

Canotilho e Vital Moreira] ‘núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e bens 

constitucionais”
47

; seja pela necessidade do aplicador do Direito, que na lacuna legislativa 

busca através dos princípios um resultado jurídico satisfatório. 
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 Ao trabalhar a responsabilidade penal da mídia, deve-se observar o campo da atividade 

do jornalismo e o exercício da sua atividade profissional, tornando-se necessária a utilização 

de conceitos jurídicos e princípios penais constitucionais a fim de buscar o entendimento 

necessário aos eventos midiáticos que consolidam o tema em evidência. Nesses princípios 

residem a base e as garantias de proteção ao bem jurídico tutelado, no caso em apreço a 

dignidade, a honra e a imagem, que se veem debeladas pela atividade midiática sem a devida 

atenção à ordem constitucional e legal vigente. 

 Na doutrina processual penal, as referências teóricas apontam para os seguintes 

princípios penais constitucionais: princípio da ofensividade, princípio da motivação das 

decisões judiciais, princípio do devido processo legal, princípio do prazo razoável, princípio 

da presunção de inocência, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da 

publicidade, princípio da igualdade, princípio da proporcionalidade, princípio da verdade real, 

princípio da individuação da pena e princípio da legalidade. Em se tratando de um estudo 

consubstanciado com o direito material do direito penal, não se pode omitir que os valores 

principiológicos desse ramo do direito devam estar presentes no bojo das análises e reflexos 

jurídicos, que promoverão o equilibrado entendimento acerca da temática. Efetuando-se um 

recorte acerca dos princípios penais constitucionais que servem de aporte teórico, faz-se 

necessária a utilização direta dos seguintes princípios como forma de alcançar o intento da sua 

aplicabilidade na órbita midiática: princípio da ofensividade, princípio do devido processo 

legal, princípio da presunção de inocência, princípio da dignidade da pessoa humana, 

princípio da igualdade e princípio da legalidade. 

 Há que se ressaltar, introduzindo a temática principiológica no âmbito constitucional 

penal, o pensamento de Walter Nunes48, quando trata do princípio do direito à intimidade 

geral, abordando a necessidade de entendimento acerca dos direitos subjetivos do indivíduo. 

Desse modo, aplicando-se essa relação aos sujeitos passivos do crime de calúnia na fase de 

inquérito policial, o pensamento doutrinário serve de amparo pretor e dínamo constitucional 

que deve ser perseguido. Para tanto, constrói o raciocínio jurídico, definindo que 

 

 

O homem é um ser social por natureza, de modo que ele precisa conviver com outras 

pessoas, a fim de ter suas necessidades básicas atendidas. Todavia, a vida em 

sociedade, conquanto indispensável para que o homem se desenvolva subsiste ao 

lado da necessidade de preservar a sua intimidade, como forma de assegurar a sua 

personalidade. A intimidade possui duas dimensões: uma interior e outra exterior. 
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Aquela se reveste de natureza física e material, recolhendo-se o homem ao seu 

castelo para desfrutar do sossego, enquanto esta se manifesta apenas no sentido 

psíquico. O direito à preservação da intimidade, nessas duas dimensões, é inerente à 

condição humana, sendo uma decorrência lógica da garantia de direitos 

fundamentais. 

 

 

 Na condição desse pensar doutrinário gera-se o entendimento que esses princípios são 

norteadores de uma garantia fundamental para aqueles que se encontram envolvidos na 

investigação policial. Delineado legalmente como sigiloso, o inquérito policial deve 

resguardar o sigilo das informações nele contidas, não somente aquelas que satisfazem o ideal 

técnico do alcance de resultados para uma possível comprovação dos fatos delitivos que estão 

sendo apurados, mas também outras informações devem estar amparadas nessa proteção, qual 

seja: a intimidade de alguém que está sendo acusado, e todavia não se tem absoluta certeza do 

crime que ao indivíduo está sendo imputado; ou até mesmo daquele sujeito que teve a 

sentença com trânsito em julgado e não almeja dividir suas experiências pessoais de 

encarcerado expondo-a ao público midiático. Por esse motivo, entende-se que o princípio do 

direito à intimidade em geral se amolda tranquilamente no raciocínio que se desenvolve na 

esfera do inquérito policial. 

 O princípio da ofensividade aponta para a existência de uma ofensa a um bem jurídico 

tutelado. Em se tratando da imagem e da honra das pessoas, esse princípio esclarece que 

existe uma extensão resultante do crime cometido através do veículo de comunicação de 

massa pela prática jornalística efetivada. A ofensa atinge diretamente a honra dos sujeitos 

acusados de cometimento do ilícito penal, que na maioria das circunstâncias não encontram 

espaço na mídia para exercer o direito ao contraditório. 

 Gomes
49

 aponta a necessidade de entendimento lógico-jurídico-constitucional do 

princípio da ofensividade, assim definido: 

 

 

A construção de todo o sistema penal constitucionalmente orientado, em 

consequência, deve partir da premissa de que não há crime sem ofensa – lesão ou 

perigo concreto de lesão – a um bem jurídico. E se se considera que o bem jurídico 

integra a tipicidade (os enunciados legais são veículos da norma e na essência desta 

reside o bem jurídico que é objeto da tutela – e da ofensa – penal), passa o delito a 

ser concebido como “fato ofensivo típico” (formal e materialmente típico). Ao lado 

da tipicidade formal também é necessária a material. 
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 Entende-se que ao produzir informações que geram prejuízos e que, por sua vez atacam 

o bem jurídico protegido, a honra e a imagem das pessoas, o próprio profissional está 

materializando, e formalmente concretizando sua participação no ilícito penal, quando resta 

registrado no meio midiático o resultado da sua ação. De forma inequívoca o profissional da 

mídia assume para si a responsabilidade penal por ter atingido a honra da(s) vítima(s). 

Particularmente no caso explicitado, falta ao jornalista a conclusão do seu trabalho técnico 

quanto à apuração e checagem dos fatos, motivo desencadeador dos efeitos nocivos na vida 

em sociedade sobre aquele que foi exposto na mídia e que teve a sua imagem totalmente 

afetada pela veiculação noticiosa. 

 A pilastra constitucional que sustenta o princípio do devido processo legal caminha 

conjuntamente com o princípio da legalidade. Para estabelecer-se o devido processo que apura 

o ilícito penal tem a necessidade de previsão legal para que o acusado – que nesse caso 

específico da cobertura jornalística de crimes cometidos em sociedade, é o personagem 

envolvido no fato gerador da notícia, não podendo ser privado do processo judicial onde 

exerça com liberdade a ampla defesa e o contraditório. Se no estrito cumprimento da lei tem 

que atuar qualquer profissional, também deve a mídia e seus profissionais manterem uma 

razoável precaução a fim de que injustiças não venham a ser cometidas com as pessoas 

envolvidas em acusações em fase de inquérito policial. Sem a sentença penal condenatória 

não há espaço para prévia condenação pela mídia, pois que estaria dessa maneira violando o 

princípio da presunção de inocência. 

 Ao instaurar o inquérito policial, as autoridades administrativas estão desenvolvendo 

suas funções de caráter inquisitorial, diferentemente da atividade jornalística que não possui 

essas mesmas prerrogativas jurídicas. O respeito às leis brasileiras e o cuidado de não 

antecipar o julgamento são precauções elementares das quais deve o jornalista e a empresa 

jornalística se revestirem na atividade midiática para que crimes contra a honra não sejam 

produzidos nas informações veiculadas publicamente. 

 Consequência do princípio da legalidade, a presunção de inocência deve imperar na 

convivência com a liberdade de mídia, pois até que seja enfrentado o devido processo legal – 

o sujeito acusado ainda se reveste da ideia de que somente ao final do processo e com a 

sentença condenatória estaria ele na qualidade de inocente frente às acusações imputadas. 

Princípio protetivo de inocência endereça com seu caráter constitucional, alerta de cautela na 
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construção da linha de raciocínio e abordagem dos fatos destacados na notícia midiática. 

Cunha
50

 explica conceitualmente o princípio da presunção de inocência como sendo aquele 

 

 

“[...] que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória, ou, conforme a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto São José da Costa Rica), ‘toda pessoa acusada de delito tem direito a que se 

presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’ ”. (Grifos 

do original) 

 

 

 A natureza do princípio da dignidade da pessoa humana está associada diretamente ao 

princípio da humanidade das penas, o que leva a inferir que a pena não pode passar da pessoa 

do acusado e, em sendo este condenado através de sentença, não poderá ter a sua pena de 

aprisionamento do corpo na penitenciária e a execração pública constante da mídia, numa 

forma dupla de matar o indivíduo socialmente – o que significaria um resultado antecipatório 

análogo ao bis in idem. A investigação não pode servir de palco calunioso, nem tampouco 

fincar raízes indefinidamente no campo estigmatizante.  Assim, o posicionamento de 

Carvalho
51

 aponta que 

 

 

A dignidade humana tem o papel de impor limites à atividade estatal que restringe 

os direitos do homem. A atuação do Estado, por intermédio da persecução criminal 

desenvolvida pelos órgãos policiais, não pode perdurar indefinidamente. Da mesma 

forma que o demandado em processo criminal tem direito a uma duração razoável 

do processo, nenhuma investigação pode elastecer-se no tempo, porquanto será, 

invariavelmente, tormentosa e acintosa, o que, em um Estado Democrático de 

Direito, que tem a dignidade humana como um dos seus fundamentos, atenta contra 

as liberdades públicas do investigado. 

 

 

 O princípio da igualdade coroa de forma inequívoca o “[...] pilar fundamental do Estado 

Democrático de Direito. Sem igualdade não há direito justo ou democracia”
52

. Esse princípio 
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tem forte ligação com o contrato social, que torna todos os cidadãos iguais perante a lei, assim 

movendo a sociedade no sistema jurídico onde cada um deve responder na medida do dano 

causado. No direito penal e processual penal há que existir o vínculo entre o princípio da 

igualdade e o direito material, produzindo julgamentos justos e obedecendo aos valores 

constitucionais vigentes. 

 Assim estabelecido, tem-se que promover a ligação do princípio da igualdade com as 

partes envolvidas no presente estudo, quais sejam: o jornalista e a vítima do crime de calúnia. 

Desse modo entendemos que ferem os postulados da igualdade, culminando na prática 

criminosa, aqueles que se dedicam apenas à parcialidade dos fatos, informando-os sem que o 

contraditório se estabeleça na relação informativa, ou na liberdade de informação. Com 

firmeza, Aguiar Filho
53

 assinala 

 

 

A legítima intervenção penal não é aquela direcionada à proteção do poder 

econômico, com eficaz repressão apenas aos crimes contra o patrimônio privado, 

mas a voltada à defesa dos valores constitucionalmente relevantes, resultando daí, 

efetivamente, um tratamento igualitário dos cidadãos. Para esta finalidade, Direito 

Penal e Direito Processual Penal precisam estar afinados com a Constituição 

Federal, incorporando o seu sentido de maneira que não venham a se desvirtuar a 

partir da elaboração de leis casuísticas ou diante da aplicação seletiva de suas 

normas, em função de diferentes destinatários. 

 

 

 Nesse intento da análise jurídico-penal, o jornalista e a empresa jornalística devem ser 

alcançados penalmente pelos excessos que cometem quando do exercício da atividade 

profissional. Devem se submeter aos mesmos ditames normativos a que estão submetidos os 

demais cidadãos. 

 Os princípios penais constitucionais servem como bússola normativa que deve 

estabelecer os valores jurídicos atinentes ao direito penal e processual penal. Desse modo, 

estabelece fina sintonia com os postulados constitucionais e os direitos e garantias 

fundamentais gravados na Lei Maior. Atendendo aos preceitos constitucionais, estabelece-se 

o equilíbrio entre liberdade de mídia e sociedade no Estado Democrático de Direito. 

 

3.3 O DIREITO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NA FASE DO INQUÉRITO: 

DIREITOS DE PERSONALIDADE, HONRA E ESTIGMA 

 

_____________ 
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O Direito Processual Penal tratou de organizar um instrumento jurídico capaz de 

concentrar em si mesmo as garantias na aplicação das penas do Direito Penal material e os 

desdobramentos legais para alcançar tamanho intento. Para Távora e Alencar
54

, “[...] o 

processo penal deve ser compreendido de sorte a conferir efetividade ao direito penal, 

fornecendo os meios e o caminho para materializar a aplicação da pena ao caso concreto”, 

balizando o seu papel frente a uma demanda obrigatória legal de estabelecer os procedimentos 

na fase da ação penal, e não somente desta última, mas incluindo-se as questões de ordem 

legal no inquérito policial – que antecede a ação penal propriamente dita. 

 A fase do inquérito policial desenvolve-se como um desdobramento do procedimento 

administrativo, não tendo ainda caráter judicial, apenas inquisitório. O art. 4º e o art. 12 do 

Código de Processo Penal faz previsão do objetivo do inquérito policial apontando para a 

apuração de infração e sua autoria. Destaca-se o expediente conceitual de Távora e Alencar
55

, 

que aponta a necessidade do sigilo na etapa inquisitória, tendo em vista que “[...] o inquérito 

não comporta publicidade, sendo procedimento essencialmente sigiloso [...]”. Ao fazer 

referência ao Código de Processo Penal, os autores explicitam: 

 

 

O que se deve ter em mente é que o sigilo do inquérito é o estritamente necessário 

ao êxito das investigações e à preservação da figura do indiciado, evitando-se um 

desgaste daquele que é presumivelmente inocente. Objetiva-se assim o sigilo aos 

terceiros estranhos à persecução e principalmente à imprensa, no intuito de serem 

evitadas condenações sumárias pela opinião pública, com a publicação de 

informações prelibatórias, que muitas vezes não se sustentam na fase processual.  

 

 

 O princípio da inocência encontrou proteção constitucional em 1988, quando 

estabeleceu o art. 5º, LVII: “Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória”. Ao garantir esse princípio, dando atenção e caráter 

constitucional, estava o legislador originário estabelecendo os postulados asseguradores de 

direitos e garantias individuais, buscando minimizar os efeitos nocivos e danosos de uma 

condenação antecipada. Com isso, a sociedade pode contar com uma defesa concreta quanto 
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ao poder de punir do próprio Estado. Távora e Sampaio
56

, noutro artigo jurídico, defende a 

seguinte tese: 

 

 

Desde que foi justificado e aceito, o jus puniendi, tal qual a Espada de Dâmocles, 

pende sobre a cabeça de todo ser humano. Porquanto, a tutela dos penalmente 

ameaçados é o verdadeiro campo de incidência do Princípio da Presunção da 

Inocência, no qual a sua presença aponta soluções para aparentes conflitos de 

normas, põe em xeque dispositivos dos estatutos repressivos, revela 

inconstitucionalidades, realça e impõe a observância de outros princípios 

informadores da jurisdição penal, tal qual um obstinado vigilante que preservando o 

estado de inocência, assegura todos os outros direitos e garantias inerentes a esse 

estado. 

 

 

 A construção desse princípio e sua inserção no ordenamento jurídico pátrio deve nortear 

toda a precaução aos posicionamentos adotados na produção da notícia, a partir do momento 

em que a mesma teve promulgação em norma positivada. Como consequência, confere-lhe, 

no plano prático, a constância na sua aplicação diária quando da cobertura de eventos e fatos 

noticiosos, não se deixando contaminar pelo impulso emocional sempre tendente a fatos desse 

jaez penal. Mesmo cumprindo a sua natureza acusatória, o inquérito policial não deve 

contaminar a notícia – donde o jornalista e, por conseguinte a empresa jornalística, estarem 

imbuídos das suas responsabilidades frente a essa garantia constitucional da presunção de 

inocência. Ao conferir respeito a esse princípio constitucional, a mídia atua como um escudo 

público a defender os interesses legais e da sociedade – que há muito tempo vem assistindo a 

julgamentos midiáticos precipitados e errôneos em nome de uma liberdade de informação que 

não possui um direito absoluto, mas que pode ser responsabilizada penalmente quando se 

desloca de sua órbita para atingir o direito fundamental de um terceiro.  

 Com destaque constitucional preservado, a honra ganha status de direito fundamental 

inviolável, em seu inciso X do art. 5º, declarado textualmente para que não houvesse dúvidas. 

A defesa da honra é estabelecida como critério de valorização do rol de investimento moral 

construído pelos indivíduos ao longo da sua existência, e para evitar um mal social que 

corrompe a boa-fé de quem gastou tanto esforço para concretizá-la. Nesse intento, a norma 

constitucional não direciona os seus efeitos exclusivos para a órbita jurídico-penal, mas 

recebe de doutrinadores o entendimento de que criminalmente a honra é um bem 
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juridicamente tutelado pelo Estado. Rogério Greco
57

 assim delineia seu entendimento sobre o 

valor da tutela penal da honra: 

 

 

Sabemos que a honra é um conceito que se constrói durante toda uma vida e que 

pode, em virtude de apenas uma única acusação leviana, ruir imediatamente. Por 

essa razão, embora a menção constitucional diga respeito tão-somente à necessidade 

de reparação dos danos de natureza civil, tradicionalmente, os códigos penais têm 

evidenciado a importância que esse bem merece, criando figuras típicas 

correspondentes aos crimes contra a honra. 

 

 

 Em consequência do estrago provocado quando a honra é atingida, tem-se o 

dilaceramento da imagem da pessoa atingida, levando a prejulgamentos precipitados – nos 

quais, arruinada toda a construção moral da vítima, dificilmente haverá espaço para uma 

reconstrução integral, mostrando desse modo a destruição avassaladora que se perfaz quando 

a honra é atingida. Levada a esse efeito devastador, a comunicação midiática, ao não respeitar 

a ordem legal constitucional (art. 5º, X), é responsável direta pelos efeitos nocivos produzidos 

através de suas publicações, promovendo crimes tipificados pela lei penal contra a honra das 

pessoas. Os crimes contra a honra patrocinados pelos profissionais da mídia são oriundos de 

uma má apuração das informações levantadas, ou da ausência do contraditório nas 

reportagens produzidas pelos jornalistas contratados para o desempenho das suas atividades 

profissionais.  

 O abuso constante e as agressões produzidas na mídia, não assinalando apenas o 

contexto individual – mas o conjunto de crimes contra a honra desencadeada na atividade 

jornalística com critérios ilegais e antiéticos, acrescem a violência causadora de estigmas 

sociais, fazendo do sujeito violentado um instrumento indefeso frente aos ataques constantes e 

sistemáticos. 

 Em estudo sociológico, Goffman
58

 reconhece que as pessoas possuem “identidade 

social”, e, para efeito de estudo do estigma, essa caracterização aponta para duas subdivisões 

conceituais: identidade social virtual — como sendo uma caracterização “efetiva” que imputa-

se ao indivíduo, feita por um retrospecto em potencial; e, identidade social real, como sendo a 

categoria e os atributos que o indivíduo, na realidade, prova possuir. Ao perfilar as 

características do estigmatizado, Goffman o coloca na instância conceitual de quem está numa 
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primeira condição de desacreditado, para depois julgá-lo como sendo o indivíduo 

desacreditável. Essas duas nuanças do estigma esclarecem o estágio inicial das pessoas que 

suportam a terminologia que o classifica, estereotipando-o. 

 Os resultados oriundos da produção noticiosa jornalística, quando envolvida na 

cobertura da segurança pública em fase de inquérito policial, muito se assemelham a esse 

resultado classificatório do estigma, em que aproveita a condição de desacreditado do sujeito 

para desacreditá-lo constantemente frente a um resultado, ainda, não transitado em julgado na 

seara penal. 

 O estudo do estigma apresenta algumas peculiaridades próprias, que eleva a categoria 

do estigmatizado a uma profunda invasão sociológica da existência do indivíduo com tal 

conceituação, exigindo sobremaneira a lógica social a ele atribuída. A diminuição do sujeito 

acusado torna-se como uma pena antecipada e rechaço público, características de um 

julgamento ilegal e equivocado que corrói o status de segurança social. Defende o senso 

comum, sem critérios proporcionais, que esse aniquilamento midiático da imagem desses 

sujeitos permaneça mesmo após a sentença penal condenatória – o que demonstra a 

deprimente infância civilizatória. Essa relação estigmatizante, Goffman
59

 assim esclarece: 

 

 

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, 

através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances 

de vida. Construímos uma teoria do estigma, uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes 

uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe social. 

 

 

 Desse modo, a mídia, por sua natureza pública e de prestação de serviços à informação 

coletiva e massiva, caracterizada como sendo um instrumento capaz de despertar de forma 

nociva a estigmatização de indivíduos que não foram condenados de forma definitiva, 

gerando por sua vez um efeito danoso nas relações sociais – quando desvinculada de sua real 

importância de informar, atinge de forma grosseira e preconceituosa a honra e a imagem dos 

sujeitos envolvidos no fato noticioso narrado. Assumindo o caráter duplamente punitivo, as 

informações repassadas sem a devida responsabilidade jornalística perfazem-se de caráter 

julgador, antecipando um resultado que somente será conhecido quando do término da ação 

penal, sem a necessária certeza de que o resultado judicial será o mesmo a ser atingido pela 
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lógica dos veículos de comunicação de massa. Assim, o estigma proveniente da notícia 

massiva impõe uma compreensão dos efeitos danosos e nocivos provocados no interior social, 

impulsionando sempre a resultados desastrosos, culminando com linchamentos, homicídios, 

lesões corporais de natureza grave àquele indivíduo que ainda não exerceu completamente o 

seu direito à ampla defesa, como garante a Constituição Federal. 

 Corroborando com o pensamento sociológico, Bittar
60

 pondera que 

 

 

[...] os mesmos estereótipos sociais vão se repetir como vítimas do processo de 

perseguição, em que a culpa é depositada com o fervor mais intenso, quanto mais 

intenso for o clamor público, e geralmente isso se dá com ações que atingem as 

populações das periferias dos grandes centros urbanos. A dilatação da busca social 

de segurança se torna esquizofrênica, assim como a busca do culpado social, que 

leva à execração do criminoso, à reinvenção dos mitos higienistas sociais e 

ditatoriais, à retomada dos fundamentalismos sociais, tudo acompanhado do 

renascimento acalourado do debate sobre a necessidade da adoção da pena de morte. 

 

 

 Na sua colaboração jurídica, Bittar reforça o conceito de  “identidade social virtual” 

construída por Goffman, apontando a nocividade do estereótipo criado pelo estigma quando 

as classificações preconcebidas no âmbito social costumam atingir diretamente a imagem dos 

sujeitos, alvos desse grande ataque estigmatizante na coletividade. Desse modo, observa-se 

que os estigmas promovem nas suas vítimas considerável desvantagem, quando patrocina um 

impiedoso julgamento antecipado sem considerar a principiologia constitucional, ou fatos 

novos supervenientes que afastem qualquer dúvida acerca da inocência dos indiciados na 

investigação do inquérito policial. 
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4 LIBERDADE DE EXPRESSÃO, MÍDIA E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO 

ESTRANGEIRO 

 

Os Direitos Humanos vêm ganhando dimensão participativa cada vez mais entre as 

nações e suas relações internacionais. No afã de construir um espaço dialógico e convivência 

internacional harmônica, esses Estados Internacionais estruturam-se numa série de medidas 

coletivas a fim de promoverem ações necessárias  para que suas atividades internas possam 

coabitar de modo equilibrado com as culturas externas. Nesse aspecto, essas nações tentam 

ancorar suas relações no contexto internacional de boa convivência, aprendendo 

coletivamente com as experiências desenvolvidas no âmbito externo e nessa colaboração 

estender esse aprendizado às suas práticas internas, quer seja no seu aperfeiçoamento jurídico, 

quer seja nas suas vivências políticas – bem como corroborando com as suas perspectivas 

próprias a serem aliadas ao contexto político exterior. 

 A convivência dessas nações gera consequências culturais, políticas e econômicas, 

motivo pelo qual se tornou necessária a construção de um entendimento normativo, regulador 

e sistemático-jurídico internacional para que as diferenças não sobrepujassem o interesse 

maior: a convivência pacífica e harmoniosa desses Estados Internacionais. Essa reunião 

coletiva de entendimento regulador das relações internacionais alcançou as mais variadas 

denominações, e hoje comumente as conhecemos como Convenções e Tratados 

Internacionais. O caráter de disposição voluntária de adesão às decisões da comunidade 

internacional demonstra de plano que os Estados desenvolvem sem exigências externas essa 

perspectiva de obediência e prática normativa – que fortalece o conjunto de países adesistas, 

mas garante a cada um o fortalecimento da sua individualidade nacional frente à comunidade 

internacional. 

 O Brasil é signatário de vários documentos internacionais, e com isso fortalece a 

convivência com outros Estados Internacionais, respeitando a soberania de cada um deles, 

bem como consolida a composição internacional desse direito, contribuindo positivamente 

para o congraçamento dessa união internacional frente aos desafios impostos pela 

dependência de um convívio que propicie garantias e benefícios, além de uma promoção para 

o desenvolvimento de uma política global na qual todos os envolvidos possam sair 

fortalecidos. 

 A não obrigatoriedade em aderir aos postulados internacionais poderá acarretar 

isolamento frente aos blocos que se unem com propósitos jurídicos afins. O objetivo dessa 

relação jurídica internacional é fazer com que a parceria de nações, essa fusão de interesses, 
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resulte em benefícios cada vez mais próximos dos anseios de uma vivência global capaz de 

diminuir a beligerância e ignóbil ação de Estados totalitários – que persistem no isolamento 

político e, às vezes, econômico. 

 Ao promulgar a Constituição Federal de 1988, o Brasil estabeleceu o diálogo com a 

democracia e voltou sua atenção para temas que valorizavam a presença dos direitos 

fundamentais, como que a exigir do Estado Brasileiro uma política de valorização da pessoa 

humana, e mais ainda, incorporar um sistema avançado de normas capaz de aproximá-lo das 

nações civilizadas. O avanço proporcionado por essas ações internacionais fez restabelecer o 

respeito da comunidade estrangeira ao país. Desde então, a participação do Brasil no circuito 

internacional tem aumentado consideravelmente – assim como as suas decisões têm 

movimentado a comunidade internacional no reconhecimento de seu papel frente à extensão 

das novas mudanças e movimentos político-econômicos. 

 A relação conceitual da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento, em 

âmbito internacional e no ordenamento jurídico pátrio, deve conjugar-se como forma de 

entendimento do seu impacto no mundo do trabalho midiático. Mais precisamente averiguar 

as transformações ocorridas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 e Recurso 

Extraordinário nº 511.961. Na eclosão desses julgados há a inserção de documentos 

internacionais que justificam a preocupação na análise e promoção dessa leitura jurídica que 

ora se apresenta, e no que tange a internacionalização dos direitos humanos, o grau de 

interferência nas decisões jurisdicionais internas. Estudar essas relações entre as nações e suas 

derivações normativas é caminhar rumo à compreensão dessas forças, que movimentam a 

vida jurídica internacional e seus efeitos práticos nessas sociedades. 

 Os elementos de análise permeiam o estudo e aclaramento de normas internacionais e 

conjugadas às decisões do Supremo Tribunal Federal, quando se utilizou da Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos para justificar suas argumentações e teses jurídicas no 

desfecho da decisão que desvinculou a lei de imprensa e a exigência do diploma de jornalista 

para o exercício profissional. Os casos concretos – base das argumentações jurídicas debatidas 

no Supremo Tribunal Federal –, envolvem as questões nas quais os ministros nominam como 

sendo “liberdade de expressão” e “manifestação do pensamento” ligadas à prática midiática, 

quando na realidade trata-se de uma prática profissional que não necessariamente deverá estar 

ligada ao aspecto da opinião. A decisão do Supremo Tribunal Federal atingiu frontalmente a 

atividade laboral dos jornalistas, sem considerar peculiaridades marcantes do trabalho desses 

profissionais – que transcende a dimensão conceitual desses dois termos ligados à opinião, 
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mas que deles também se utilizem para o desempenho do jornalismo. Na realidade, o uso e 

denominação conceitual desses termos  “liberdade de expressão” e “manifestação do 

pensamento”, de uso indiscriminado na órbita interna e externa nos direitos das nações, 

culmina na geração de uma necessidade em aprofundá-los no estudo acadêmico de modo a 

buscar compreensão na sua real natureza sociojurídica. 

 Desse modo, o resultado alcançado com a aquiescência dos valores jurídicos 

estabelecidos pelos Estados Internacionais molda uma nova forma de interpretação das regras 

efetivamente construídas e aprovadas no âmbito internacional, deliberadas com o intuito de 

surtir efeito na ordem jurídica interna desses países e passar a transformar o contexto 

internacional no qual estarão mantendo relações diplomáticas, seja no âmbito político, 

econômico ou cultural. A discussão passa, assim, pelos efeitos transformadores das vivências 

sociais a partir da incorporação dos documentos efetivamente aceitos pelos Estados que 

aderiram à proposta construída no cenário internacional e busca mensurar os efeitos práticos 

quando da ratificação desses documentos na ordem jurídica interna. 

 

4.1 A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO E A MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO 

 

A consagração no Direito Internacional das garantias que apontam para uma proteção e 

lutas contínuas aos direitos fundamentais depreende-se em face de muitas atrocidades 

vivenciadas pela humanidade em tempos pretéritos, o que acabou por exigir dos organismos e 

Estados Internacionais providências e esforços conjuntos a fim de debelar práticas tão 

bárbaras, assim como é caracterizado pela evolução experienciada historicamente entre esses 

países. Nasce, assim, a realidade concretizadora dessas relações. Para Lafer
61

, “[...] isto 

significa o reconhecimento no âmbito do sistema internacional de valores que passaram a 

pesar nas decisões do poder, na prática dos Estados e no processo de criação de normas de 

Direito Internacional Público”. 

 As marcas das dificuldades no relacionamento político, econômico e cultural das nações 

tornou-se o grande indutor da necessidade de instrumentalizar uma condição de diálogo 

caracterizador da valorização e respeito jurídico mútuos, de forma a permitir uma convivência 

primada pelo reflexo desse respeito através de normas de convivência internacional – antes 

mesmo de desencadear as relativas diferenças dessas nações. Nas zonas de conflito, em 
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algumas situações, esses Estados Internacionais abdicaram das propostas levantadas e 

intentaram contra as razões que levaram aos acordos, mesmo quando já consolidada as regras 

de convívio para uma relação pacífica entre as nações. É notória a participação desagregadora 

daqueles países que esqueciam os compromissos assumidos na área desse ramo do Direito e 

das liberdades, pois partiam para a esfera da desavença, desconhecendo os pactos 

internacionais aprovados anteriormente. Nesse sentido, Flávia Piovesan
62

 aponta os fatores 

históricos que desencadearam a necessidade de um realinhamento pactuado nos moldes 

jurídicos entre as nações e acrescenta que 

 

 

A internacionalização dos direitos humanos constitui, assim, um movimento 

extremamente recente na história, que surgiu a partir do pós-guerra, como resposta 

às atrocidades e aos horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado 

como o grande violador de direitos humanos, a Era Hitler foi marcada pela lógica da 

destruição e da descartabilidade da pessoa humana, o que resultou no extermínio de 

onze milhões de pessoas. O legado do nazismo foi condicionar a titularidade de 

direitos, ou seja, a condição de sujeitos de direitos, à pertinência a determinada raça 

– a raça pura ariana. 

 

 

 O período de conflito pós-guerra serviu de dínamo para que os Estados Internacionais se 

posicionassem acerca dos resultados oriundos da Segunda Guerra Mundial. Daí surgiu a 

necessidade de reatar as discussões voltadas ao campo dos direitos humanos, não somente dos 

interesses políticos, mas também de convivência internacional – fazendo com que o diálogo 

entre os diferentes polos econômicos mundiais se tornassem acessíveis à boa relação 

internacional. 

 Com a experiência belicosa das nações não foi muito difícil, na esteira dos casos 

práticos experienciados em países onde o poder central do Estado não permite e nem respeita 

os bens democráticos, se constituir na comunidade internacional um nível de consciência 

capaz de valorizar uma reorganização do espaço dialógico na esfera externa de cada país, com 

o objetivo de devolver certa tranquilidade no trato de assuntos ligados à política internacional 

dos direitos humanos. Percebe-se com certa clareza que a busca pela constituição de um 

Direito Internacional sofre suas consequências desde há muito e, como exemplo, temos as 

lutas travadas no seio da Revolução Francesa – a partir da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão – um instrumento de alcance mundial e que certamente promoveu o estímulo 
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para que essa cultura jurídica de âmbito internacional promovesse a conjugação de vários 

interesses de modo que a convivência não fosse afetada pelo individualismo soberano de cada 

nação envolvida. 

 A liberdade envolta nos propósitos revolucionários franceses gerou uma postura 

internacional e uma alternativa aos sistemas políticos internacionais quando a humanidade 

passou a perceber os valores derivados da proposta que conjugava liberdade, igualdade e 

fraternidade. Nas considerações de Accioly, Silva e Casella
63

, estabelece-se que 

 

 

O costume internacional teve e tem importância primordial no surgimento e 

desenvolvimento de novos conteúdos, que se manifestam no contexto internacional, 

sobretudo em razão da concomitante aceleração da evolução combinada com o 

aumento significativo do número de atores internacionais. 

 

 

 Essas posturas dos entes internacionais, contextualizadas a partir do perfil historicista da 

humanidade, pode realçar o entendimento das relações que se formaram a partir das grandes 

rupturas. No caso da França, houve uma luta travada a fim de permitir uma participação 

política da burguesia na vida em sociedade, campo em que só era permitida a participação da 

nobreza e do clero.  A contribuição de Flávia Castro
64

 provoca a seguinte reflexão, afirmando 

que 

 

 

[...] O ocidente seria outro após a Revolução Francesa, não somente em termos 

políticos como também no direito. O ideário constitucionalista que impregnou as 

várias fases da Revolução foi exportado para todo o ocidente, a ponto de não mais – 

mesmo depois da Restauração na França e no resto da Europa – não ser mais 

concebível um país sem Constituição. 

 

 

 Na construção dessa possibilidade, é importante ressaltar o surgimento da defesa de 

bandeiras que sustentavam a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento como 

instrumentos de valorização do ser humano, haja vista que no bojo dos integrantes visionários 

da Revolução Francesa encontravam-se numerosos artistas que exigiam espaço e 

reconhecimento. Esses ideais começaram a espelhar a vertiginosa vontade coletiva de reunir 
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esses valores e incluí-los na pauta prática das relações sociais internacionais, o que 

verdadeiramente passou a constar do elenco de objetivos perseguidos no mundo inteiro. 

 Esse caminhar internacional na estruturação e valorização da liberdade de expressão e 

manifestação do pensamento presente no rol dos direitos fundamentais pode diferir de nação 

para nação, no que toca aos aspectos de sua aplicabilidade. O grande problema que se instala 

e generaliza para alcance do verdadeiro sentido das expressões é quando da busca pelo 

desenvolvimento da aplicabilidade dos seus conceitos, seja no âmbito interno, seja na 

importação dos elementos conceituais externos. Importa referenciar que no Direito 

Estrangeiro, a exemplo da ordem jurídica norte-americana e na alemã, há uma maior 

objetividade quando se trata de temas e conceitos que envolvem os termos “pensamento” e 

“expressão”. 

 Com viés esclarecedor, a extensão jurídica definidora da liberdade de expressão, como 

vinculada ao rol de direitos humanos, é trabalhada por Leonardo Martins
65

, que assim 

preleciona: 

 

 

[...] Já há mais de 200 anos os norte-americanos positivaram, enquanto primeira 

emenda à sua constituição federal, o que chamam de freedom of speech (liberdade 

de fala). Na Grundgesetz de 1949 (Constituição alemã), a norma ganhou contornos 

mais preciosos no seu art. 5º I GG: “Todos têm direito de expressar e divulgar 

livremente a sua opinião por palavra, escrito e imagem”. 

 

 

 Verifica-se que a linguagem utilizada tanto nos EUA como na Alemanha minimizam as 

possibilidades de uma interpretação de modo muito extensivo. Contrariamente aos exemplos 

no âmbito jurídico de outros Estados Internacionais, o constituinte brasileiro definiu os termos 

de modo muito genérico, o que acaba por aproximar um resultado de interpretação bastante 

avantajado, volumoso e juridicamente diversificado. Nesses casos, é possível remeter os 

estudos hermenêuticos a uma proposta de ponderação, tendo em vista que muitos dos atores 

internacionais envolvidos tendem bastante a caminhar com mais objetividade. Assim, essa 

contribuição promovida pelas demais nações promoverá certo grau de equilíbrio e 

organização conceitual no instante de sua aplicabilidade. 

 O ordenamento jurídico norte-americano e o alemão contribuem primordialmente para 

uma aproximação mais equilibrada dos termos expressivos com objetividade acerca da 
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temática em comento. E com isso não se estabelece uma razão para afastar qualquer 

possibilidade de erro na aplicação do Direito, contudo possibilita uma identificação mais 

rápida das intenções do legislador; ao contrário do caso brasileiro, que gera polêmica e 

dissenções quando do entendimento e aplicabilidade. Nesses exemplos do Direito Estrangeiro 

pode-se mediar o entendimento da formulação conceitual e verificar como se estabeleceu o 

processo de difusão das ideias que geraram a utilização daqueles termos e sua aplicação 

social. A experiência desses exemplos anteriormente descritos contribuiu bastante para a 

consecução e sedimentação terminológica nas relações internacionais. Ainda devemos 

observar que a linguagem humana tem como característica principal as limitações, que tanto 

no Brasil como em outros países, continuam a abrir margem para interpretações diversas – e, 

como a linguística não se trata de uma ciência exata, haverá sempre especulações e 

interpretações várias das palavras, termos linguísticos e expressões da língua – sem evidência 

clara quando em confronto com sua utilização e novas ideias. 

 Cabe destacar ainda, como infere Leonardo Martins
66

, no tocante à liberdade de 

expressão, confrontando o teor constitucional brasileiro e o alemão para uma compreensão da 

lógica que se persegue, assim afirma que, 

 

 

A Constituição brasileira não explicitou nenhuma forma específica de expressão do 

pensamento, como fez a Grundgesetz que distingue as formas “palavras, escrito ou 

imagem”, ainda que tal enunciado seja entendido na doutrina alemã como 

exemplificativo e não taxativo. Lá, claramente a escolha da forma da expressão 

também é livre, não somente o conteúdo da expressão. Cabe somente ao titular do 

direito a escolha da forma na qual revestirá sua expressão perante seu interlocutor. 

Qualquer prescrição estatal que atingir a forma, atingirá, por conseguinte, também o 

conteúdo da expressão e, portanto, a expressão como um todo. As formas mais 

típicas são aquelas enunciadas no dispositivo constitucional alemão citado: a palavra 

falada, a escrita e a imagem. 

 

 

 As reflexões que habitam a proposta da internacionalização do direito impulsionam a 

dividir considerações, antes mesmo de adentrar na decisão do Supremo Tribunal Federal com 

base na Convenção Interamericana de Direitos Humanos a fim de promover uma 

diferenciação entre “liberdade de expressão”,  “liberdade de manifestação do pensamento” e 

‘“liberdade de mídia”. À medida que os dois primeiros termos se aproximam, latu sensu eles 

se distanciam da “liberdade de mídia”; esta muito maior e mais desafiadora, não somente 

_____________ 
66

MARTINS, Leonardo.  Liberdade e estado constitucional: leitura jurídico-dogmática de uma complexa 

relação a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2012. p. 249-250. 



66 

 

inclui o direito de opinião para formar certo nível de consciência coletiva, mas também segue 

muito além disso, quando representa uma estrutura técnico-profissional de mass media que 

em sua natureza garante o que se encontra assegurado constitucionalmente no Estado 

Democrático de Direito, através do direito à informação, no art. 5º, inciso XIV, da 

Constituição Federal. 

 Assim, pode na liberdade de mídia haver o exercício livre da opinião – como é muito 

comum nos países democráticos e em espaços democráticos da comunicação social, porém 

não se deve estar confundindo em todos os quadrantes interpretativos que se trata de um 

estágio permanente dessa liberdade de comunicação através de veículos de comunicação de 

massa. O fato dessa confusão gerou interpretações, como no seu uso na internacionalização 

dos Direitos Humanos – já analisado anteriormente, provocando prejuízo na aplicação da 

hermenêutica constitucional pátria. 

 

4.2 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E OS LIAMES DO JULGAMENTO 

ENVOLVENDO LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO 
 

O objeto de análise que passa a ser observado é resultante do julgamento realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Recurso Extraordinário 511.961/SP, 

envolvendo o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo 

(SERTESP) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e outros, na discussão sobre a 

exigência do diploma de jornalismo para o exercício da atividade profissional. 

 Na linha do raciocínio lógico-jurídico, o relator min. Gilmar Medes, lança mão do 

Direito Internacional para justificar juridicamente a sua posição enquanto julgador do 

Supremo Tribunal Federal e pugna pela inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 972, de 1969. 

Nesse aspecto, e mais detalhadamente, o relator evoca a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos no seu aspecto consultivo para afastar a necessidade de exigência do 

diploma universitário ao exercício da atividade de jornalista no Brasil. 

 

 

[...] 8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS – 

OEA. A Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de 

novembro de 1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário e da 

inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista viola o 

art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a liberdade de 

expressão em sentido amplo (caso “La colegiación obligatoria de periodistas” – 

Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985). Também a Organização 
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dos Estados Americanos – OEA, por meio da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, entende que a exigência do diploma universitário em jornalismo, como 

condição obrigatória para o exercício  dessa profissão, viola o direito à liberdade de 

expressão (Informe Anual da Comissão Interamericana  de Direitos Humanos, de 25 

de fevereiro de 2009). (STF, RE 511.961, DJe nº 213, 13/11/2009)
67

 

 

 A liberdade de expressão tida como conquista ao longo da história e referenciada na 

qualidade de uma importante temática de Direito fundamental vem pousar sobre uma decisão 

do Supremo Tribunal Federal a fim de resolver uma demanda iniciada ainda na Justiça 

Federal e que teve seu deslinde através do Recurso Extraordinário nº 511.961, envolvendo a 

obrigatoriedade do diploma de jornalismo para desenvolvimento de atividade profissional. 

Nesse sentido, há que observar o caráter consultivo da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos e os reflexos da doutrina dualista, em que define o papel do Direito Internacional 

configurando-o como sendo um instrumento de relação entre Estados. Nessa direção, apontam 

Accioly, Silva e Casella
68

, quando aduzem que 

 

 

[...] o direito internacional depende da vontade comum de vários estados, ao passo 

que os direitos internos dependem da vontade unilateral do estado. Em 

consequência, o direito internacional não criaria obrigações para o indivíduo, a não 

ser que suas normas se vissem transformadas em direito interno. 

 

 

 O fato marcante nesse detalhe vem demonstrar que, considerando a incorporação do 

Pacto de San José da Costa Rica não há que submetê-las às interpretações desenvolvidas 

nesse campo subjetivo, e em caráter consultivo, da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Considerada como assessório, a resultante da interpretação consultiva da referida 

convenção, é complexo exigir que a mesma seguisse o principal – que no caso em evidência é 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 

 A órbita assecuratória de direitos da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 

no tocante à liberdade de expressão – não segue o princípio exclusivista de proteção especial a 

uma categoria profissional. Do contrário, essa liberdade é colocada no âmbito internacional da 

convenção como sendo largamente desenhada para todos os indivíduos que dela possam fruir 
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e gozar, não sendo para tanto necessário que se tornem jornalistas para tal exercício. Em que 

pese a necessidade de também o jornalista gozar desse pleno direito, as atividades pelas quais 

estão esses profissionais ligados não depende unicamente dessa liberdade para que assim 

possam exercê-la profissionalmente. 

 Quando se encontra em questão a liberdade de manifestar o pensamento ou de 

expressão, implicam alguns em somente apontar para esse exercício tão somente nos grandes 

veículos de comunicação, como se pudesse exercer essas liberdades através dos mencionados 

canais. Esquecem, ainda, que por qualquer meio (e não somente o midiático) poderão os 

indivíduos atuar de modo livre. Nessa linha de pensamento deve-se considerar então que o 

jornalista se utiliza das duas formas de liberdade. Contudo, para exercê-la indevidamente não 

se exige a obrigatoriedade do exercício da profissão de jornalista. As transformações sociais 

que a ciência e tecnologia impuseram nas últimas décadas fizeram com que a liberdade de 

expressão e manifestação do pensamento deixasse de ser construída apenas e tão somente nos 

veículos de mídia convencionais. Nesse modo de raciocínio, colocar todos os detentores do 

direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento na condição de jornalista é 

forçar um entendimento acerca de uma só possibilidade de exercício desse direito 

fundamental. 

 

4.3 O TRATAMENTO DOS CRIMES DE MÍDIA NO DIREITO ESTRANGEIRO 

 

 No Direito comparado, o tratamento dos crimes de mídia não se estabelece de modo 

uniformizado quanto aos critérios jurídicos. É possível encontrar entendimentos variados, 

mesmo considerando os avanços conquistados com os tratados, convenções e pactos 

internacionais. Isso se deve, em parte, pelos traços culturais adotados quando da formulação 

conceitual do direito à privacidade e/ou à intimidade. 

 Essa relação jurídica diferenciada nas interpretações acerca dos crimes de mídia e de 

como as legislações se comportam em muito também depende da previsão constitucional e de 

como são tratadas as questões que envolvem as liberdades. As diferenças, como podem ser 

percebidas, envolvem não somente a base constitucional, mas também vinculam-se 

particularmente ao lastro da vivência dos costumes e outras condições de entendimento 

jurídico dos tribunais. 

 A experiência europeia tem na França e na Alemanha dois expoentes importantes que 

merecem o devido destaque. Os postulados franceses datam da revolução de 1789, quando 
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estabeleceram proteção à vida privada e previam constitucionalmente a reprimenda às práticas 

sociais que prejudicassem, abusassem e/ou invadissem essa esfera privada da intimidade. 

Vieira et al.
69

 apresenta um lastro histórico francês e sua contribuição ao debate 

constitucional, quando registra que 

 

 

[...] A Constituição de 1791, o primeiro documento revolucionário importante para 

uma nova espécie de sociedade liberal europeia, incluía proteções extensivas à 

liberdade de imprensa. Mas, ao mesmo tempo, adicionou proteções contra “calúnias 

e insultos relativos à vida privada”. Na verdade, a liberdade de imprensa sempre foi 

um problema para os franceses, mesmo os mais liberais. Naquela época, Royer-

Collard, um professor de Direito Constitucional da Sorbonne, ao mesmo tempo em 

que defendia a liberdade de imprensa, alertava que a vida privada deveria 

permanecer entre paredes e estar protegida contra os perigos representados pela 

calúnia e pelo insulto. A imprensa tinha que ser livre em seu domínio próprio, a 

esfera pública, e mesmo as notícias verdadeiras acerca da vida privada não poderiam 

ser legalmente publicadas. 

 

 

 A preocupação francesa, desde os tempos mais remotos, era garantir a preservação da 

vida íntima e privada, em que pese o necessário fortalecimento da liberdade de comunicação e 

informação, era a difusão de viés noticioso mitigado em função de uma garantia individual. 

Talvez essa garantia tenha se consolidado após um longo período quando nem mesmo o 

Estado francês respeitava a privacidade de seus cidadãos, motivo que acabou despertando no 

campo constitucional o registro em defesa de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, já 

haviam convivido com algum tipo de invasão da privacidade, seja pelos órgãos estatais ou de 

forma diferenciada, pelos que detinham alguma força junto ao poder estatal. 

 No território europeu, a Alemanha trata das questões envolvendo a liberdade da mídia 

observando de modo particular o direito à privacidade e os possíveis abusos que possam vir a 

ser praticados na comunicação de massa. Ao ser provocado em reclamação constitucional 

contra decisão judicial, o Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCFA) assim se 

pronunciou em 1973: 

 

 

Em casos de conflito como o presente, vale, pois, de um lado, o princípio geral de 

que a aplicação dos §§ 22, 23 KUG em face de programas de televisão não pode 

limitar a liberdade de radiodifusão excessivamente. De outro lado, existe aqui, em 

contraposição às demais leis gerais na acepção do Art. 5 II GG, a peculiaridade de 

que a limitação da liberdade de radiodifusão serve, por sua vez, à proteção de um 
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alto valor constitucional; o interesse da pessoa em questão contra a divulgação ou 

apresentação de sua imagem, a ser considerado no contexto do § 23 KUG, é 

reforçado diretamente pela garantia constitucional da proteção à personalidade [do 

Art. 2 I c. c. Art. 1 I GG].
70

 

 

  

 O reclamante havia participado com mais dois outros indivíduos de um crime de 

latrocínio praticado em 1969, tendo grande repercussão na mídia alemã. Conhecido como o 

“assassino de soldados de Lebach”, buscou no Tribunal Constitucional Federal Alemão a 

exibição de um documentário que seria exibido no segundo canal alemão de televisão, a ZDF 

(Zweites Deutsches Fernsehen) – poucos minutos antes do momento em que o reclamante 

alcançaria a sua liberdade. Em notas introdutórias, Leonardo Martins
71

 tece os seguintes 

esclarecimentos: 

 

 

Em face do noticiário atual sobre delitos graves, o interesse da informação da 

população merece em geral prevalência sobre o direito de personalidade do 

criminoso. Porém, deve ser observado, além do respeito à mais íntima e intangível 

área da vida, o princípio da proporcionalidade: Segundo este, a informação do nome, 

foto ou outra identificação do criminoso nem sempre é permitida. A proteção 

constitucional da personalidade, porém, não admite que a televisão se ocupe com a 

pessoa do criminoso e sua vida privada por tempo ilimitado e além da notícia atual, 

p. ex. na forma de um documentário. Um noticiário posterior será, de qualquer 

forma, inadmissível se ele tiver o condão, em face da informação atual, de provocar 

um prejuízo considerável novo ou adicional à pessoa do criminoso, especialmente se 

ameaçar sua reintegração à sociedade (re-socialização). A ameaça à re-socialização 

deve ser em regra tolerada quando um programa sobre um crime grave, que 

identificar o autor do crime, for transmitido [logo] após a sua soltura ou em 

momento anterior próximo à soltura. 

 

 

 Desse modo, o Tribunal Constitucional Federal Alemão firma entendimento nas 

garantias constitucionais que envolvem o direito da personalidade, da intimidade e 

privacidade, além da imagem do sujeito autor do crime de latrocínio. As ponderações que a 

jurisprudência alemã promoveu seguem no reconhecimento desses direitos personalíssimos, e 

mais, mesmo diante de alguém que cometera no passado um ilícito penal, com trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, independem os caracteres da condenação 

penal para que as garantias constitucionais preservem o direito das pessoas na sua vida social. 
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 Nos julgamentos promovidos no tribunal norte-americano, o entendimento diverge das 

situações jurídicas encontradas em solo europeu. Os juízes americanos não alcançam outro 

entendimento, senão aquele que garante a plenitude da liberdade para os veículos de 

comunicação de massa. Dworkin72, ao iniciar seu estudo e análise com relação à liberdade de 

expressão na jurisprudência americana
73

, apresenta o caso New York Times vs. Sullivan, de 

onde destaca que a Corte Suprema Americana decidiu que nenhuma personalidade pública 

poderia receber indenização por calúnia – a não ser que prove a falsidade da publicação e a 

malícia da inverdade produzida na informação midiática. A contrario sensu da Alemanha, a 

jurisprudência nos EUA reveste de proteção constitucional a liberdade de expressão e a 

liberdade de imprensa de modo a dificultar o embaraço dessa garantia. 

 

 

A decisão da Corte [caso New York Times vs. Sullivan] liberou a imprensa para fazer 

investigações e publicar reportagens sem o medo “paralisante” de que um júri 

pudesse aproveitar um erro factual ou um lapso jornalístico para determinar uma 

indenização por calúnia e difamação que levasse à bancarrota o órgão de imprensa 

em questão. A regra Sullivan fez com que a imprensa norte-americana passasse a 

usar de muito menos cautela para criticar os ocupantes de cargos públicos do que a 

imprensa britânica, por exemplo, uma vez que, no Reino Unido, as personalidades 

públicas têm o hábito de processar jornais e ganhar grandes indenizações na justiça. 

Dificilmente a investigação de Watergate e outras denúncias semelhantes teriam 

sido possíveis se a Corte não tivesse adotado uma regra como a regra Sullivan. Mas, 

como esclarece Antony Lewis em Make No Law, seu fascinante livro sobre aquele 

processo, a decisão de New York Times vs. Sullivan teve uma importância ainda 

mais abrangente, pois o juiz Brennan, no voto acompanhado por toda a Corte, 

redefiniu as premissas fundamentais da Primeira Emenda numa linguagem que 

afetou não só as leis que regem os processos por calúnia e difamação, mas também 

todo o direito relacionado à Primeira Emenda de modo geral. 
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 Os julgamentos envolvendo a liberdade de expressão e de imprensa no Direito 

comparado adquirem modalidades e resultados diversos, principalmente por tratar-se de 

interpretações que volitam na conjunção de vários fatores legais e de costumes – nem sempre 

homogêneos e capazes de surtir os mesmos efeitos jurídicos em todos os países, mesmo em se 

concebendo a possibilidade de inferir uma interpretação extensiva aos tratados, convenções e 

documentos assinados internacionalmente. 

 Há, também, necessariamente de produzir entendimento de que as modalidades de 

crime nem sempre adquirem com perfeição a mesma carga conceitual e interpretativa, até 

mesmo quando se trata de questões até certo modo pacificadas no âmbito internacional. É que 

a dinamicidade dos ordenamentos nos vários Estados Internacionais acaba por distanciar-se na 

prática e nos seus resultados, quer seja na aplicação das penas, nas atenuantes e/ou causas de 

aumento de pena, quer seja no enfraquecimento da eficácia da norma quanto ao seu aspecto 

delitivo. As experiências no campo da aplicação da lei variam conforme os costumes e os 

regimes políticos adotados por cada país, sendo portanto necessário o estudo dos fatores que 

levam as decisões a tomarem rumos tão díspares, mesmo quando se se trata de conceitos 

legais tão próximos uns dos outros. 
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5 SENSACIONALISMO MIDIÁTICO COMO CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA DO 

CRIME 

 

O que se concebe atualmente como atividade jornalística muito se amolda ao que 

estava presente como prática social desde a Antiguidade, quando a propagação das 

informações oficiais do Estado servia para reforçar o caráter institucional dos poderes 

constituídos à época, fossem eles políticos ou religiosos. Naquele período histórico, a prática 

jornalística não se caracterizava pela conjugação integral dos seus elementos constitutivos: 

atualidade, periodicidade, universalidade de assuntos e publicidade. Os historiadores e 

estudiosos da comunicação efetuaram esse parâmetro comparativo entre o jornalismo 

nascente e o desenvolvido na atualidade a partir das informações colhidas ao longo do tempo 

e dos registros históricos. Concebe-se que o espírito do jornalismo já existia desde os tempos 

mais remotos, quando para se propagar as informações havia a figura do mediador e do 

veículo que movimentava os fatos/atos de instituições públicas para sua publicação. 

 A divulgação dessas informações chegava ao corpo social e passava a atender as 

necessidades das instituições na publicação de seus atos oficiais, não cabendo posterior 

alegação de desconhecimento das decisões dessas autoridades, que tinha um caráter 

impositivo de obrigação a ser satisfeita. 

 Costella
74

 traça uma lógica da informação como consequência da necessidade humana 

de comunicar-se, inicialmente através dos instrumentos estatais, de onde nascem os elementos 

geradores de uma ideia de espaço divulgador dos atos públicos. Assim, aponta o rumo 

histórico desencadeador dessa atividade e afirma que 

 

 

Os romanos utilizavam com freqüência a comunicação mural. Por exemplo. O 

“Pontifex Maximus”, presidente do colégio dos pontífices romanos, por força de sua 

função, redigia documentos de caráter político-religioso, dos quais uns eram secretos 

e outros, públicos. Os primeiros formavam os “Comentarii Pontificii” e os segundos, 

os “Annales Maximi”. A publicação destes últimos se fazia pela redação do texto em 

uma tábua branca denominada “album", afixada anualmente diante da casa do 

“Pontifex”, seu redator. Esses “albi” registravam os nomes dos magistrados, textos 

de leis, datas de festas solenes, etc. Não se sabe em que data teve início a publicação 

dos “annales”, mas, ao longo de séculos, eles acostumaram o povo romano a ler 

informações afixadas na parede. Ao assumir o consulado, Júlio César, utilizando o 

mesmo processo, determinou a publicação em Roma de dois periódicos murais: a 

“Acta Senatus”, resumo dos debates e deliberações do Senado Romano, e a “Acta 

Diurna Populi Romani”, composta diariamente para levar ordens e informações 

oficiais ao conhecimento do povo. [...] Embora redigida por um magistrado e 

destinada originalmente a comunicações governamentais, o conteúdo da “Acta 
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Diurna” foi se transformando ao longo do tempo. Sob o Império, incorporou o 

noticiário referente à Casa Imperial, isto é, notas sobre a vida privada do Imperador 

e sua família, para depois, aos poucos, incluir assuntos variados, da crônica social à 

descrição de fatos momentosos ou incomuns. 

 

 

 A troca de informações de forma mais sistemática só veio a ocorrer com o surgimento 

de um sistema de correio instrumentalizado pelo governo a serviço do imperador. Esses 

sistemas que conduziam correspondências oficiais tiveram maior relevo nos impérios egípcio, 

chinês, persa e romano, desse modo contribuindo para que as informações de diversas 

territorialidades pudessem ganhar o corpo social com informações e fatos marcantes da época. 

O desenvolvimento desse sistema de correio na Antiguidade gerou o acúmulo de notícias, 

fazendo nascer as gazetas manuscritas. 

 De forma a esclarecer o surgimento dos registros noticiosos, após a facilitação da 

comunicação escrita, Costella
75

 ressalta que 

 

 

A abundância de correspondência redundou no surgimento espontâneo da gazeta 

manuscrita, isto é, do jornal feito à mão. Nos principais centros europeus, algumas 

pessoas, tomando esse noticiário variado, começaram a reuni-lo em um texto único, 

do qual tiravam cópias manuscritas, para vender. Como consumidores não faltaram, 

elas foram sendo produzidas continuamente. A periodicidade dos correios, trazendo 

as informações em levas sucessivas e previsíveis, permitiu que essas publicações – 

já as podemos chamar de gazetas – se apresentassem em dias certos, habituando os 

leitores com sua periodicidade. 

 

 

 A partir do desenvolvimento das gazetas manuscritas, vigora cada vez mais uma 

atividade jornalística com proporções sempre crescente de abrangência ao seu público leitor. 

Assim, a sociedade sente a necessidade de buscar informações acerca dos fatos que constroem 

a realidade na qual as pessoas estavam inseridas. 

O surgimento das gazetas manuscritas recebeu das técnicas tipográficas o elemento 

norteador para uma produção em escala industrial das informações que eram publicadas 

naquele periódico. O século XV fez surgir a possibilidade de fortalecer o conteúdo noticioso 

produzido pelo jornalismo nascente. Deve-se a Johannes Gensfleische zum Gutenberg a 

possibilidade de reprodução em escala industrial do material jornalístico produzido naquele 

período. Os tipos móveis fabricados por Gutenberg não tinham inicialmente a intenção 

voltada para a produção de jornais, antes buscava atender as necessidades de impressão e 
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edição de livros. Somente anos mais tarde é que a técnica da tipografia começou a ser 

utilizada para impressão de jornais. 

 Com o advento da impressão tipográfica o jornalismo ganhou força e começou a 

adquirir espaço marcante na vida da sociedade. A tendência, um século depois, foi o 

fortalecimento da atividade jornalística em várias regiões – multiplicando as possibilidades 

noticiosas e cada vez mais se aproximando da ideia atual que temos do jornalismo. 

 

 

Na verdade, na primeira metade do século XVI, já circulavam entre as sedes centrais 

e periféricas das grandes companhias comerciais noticiários e boletins com 

informações de caráter político e econômico. No começo tratava-se de manuscritos 

que somente por volta do final do século, por iniciativa de alguns sagazes editores e 

impressores, foram transformados em “livros notícias”. [...] Contudo, os livros de 

notícias não tardaram a transformar-se e a assumir uma ainda limitada variedade de 

conteúdo. O mais importante é que se pretendeu dar às folhas de notícia uma certa 

periodicidade quanto à sua publicação. Na prática, eram embriões de jornais que em 

Veneza e na França tomaram o nome de Avisos e Gazetas, enquanto que na 

Inglaterra foram batizados de News Papers.
76

 

 

 

 A tipografia fez o jornalismo impulsionar a indústria da notícia. Com o passar do tempo 

e com o avanço tecnológico, a atividade jornalística ganhou espaço, gerando a necessidade de 

organização dessas informações para as sociedades e civilizações em todo o mundo. Em 

seguida, houve necessidade de agregar outros valores noticiosos produzidos pelos jornais 

impressos. A leitura atual é de que essa busca ocorreu sem que houvesse um planejamento 

minucioso a fim de atingir determinado resultado midiático, contudo, acabou nascendo uma 

relação cultural entre os povos. De outro modo, pode-se imaginar que a ideia liberal da 

produção jornalística fez com que não houvesse limites na construção noticiosa dos fatos 

publicados nos jornais e os impulsionassem na ação abusiva e deliberada de informações que 

invadiam a privacidade. 

 Essa tecnologia tipográfica possibilitou dar velocidade aos fatos noticiados pela 

imprensa, ao passo que chamou a atenção do poder político essa relação de publicidade dos 

fatos e os efeitos sociais provocados pela prática jornalística nas edições que circulavam nas 

diversas sociedades. Para tanto, coube ao poder estatal instituir pesados impostos sobre o 

fabrico do papel, quando se tratava de uma atividade ligada diretamente com a disseminação 

de informações através dessa mídia impressa. A ação da tecnologia na produção da notícia 
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havia modificado o olhar do Estado para essa atividade de tal forma que as pressões 

começaram a intervir diretamente na vida dos periódicos e seus editores. 

 As evidências dos benefícios da tecnologia reforçam a força midiática e a atenção 

pública que se voltou para essa atividade, quando nesse sentido Giovannini
77

 preleciona que 

 

 

Não pode haver dúvida sobre o fato de que as inovações técnicas, ligadas à 

revolução industrial, tenham assegurado ao livro um desenvolvimento extraordinário 

e tenham permitido a consolidação de iniciativas editoriais mais vinculadas à 

atualidade, como por exemplo a revista e o jornal. Também está claro, ao mesmo 

tempo, que a ampliação das comunicações e o fato de que, a partir do século XV, 

especialmente na Europa, as inovações de Gutenberg tivessem permitido a passagem 

de uma “cultura oral” para uma “cultura de mídia” contribuíram diretamente para 

imprimir um ritmo acelerado à evolução da transformação social [...]. 

 

 

 Ganham força na sociedade as notícias que são produzidas pelo jornal. A cultura da 

mídia ramifica as suas potencialidades de disseminação da informação e dá início a uma nova 

fase, aliando às suas práticas coberturas de vários acontecimentos – gerando o surgimento da 

universalidade de assuntos que corroboraram para que o jornalismo se estabelecesse de forma 

consistente. 

 As várias possibilidades de publicação tipográfica iniciam um processo desencadeador 

da ideia de jornal como projeto de empresa, pois a partir desse momento as variações da mídia 

impressa caminharam para uma identidade comercial, onde a notícia estaria inseparavelmente 

ligada à obtenção do lucro para cobrir as despesas oriundas do trabalho de produção 

midiática. Fatos desencadeadores desse processo foram surgindo de modo paulatino, e 

continuamente a atividade jornalística foi se modificando até definir-se como um instrumento 

capaz de garantir o seu próprio sustento no mercado consumidor de seus produtos 

informativos. 

 Os traços culturais apresentados pela mídia nascente, inicialmente centrada na produção 

da notícia pela via impressa e o forte apelo social desenvolveram a necessidade de construção 

desses espaços como forma de diálogo coletivo. O suporte midiático, mesmo restrito a uma 

elite leitora, começou a definir o caráter e a valoração informacional dos fatos que eram 

transformados em notícia. As barreiras criadas pelo Estado, seja pela via dos impostos, seja 

pela imposição de regras limitadoras das críticas, não foram suficientes para desmotivar as 

civilizações na construção e manutenção desses espaços públicos de diálogo coletivo. Esses 
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traços midiáticos foram se consolidando pelo costume e a habitualidade com que os veículos 

de comunicação impressa passaram a trabalhar de forma ostensiva, tornando-se fortes pautas 

na reivindicação das liberdades e acabando por influenciar na órbita jurídica – ora exigindo o 

respeito e garantia pela liberdade de manifestação do pensamento,  ora, cerceando essa 

liberdade e impondo a censura como via de preservação dos interesses do Estado. 

 

5.1 A NOTÍCIA E SUA RELAÇÃO NO CAMPO JURÍDICO 

 

A evolução do fazer jornalístico aliou-se às possibilidades tecnológicas para produzir os 

mais variados resultados nas relações sociais, principalmente com o advento da Revolução 

Industrial, que propiciara a velocidade na impressão dos jornais. Já não se encontravam em 

evidência apenas as informações de cunho político ou religioso, como ocorrera nos séculos 

anteriores, pois o trabalho do jornalista ganhou força na sociedade e estava sendo aceito como 

uma referência de fatos reais e verdadeiros que circundavam a vida das pessoas, 

aproximando-se cada vez mais dos elementos que caracterizam a atividade jornalística: 

atualidade, periodicidade, universalidade de assuntos e publicidade. 

 

 

No século XIX, faziam muito sucesso na França os “canards”, jornais populares de 

apenas uma página, impressos na parte frontal e que comportavam título, ilustração 

e texto. Os “canards” mais procurados, segundo Seguin, eram os que relatavam fait 

divers criminais: crianças martirizadas ou violadas, parricídios, cadáveres cortados 

em pedaços, queimados, enterrados. Assim como eclipses, cometas, grandes 

catástrofes, tremores de terra, inundações, desastres de trem, naufrágios. Os 

vendedores de “canards” saíam às ruas aos gritos, chamando a atenção do público 

para suas manchetes e irritando os mais sensíveis: “De manhã à noite, o canardeiro 

percorre todas as ruas da capital, gritando com todos os pulmões em sem-número de 

acontecimentos [...] e tudo com a autorização do senhor chefe de polícia”. Além de 

“pato”, o termo “canard” significa também conto absurdo, fato não-verídico, 

cambalacho e, posteriormente, folhetim ilustrado.
78

 

 

 

 Nessa condição, percebe-se que a construção da notícia envolvendo eventos criminosos 

data de mais de um século. Essa constatação é importante por referenciar historicamente a 

prática do jornalista e sua fonte mais próxima: a autoridade policial. O envolvimento entre os 

responsáveis pela publicação do periódico e a autoridade policial seguiam além da notícia, 
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quando da necessidade de autorização policial, à época, para a comercialização das 

publicações contendo informações acerca dos fatos criminosos narrados. 

 A norma constitucional é instrumento basilar para compreensão e alcance necessário 

das condições que aproximam a atividade profissional da notícia do campo jurídico. Nesse 

mesmo diapasão, encontra-se a produção e difusão de conteúdo informacional da mídia. A 

notícia não encerra em si mesma a sua condição jurídica única, mas se ramifica e se desdobra 

em outras condições de notícia na comunicação de massa. Essa natureza constitucional da 

notícia passa pelo direito à informação – de onde aquela se corporifica como uma condição 

mais elaborada, sua espécie de caráter técnico e bastante utilizada pelos profissionais de mídia 

para com o trato dos fatos ocorridos e que ocorrerão na vida dos sujeitos que convivem 

socialmente. 

 Percebe-se que o direito à informação é tendente a se aproximar dos conceitos jurídicos 

indeterminados, pois de aplicação abrangente e que serve a uma gama muito vasta de encaixe 

que se amolda às várias necessidades da vida cotidiana. A Constituição Federal não limita ou 

exemplifica que informações serão ajustadas ao termo; do contrário, permite que a sua 

terminologia se transfira – a depender da ocasião e dos fatos que a compõem –, em garantia 

constitucional que deve ser concretizada nas situações cotidianas. 

 Com o propósito de aproximar-se da condição esclarecedora de termos genéricos 

utilizados pelo legislador brasileiro, Barroso
79

 preleciona que 

 

 

A técnica de legislar por via das cláusulas gerais não constitui, a rigor, uma 

novidade do Direito contemporâneo, embora o seu uso tenha se expandido ao longo 

da segunda metade do século XX. O recurso a essa forma de enunciação das normas 

jurídicas não é privativo do direito constitucional, encontrando-se disseminado pelos 

diferentes ramos jurídicos. A característica essencial das cláusulas gerais é o 

emprego de linguagem intencionalmente aberta e vaga, de modo a transferir para o 

intérprete o papel de completar o sentido da norma, à vista dos elementos do caso 

concreto. [...] Conceitos jurídicos indeterminados são expressões de sentido fluido, 

destinadas a lidar com situações nas quais o legislador não pôde ou não quis, no 

relato abstrato do enunciado normativo, especificar de forma detalhada suas 

hipóteses de incidência ou exaurir o comando a ser dele extraído. Por essa razão, 

socorre-se ele de locuções como as que constam da Constituição brasileira de 1988, 

a saber: pluralismo político, desenvolvimento nacional, segurança pública, interesse 

público, interesse social, relevância e urgência, propriedade produtiva, em meio a 

muitas outras. Como natural, o emprego dessa técnica abre para o intérprete um 

espaço considerável – mas não ilimitado ou arbitrário – de valoração subjetiva. 
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 Essa observação hermenêutica de Barroso corrobora com a linha argumentativa que fixa 

a notícia como sendo espécie do gênero informação, e nessa escala a sua aproximação com o 

campo jurídico tem-se necessária obrigatoriedade, permitindo que se vislumbrem a 

abrangência legal e jurídica de seu conteúdo midiático. Em seu outro aspecto, a notícia, ao 

produzir efeitos na vida prática das pessoas, passa a atender, no aspecto do Direito, aos 

princípios constitucionais que visam a garantir o bem-estar social, o desenvolvimento e o 

progresso, o que torna seu aspecto acessório também importante para ser analisado no 

contexto jurídico. 

 Entre os aspectos jurídicos e profissionais, a notícia cumpre um papel 

fundamentalmente importante – suas raízes estão fincadas na técnica, mas, sobretudo na 

vigorosidade dos fatos que se sucedem na sociedade. Ao traduzir o sentimento da narrativa, o 

efeito noticioso não se encerra naquele instante, mas se desencadeia em vários outros 

instantes a partir da leitura, da escuta, do entendimento, da memória, da observação e de 

outros tantos canais que garantem a elasticidade de seu alcance – assim considerando essa 

(des)territorialização das fronteiras, conquanto ainda avaliando a importância que se propaga 

no tempo. Fatos noticiados pela mídia ganham notoriedade através da relação cronológica e se 

renovam através do resgate da memória, mostrando-se vivos – mesmo considerando o 

distanciamento das circunstâncias e do momento em que estabeleceu o seu registro na 

comunicação de massa e sua (re)utilização como base informativa. 

 Ao interferir no mundo jurídico, provocando alterações e, às vezes, desencadeando 

consequências que lesam o direito alheio, o campo da notícia midiática merece maior atenção. 

O seu estudo proporciona o entendimento e alcance de seus efeitos sociais, tanto aqueles que 

promovem o crescimento coletivo quanto os demais que promovem ameaças jurídicas –, e 

fortalecerá as decisões jurisdicionais no que tange a um julgamento necessário e justo. Tendo 

clarificada sua condição jurídica, a notícia ganha destaque no mundo jurídico e existência 

enquanto espécie de informação. 

 Notória é a interferência da mídia, que altera com frequência a ordem natural das coisas 

estabelecidas no âmbito coletivo. Na seara econômica, religiosa, política, cultural, trabalhista 

e até jurídica. Essa capacidade de manifestação de poder exige do corpo profissional um dever 

de cuidado, tendo não somente o campo ético como norteador das suas ações, mas também a 

observância dos postulados constantes no ordenamento jurídico. 
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5.2 DIGNIDADE HUMANA E A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA NA FASE DO INQUÉRITO 

POLICIAL 

 

 Coube à Constituição Federal insculpir no seu bojo normativo as garantias e os 

preceitos pelos quais os indivíduos, enquanto partícipes dessa construção cidadã coletiva, 

teriam o seu alcance garantido. O constituinte originário, ao inserir a dignidade como 

elemento principiológico constitucional, determinou que as consequências oriundas dessa 

previsão legal transcendessem a sua ordem linguística; ou seja, o princípio da dignidade tem 

seu núcleo de abrangência que se encaixa com facilidade em inumeráveis órbitas 

interpretativas – demonstrando a sua capacidade axiológica valorizada, seja qual for o nível 

de diálogo normativo a que se proponham os casos fáticos. 

 Quando a base principiológica constitucional define o meio protetivo das garantias e 

direitos fundamentais, busca constituir o espaço necessário dessas garantias a fim de 

assegurar, com a solidez normativa necessária, um instrumento capaz de suportar todas as 

pressões externas do Estado e dos sujeitos nas relações privadas, tendentes a resguardar os 

direitos assim estabelecidos no ordenamento. 

 Essa observação acerca dos princípios torna-se necessária e suas ponderações deverão 

estabelecer-se com equilíbrio e harmonia, principalmente quando algum conflito surgir nessa 

construção principiológica. Ao constituir-se de princípios explícitos e implícitos, a 

Constituição Federal permite que a razoabilidade e a proporcionalidade possam orbitar 

juridicamente com seus efeitos equilibradores, com o claro objetivo de harmonizar as relações 

desencadeadas e reclamando solução para o impasse conflituoso principiológico. Acerca da 

dignidade, Marques
80

 destaca sua importância em dois aspectos: 

 

 

[...] O primeiro eleva a dignidade à função de direito protetivo em relação ao Estado 

e a segunda concepção protege o indivíduo contra ofensivas à sua dignidade em 

relação a seus próprios pares, permitindo a todos tratamento igualitário. Certo é que, 

por sua natureza igualitária e por exprimir a ideia de solidariedade entre os membros 

da comunidade humana, o princípio da dignidade da pessoa vincula também no 

âmbito das relações entre os particulares. 

 

 

 A colisão de princípios externa a necessidade de equilibrá-los, estabelecer uma relação 

dialógica e resolver esse conflito de modo que não haja prejuízo ao balizar, nessas 

_____________ 
80

 MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. Liberdade de expressão e a colisão entre direitos fundamentais. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010. p. 78. 



81 

 

circunstâncias, o princípio que deverá prevalecer. Schreiber
81

, ao apresentar o conflito entre o 

princípio que ampara os profissionais da mídia na coleta de informações sobre crimes 

praticados e não desvendados e, de outro lado, a existência do direito de personalidade das 

pessoas envolvidas, denota o conflito entre a informação do chamado jornalismo investigativo 

e os direitos de personalidade dos investigados. 

 Desenvolvendo os traços conceituais e constitucionais dos princípios, Tavares
82

 assim 

os definem como sendo 

 

 

[...] normas reconhecidas pela doutrina majoritária como sendo normas abertas, de 

textura imprecisa quanto à sua incidência direta e concreta, presentes na 

Constituição, e que se aplicam como diretrizes de compreensão, às demais normais 

constitucionais. Isso porque são dotadas de grande abstratividade, e têm por objetivo 

justamente imprimir determinado significado ou, ao menos, orientações às demais 

normas. [...] Os princípios constitucionais, portanto, servem como vetores para a 

interpretação válida da Constituição. 

 

 

 No efeito colidente entre os princípios e achando-se os mesmos no patamar de vetores 

interpretativos, Alexy
83

 pontifica que a solução deve amalgamar-se na condição de um dos 

princípios ceder espaço para aquele que tenha mais precedência; esclarece que não há que se 

tratar de invalidade de princípios, mas que o princípio com maior peso deverá prevalecer – 

mostrando nessa lógica o equilíbrio necessário à resolução do conflito. Entre o princípio da 

publicidade e o princípio da dignidade, estando o primeiro intimamente vinculado ao direito à 

informação, convém entender que a dignidade amplia seu raio de abrangência, quando visa a 

proteger valores como honra e imagem na cobertura noticiosa de fatos relacionados ao 

inquérito policial. 

 Em nota de rodapé, Walter Nunes
84

 explica que o PL nº 4.209, de 2001, que propôs a 

modificação do Código de Processo Penal, dispõe sobre o sigilo que deve imperar na fase 

investigatória do inquérito policial de tal maneira que seja preservada àa intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem do investigado. O texto legal do atual Código de Processo Penal 

não foi aprovado como constante do projeto legislativo supracitado, mas mantém a 
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necessidade do sigilo durante o inquérito policial. Prevalece na norma processual penal uma 

preocupação implícita com a exposição dos fatos apurados, bem como um propósito extensivo 

ao indiciado. Mesmo não estando expressamente destacada no texto, essa leitura ancora-se 

nos princípios constitucionais, que anteriormente destacados, apontam para um equilíbrio 

necessário nas atividades em que o Estado utiliza-se de sua força e poder para mitigar a 

liberdade dos sujeitos em sociedade. Nessa constitucionalização do inquérito policial os 

princípios vigentes são como garantidores e proclamam a necessária proteção aos direitos e 

garantias fundamentais. 

 

5.3 A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELA PRODUÇÃO DA NOTÍCIA 

 

 Os atributos legais constitutivos do ilícito penal só poderão ser alcançados depois da 

consumação do crime, culminando posteriormente com a respectiva pena –, que estabelecida 

em lei deverá ser obedecida e observada na sentença penal condenatória. Qualquer tipo de 

controle prévio, quando se está tratando de liberdade em termos de mídia, é apontar para a 

prática da censura, há bastante tempo já afastada do ordenamento jurídico brasileiro. 

 No Estado Democrático de Direito há prevalência no que se refere à obediência às 

regras fixadas nas normas constitucionais, remetendo-as à condição de respeito à ordem legal 

vigente. Com isso há que se entender a impossibilidade de estabelecer um controle preventivo 

da mídia, significando informar que somente em momento posterior é que os profissionais 

produtores da notícia poderão ser responsabilizados penalmente. A proteção do direito à 

informação tem, no aspecto constitucional, o condão democrático de participação da vida em 

coletividade e harmonia na vida comunitária – contanto que essa convivência guarde 

equidade, sabedoria e participação da pluralidade de ideias que coexistem mutuamente na 

sociedade. Não deve albergar em seu interior o grau de interesse individualista, numa 

democracia onde a aplicação das leis somente encontre execução em parcela da população. 

 O número crescente de possibilidades desses delitos produzidos nas diversas mídias 

abre constantemente o debate público na condição de enfrentamento das dificuldades – quer 

seja na busca de soluções viáveis, quer no alcance da própria lei, sem ferir o caráter 

democrático das liberdades que circundam a atividade e o direito à informação. Essa 

responsabilização penal não deve criar ao seu redor o caráter inibidor da atividade de 

informar, antes deve possuir um caráter educativo-preventivo capaz de produzir um lúcido 

entendimento da prática saudável da atividade jornalística e do modelo danoso à sociedade 

que deve ser evitado. 
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 Muito se tem discutido doutrinariamente acerca das liberdades da mídia e a 

possibilidade dos crimes cometidos no exercício da sua atividade, reflexo das interpretações 

acerca da legislação penal e do seu alcance dos efeitos punitivos. Nessa condição, Toller
85

 

corrobora com o esclarecimento doutrinário, ao apontar que 

 

 

[...] a imprensa só é suscetível de responsabilidade civil ou penal a posteriori ou 

ulterior com relação ao momento da difusão ou publicação da expressão que 

engendra o dano, com absoluta exclusão da censura prévia ou das medidas prévias. 

Tal solução, de corte claramente formalista, tem sido denominada “doutrina das 

restrições prévias” – prior restraint doctrine. A mesma engendra uma forte distinção 

constitucional entre restrições prévias e responsabilidades ulteriores – prior 

restraints e subsequente punishments ―, englobando nas primeiras todas as medidas 

oficialmente impostas à expressão antes de sua emissão, publicação ou difusão, ao 

passo que se agrupam nas segundas as respostas jurídicas a expressões já realizadas, 

as quais não proíbem envolver-se numa atividade expressiva futura nem requerem 

obter uma aprovação prévia para qualquer atividade de expressão. 

 

 

 Esse pensamento doutrinário tende a se estabelecer como definidor de um parâmetro 

razoável na consolidação da equidade na busca de soluções que não provoquem abalos nas 

garantias constitucionais das liberdades, quer seja da difusão de informações noticiosas, quer 

na liberdade de expressão. É notória a preocupação que vise a buscar uma alternativa capaz de 

suportar os limites do direito de personalidade, e, de outro modo, o direito à informação. 

 É persistente a argumentação de que a liberdade de expressão, de mídia, de opinião e 

manifestação do pensamento não cabe admoestação penal, em especial quando se tratar do 

exercício profissional do jornalismo nas mais variadas mídias. O que tem difícil sustentação 

nos dias atuais é a maneira como essas ideias postas são argumentadas, como se a atividade 

jornalística e o seu exercício profissional, assim como toda atividade midiática, possuísse uma 

áurea intocável de proteção capaz inclusive de resistir à necessária punibilidade das práticas 

ilícitas na esfera penal. 

 Ao constituir a narrativa noticiosa, tem o profissional da mídia, em sua consciência, as 

razões que fortalecem e fragilizam a informação. No campo do estudo da consciência, 

intencionalidade e causalidade, Searle
86

 apresenta uma lógica em que 
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[...] A intencionalidade é aquela característica da mente graças à qual os estados 

mentais são dirigidos a, ou falam de, ou se referem a, ou apontam para estados de 

coisas no mundo. É uma característica peculiar, uma vez que, na verdade, o objeto 

não precisa existir para ser representado por nosso estado emocional. [...] Nem todos 

os estados conscientes são intencionais, e nem todos os estados intencionais são 

conscientes. [...] Ainda assim, embora nem todos os estados conscientes sejam 

intencionais, e nem todos os estados intencionais sejam conscientes, existe uma 

ligação essencial: só compreendemos a intencionalidade em termos de consciência. 

Há muitos estados intencionais que não são conscientes, mas são o tipo de coisa que 

poderia ser potencialmente consciente. 

 

 

 O desdobramento da análise desse nível de consciência reflete a necessária percepção e 

acompanhamento dos valores postos, concatenação das ideias e possibilidades de alcance das 

múltiplas linguagens formadoras de vínculos capazes de produzir suas consequências no 

mundo real – estabelecendo um liame entre o pretendido e o alcançado. As fases dessa 

consciência possuem uma lógica própria, sendo possível o seu alcance e entendimento, e 

nesse contexto a ordem de alcance não obedece à fórmula preestabelecida, o que faz com que 

essas análises adquiram peculiar condição a cada propositura em desvendá-la. 

 Nesse roteiro de entendimento, a responsabilidade penal da mídia somente poderá ser 

atingida após a consumação do crime, que será estudado e, consequentemente, apurado nos 

seus mais variados aspectos. A gama de possibilidades do delito midiático não se encerra de 

modo algum numa forma única, contudo trata-se de crime próprio; e, nesse caso particular, 

praticado pelo profissional da mídia. O conceito e o verbo da prática delitiva pode até reunir-

se numa única ideia, crimes contra a honra, porém a forma de sua aplicação poderá adotar 

formas dinâmicas de consumação delitiva. 
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6 A RESPONSABILIDADE PENAL DA MÍDIA E O PARADIGMA 

CONSTITUCIONAL 

 

A aprovação da Lei nº 5.250/69 forçou o julgamento dos crimes contra a honra 

praticados pela imprensa, afastando qualquer interpretação desses crimes e sua relação 

jurídica com o Código Penal; à exceção da parte geral de que trata aquele diploma legal, que 

sempre foi aplicado aos crimes produzidos na mídia. O Capítulo III, da lei citada, que tratava 

“Dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação” – 

atualmente sem eficácia no ordenamento jurídico, haja vista a decisão da procedência da Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 pelo Supremo Tribunal Federal – e, mais 

especificamente, o art. 20 da legislação supracitada, tratava sobre o crime de calúnia, bem 

como a não recepção de todo o disposto na Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. A 

responsabilidade penal da mídia era imputada com base nesses dispositivos legais, onde o 

crime de calúnia, se restasse provado, poderia levar o culpado a pena de 6 (seis) meses a 3 

(três) anos de detenção, sem prejuízo de multa, que variava de 1 (um) a 20 (vinte) salários 

mínimos. 

 Rogério Greco
87

 esclarece a interpretação jurisprudencial que, à época, os Tribunais 

Superiores aplicavam com relação aos crimes contra a honra praticados na mídia, e quem 

poderiam ser os protagonistas de tal ilícito penal: 

 

 

Aplica-se a Lei nº 5.250/67 aos crimes contra honra praticados por intermédio da 

imprensa e, não, o Código Penal, independentemente de ser ou não o autor do delito 

profissional da informação ou de se tratar de matéria paga (STJ, HC 39557/RJ, Min. 

Paulo Gallotti, 6ª T., RSTJ 201 p. 622). 

 

 

 A saída do ordenamento jurídico da Lei de Imprensa não fazem desaparecer os crimes 

contra a honra produzidos pelos profissionais que desenvolvem atividade noticiosa na mídia, 

o que exige na atualidade a aplicação do art. 138 do Código Penal, quando a prática delituosa 

atinge o bem juridicamente tutelado da vítima. Assim verificando a causação do crime de 

calúnia na produção da notícia, destaque para a divulgação de fatos envolvendo o inquérito 

policial, os protagonistas responsáveis pela divulgação da notícia responderão pela violação 

penal ocorrida nas páginas publicadas. 
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 Destarte, a mídia deve ter assegurada a liberdade de informação e os meios pelos quais 

serão publicadas as suas notícias, contudo há que se verificar a necessidade de responsabilizar 

penalmente o profissional da notícia que promove a prática delituosa através das informações 

veiculadas. Cabe na responsabilização penal a aplicação da lei penal brasileira, que está 

vigorando desde 1940, reformada pela Lei nº 6.416, de 24 de maio de 1977, podendo figurar 

como sujeito ativo o jornalista no exercício da sua atividade laboral. Destaca-se, ainda, que a 

atual legislação penal, do mesmo modo que a legislação regulatória da mídia, teve sua 

aprovação no período de exceção, quando o país estava sob o domínio dos militares. 

 Por imposição constitucional, a liberdade de mídia não poderá ser cerceada, quaisquer 

que sejam os motivos sociais e políticos. Esse entendimento jurídico leva a uma interpretação 

normativa a contrario sensu, onde a regulamentação jurídica legítima será do sistema de 

responsabilidade ex post facto, “[...] que não evite a ação antijurídica cometida através de 

expressões ou de informações, mas que a repare ou sancione uma vez ocorrida.”
88

 

 Ao estabelecer impositivamente a não prestação da censura aos veículos de 

comunicação de massa, o viés constitucional opera à medida que ratifica a impossibilidade de 

prévia autorização para publicar conteúdos informativos, mas não constitui redoma protetiva a 

permissiva para que se cometam abusos e/ou lesões a direitos fundamentais. Scalcon
89

, em 

seu estudo sobre “Crítica à teoria dos mandados constitucionais implícitos de criminalização”, 

propõe que duas premissas sejam introdutoriamente consideradas, 

 

(a) a de que os direitos fundamentais apresentam dupla dimensão, exigindo não 

apenas uma atuação negativa, mas também uma atuação positiva do Estado, o qual 

teria dever de protegê-los de agressões de terceiros, o que poderia ser realizado 

através de normas penais e (b) a de que essa proteção exigida do Estado não pode 

ser ineficiente, mas, muito ao contrário, a atuação Estatal estaria vinculada ao 

princípio da proibição da proteção deficiente, o que tornaria, muitas vezes, não 

apenas possível, mas obrigatória a realização da proteção unicamente por meio de 

normas incriminadoras. 

 

 

 Ademais, o norte constitucional não impede que a legislação infraconstitucional 

responsabilize criminalmente aqueles que ferem frontalmente os direitos e garantias 

fundamentais, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, criando mecanismos legais para 

tais violações a bens juridicamente tutelados. Essa garantia viceja a formar uma aura no 
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espectro da moral dos indivíduos que convivem diariamente em sociedade. E, para que essa 

boa convivência ocorra, exige-se do legislador que figuras típicas criminais possam existir 

para, de maneira preventiva, atuar na defesa de outros bens constitucionalmente relevantes, 

além das garantias que estabelecem essa liberdade midiática. 

 

6.1 OS LIMITES DO DEVER DE VERDADE NO JORNALISMO 

 

A atividade jornalística está perfilada da ideia de que a verdade é o instrumento pelo 

qual o jornalista e a empresa da informação deverão se imbuir e reproduzi-la em suas páginas, 

na programação radiofônica ou televisiva, ou até mesmo persegui-la no ambiente digital. Tal 

razão se espraia na consciência coletiva em virtude da necessidade de construção da notícia o 

mais próximo do real. Os códigos deontológicos do jornalismo fazem emergir toda uma gama 

de aspectos éticos e morais, a fim de que se lancem as bases dessa busca pela verdade, 

objetividade e imparcialidade na práxis da atividade jornalística. 

 À medida que o jornalista adota a autoridade policial como sendo a sua principal e única 

fonte de informação, ficando a ela restrita, pactua um limite estéril de proteção jurídica, pois 

enquanto essa autoridade policial conserva-se no estrito cumprimento do dever de ofício, o 

jornalista e a empresa jornalística não alcançam tamanho benefício frente ao material 

publicado no periódico impresso. Sendo assim, a publicação da matéria gera a vinculação de 

responsabilidade a quem produziu, publicou e distribuiu. 

 Essa verdade tão cobrada do jornalista e perseguida na sua atividade profissional não se 

aloja distante das representações que  ele imprime nos seus textos. A questão ética do 

profissional se mistura com essas representações ao passo que ele garante espaço noticioso no 

jornal para o qual desempenha as suas funções de repórter. Destacando o campo das 

representações no jornalismo, Costa
90

 infere: 

 

 

A questão ética que perpassa o problema da representação precisa ser entendida, 

porque o comunicador vai sempre representar alguma coisa, e nunca a partir tão-

somente de si próprio. Em nenhuma circunstância o comunicador vai realizar uma 

pura representação, ou uma representação pura. Essa representação sempre será 

mediada por outra representação, aquela realizada por outro (a fonte da informação) 

ou por vários outros (outras fontes, testemunhas...). Mesmo quando, em jornalismo, 

alguém estiver dando um depoimento pessoal sobre algo do qual é testemunha 

ocular. Cada representação carrega consigo uma imagem do mundo, uma ideia ou 

não-ideia do mundo, uma intelecção qualquer – seja educacional, cultural, 
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ideológica, ignorante, crítica ou acrítica, mas sempre erigida a partir do outro, de 

outras representações. 

 

 Com essas ponderações temos em vista o limite do dever da verdade na construção do 

texto jornalístico. Nele, ao expor o viés unitário da declaração policial acerca do fato ocorrido, 

tem o jornalista não as fases reais do evento, senão um pequeno fragmento dessa verdade – 

que não autoriza resumi-la como uma integralidade noticiosa de caráter inquestionável. 

 O texto jornalístico deve obedecer aos critérios técnicos, respeitando o contraditório e as 

questões éticas no processo de edição da notícia. Antes mesmo de atender aos padrões éticos e 

técnicos, deve o profissional do jornalismo atentar para o aspecto legal, respeitando-o antes de 

qualquer outra obrigação, tornando-se consciencioso do seu papel social e dos efeitos danosos 

que o erro da informação poderá causar na vivência em sociedade. Seguindo esse mesmo 

raciocínio, Chaparro
91

 assim observa: “Com a sociedade institucionalizada, o jornalismo e o 

jornalista interagem num cenário de obrigações e direitos, regulado pelas leis e pelos 

costumes”. 

 Corre um sério risco de produzir o erro a decisão do jornalista que se alimenta apenas da 

informação da autoridade policial como se restasse demonstrada uma verdade absoluta no 

relato dos fatos e ocorrências na área da segurança pública. Contudo, a experiência tem 

deixado patente que a opção de fonte única do profissional da notícia e de quem a veicula 

coloca-os na condição de responsáveis pela má qualidade daquilo que está sendo 

disponibilizado para o público leitor. Por seu turno, a responsabilidade penal do profissional 

da mídia aponta com segurança os danos do bem juridicamente protegido – forçando a análise 

do limite da verdade ao tratar determinados assuntos no ambiente midiático. 

 Na avaliação de Daniel Cornu
92

, a liberdade é um valor fundamental à informação, 

contudo deve cercar-se de valores capazes de garantir a sua boa qualidade e credibilidade 

necessárias. 

 

 

[...] Para que seja considerada boa, a imprensa deve corresponder as exigências da 

verdade: informações exatas, verificadas, apresentadas de modo equânime, opiniões 

expostas com honestidade livres de preconceitos, relatos jornalísticos verídicos e 

ciosos de sua autenticidade. O fator da verdade é decisivo. Ele é frequentemente 

posto, como na Declaração de Munique, como a primeira das obrigações morais de 

um jornalista: “Respeitar a verdade, quaisquer que sejam as consequências para si 

mesmo, e isso em razão do direito do público de conhecer a verdade” (Deveres, 1). 

Se informar significa tratar uma informação para depois divulgá-la, a informação 
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deve ser exata e seu tratamento adequado. Caso contrário, a informação deixa de ser 

aquilo que é. 

 

 

 Em seu aspecto político, a empresa jornalística mantém liames muito fortes com os 

fundamentos e concepções liberais, quando se aproxima do pensamento de John Locke e do 

modelo de contrato social por ele idealizado. Conhecido como o pai do individualismo liberal, 

Locke defende direitos à vida, à liberdade e à propriedade, principalmente o de propriedade, 

como sendo o cerne do Estado civil
93

. 

 Daniel Cornu
94

 aponta o seguinte critério para analisar a responsabilidade social dos 

meios de comunicação de massa: “A ética da informação não se resume na ética dos 

jornalistas. Ela desdobra-se em uma ética dos meios de comunicação, cuja responsabilidade 

como organizações ultrapassa a soma das responsabilidades individuais dos jornalistas”. 

Nesse aspecto, pontua uma abrangência na órbita dessa responsabilidade por entender os 

efeitos devastadores de uma construção noticiosa eivada de vícios e problemática em seus 

erros coletivos. 

 O tema penal que propõe alcançar os resultados danosos provocados pela notícia viciada 

na sua elaboração/produção, devido às informações malsucedidas a partir de um único ponto 

pesquisado, estabelecendo uma só fonte como parâmetro balizador de eventos que envolvem 

muitos outros atores sociais, bem como cerceando a participação de outros atores sociais 

envolvidos, a exemplo do(s) indiciado(s). Essa relação espalmada nos dois ambientes da 

notícia, jornalista e empresa, provoca ranhuras na imagem e honra das pessoas, quando 

desprovidas do cuidado social que estabelece uma cumplicidade silenciosa e tendente a 

provocar o crime de calúnia. 

 No exercício democrático de difusão da informação através da mídia, deve-se 

considerar a importância de estabelecer o princípio do contraditório, resguardando o espaço 

necessário para que sejam garantidas as vozes contrárias às versões oficiais. Esse dever de 

imparcialidade é elemento essencial da atividade midiática, sem deixar de ainda considerar 

que na democracia outros instrumentos jurídicos serão considerados na relação interpessoal 

e/ou interinstitucional, a exemplo do direito de resposta. É dever da mídia perseguir a verdade 

e ao utilizá-la obedecer às normas constitucionais vigentes. Ao tratar das questões da verdade, 

esta não se confunde com a base principiológica da verdade real estabelecida no Direito 

Processual Penal, pois que ambas as situações (uma profissional e outra jurídica) não se 

_____________ 
93

 WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política. 13ª. ed. v. 1. São Paulo: Ática, 2004. p. 86. 
94

 CORNU, Daniel. Ética na informação. Trad. Laureano Pelegrin. Bauru, SP: Edusc, 1998. p. 111. 



90 

 

confundem quando da análise contextualizada dessas distintas áreas. A verdade da mídia nem 

sempre será tratada como uma verdade processual, sendo esta motivadora de uma sentença 

que será proferida pelo magistrado, enquanto a verdade que deve a mídia perseguir tem 

caráter eminentemente informativo. 

 Ao trabalhar o aspecto da verdade como conceito conexo à liberdade, Häberle
95

 fixa 

entendimento da sua possibilidade, e ainda afasta a condição de sua inoperância, quando 

assim preleciona: 

 

 

A pluralidade das verdades, o desencontro da verdade, o erro humano e o 

conhecimento de que toda busca da verdade termina quase sempre «atolada» no 

processo de busca, tudo isso não nos pode induzir a considerar o conceito de 

verdade como juridicamente irrelevante, «platônico» ou, até mesmo, a rejeitá-lo 

como uma «fórmula vazia». Como demonstrado, o conceito de verdade, como um 

valor cultural para o Estado constitucional, sobretudo após as experiências com o 

modelo totalitário oposto, é indispensável. 

 

 

 Eis que a garantia constitucional à informação exige sua aproximação da verdade, pois a 

produção e difusão dessas informações, bem como suas técnicas profissionais midiáticas, 

também estão forçadas a atender a essas exigências espalmadas constitucionalmente. As 

ideias apresentadas por Häberle em muito se identificam com o debate constitucional dessa 

mídia, que segue diariamente exercendo sua atividade como pressuposto basilar das garantias 

firmadas no ordenamento jurídico brasileiro. Sem essa atividade midiática, ora outorgada pelo 

Estado, ora desenvolvida individualmente, não haveria de consagrar concretamente esse 

direito conferido constitucional e democraticamente. É indispensável que exista algo mais 

além da tecnologia que garanta a propagação das notícias. Precisa-se de confiabilidade e do 

uso da verdade na produção do conteúdo informativo e noticioso. 

6.2 A POSSIBILIDADE DA CALÚNIA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

JORNALÍSTICA 
 

Importa estabelecer um prisma conceitual do crime de calúnia e dele extraírem as raízes 

da solução doutrinária para avançar no estudo desse ilícito penal. Tem-se como conceito 

preliminar que a calúnia é um crime praticado pelo sujeito ativo que lança uma imputação 

falsa a alguém de fato definido como crime. Como crime também o é, quando sabe ser falsa a 

imputação, e mesmo assim propaga-a ou a divulga. O crime de calúnia está tipificado no art. 

_____________ 
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138 do Código Penal, e nos seus parágrafos ainda há previsão do desdobramento desse crime 

de calúnia – contando inclusive com esse ilícito praticado contra os mortos. Os termos 

conceituais legais são base para os enlevos doutrinários e as concepções interpretativas que se 

desenvolvem na contextualização desse entendimento. 

 O ambiente doutrinário reserva o conceito jurídico-penal da honra assim delineado por 

Aníbal Bruno
96

: 

 

 

De um lado, a honra se manifesta como a estima em que o indivíduo tem a si 

mesmo, o sentimento pessoal da própria dignidade. De outro lado, apresenta-se 

como a consideração e o respeito que o cercam no meio em que vive, a sua 

reputação, que ele conquista pela soma de valores sociais, éticos e jurídicos, 

segundo os quais ele dirige o seu comportamento na vida. [...] a honra é uma 

estrutura, um valor em que se apoia o indivíduo para o conceito que tenha de si 

mesmo e a imposição da própria pessoa no meio social. 

 

 

 Estabelecendo esses parâmetros doutrinários-conceituais, buscar-se-á o alcance da ideia 

que define o bem juridicamente tutelado. E, a partir desse ponto inicial, estabelecer contato 

com os valores personalíssimos afetados pela calúnia. É a dimensão doutrinária que formulará 

o espaço desse entendimento e apontará as razões pelas quais a tipificação do crime deve 

alicerçar o núcleo legal que definirá o campo jurídico do delito. 

 Em seu conceito de calúnia, Aníbal Bruno
97

 assim a define: 

 

 

Entre os crimes contra a honra, o Código atribuiu maior gravidade à calúnia. Ali a 

ofensa consiste em imputar falsamente a outrem fato definido como crime. Esse é o 

tipo fundamental dessa espécie de crime contra a honra, do qual deveria o tipo 

secundário em que, sob a mesma pena, se incrimina o proceder de quem, sabendo 

falsa a imputação, a propala ou divulga. 

 

 

 O esteio conceitual do crime de calúnia adotado por Bruno se ampara com bastante 

proximidade ao texto da lei, mas se antecede a esse momento quando consubstancia o devido 

esclarecimento da terminologia honra. Assim, a sua diretriz doutrinária quanto ao conceito 

jurídico-penal da honra contribui para que se possa dimensionar essa relação ambivalente 

entre o termo honra e o aporte conceitual do crime de calúnia. A partir de suas considerações 
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acerca da honra pode-se mensurar, mesmo que de forma mínima, os valores jurídicos 

constituídos aos quais a lei penal visa tutelar. 

 A despeito da restrita conceituação acerca do crime de calúnia, Aníbal Bruno
98

 

esclarece as formas de propagação, definindo-as de modo mais abrangente e fazendo sentir-se 

em qualquer meio utilizado para a sua divulgação. 

 

 

A lei, no amparo da reputação da vítima, alcança com a sanção penal não só aquele 

que gera a calúnia, mas ainda o que, dela tomando conhecimento, a propala ou 

divulga, sabendo falsa a imputação. O núcleo do tipo consiste em levar, por 

qualquer meio, ao conhecimento de outrem a calúnia que ouviu de alguém. [...] De 

ouvinte, pode afinal formar-se uma cadeia, através da qual se alastra o fato 

caluniador, até tornar-se uma opinião comum, com inteiro sacrifício da boa fama do 

ofendido. (Grifo nosso) 

 

 

 Noutra esfera conceitualmente estabelecida, Nucci
99

 aponta para uma definição do 

crime de calúnia como sendo 

 

 

[...] uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma pessoa no seio social. 

Possui, pois, um significado particularmente ligado à difamação. [...] Vislumbra-se, 

pois, que a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja, uma 

espécie de difamação. Atinge a honra objetiva da pessoa, atribuindo-lhe o agente um 

fato desairoso, no caso particular, um fato definido como crime. 

 

 

 Essa proposta de equiparação da calúnia à difamação transporta, na doutrina de Nucci, 

para uma aproximação entre crimes de natureza conceitual diferente, haja vista que o núcleo 

delitivo oferece ações distintas, há que estabelecer o equilíbrio doutrinário que diferencia a 

calúnia da difamação e da injúria – em que pese o tríduo criminal tratar desses delitos contra a 

honra das pessoas
100

. 
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 O modelo constitutivo desses parâmetros doutrinários busca identificar, ou mesmo 

reelaborar um conceito, facultando-lhe a oportunidade em (re)escrever o tipo penal e 

acrescentar outros elementos que passarão a determiná-lo com nova formatação de 

entendimento, fruto de um aperfeiçoamento jurídico-penal, talvez pelo fato de cautela para 

não incorrer em um ambiente totalmente distante do tipo legal especificado pelo legislador; 

ou, possivelmente, adotam o conceito legal pela dificuldade em alcançar a materialização de 

uma ordem tão abstrata. Pretende os doutrinadores formatar uma aproximação desses crimes 

com a atualidade, inclusive atualizando a base conceitual necessária à contemporaneidade. 

 A propósito, ainda no campo doutrinário, cabe uma explicação importante, quando se 

trata de discutir a honra daquele indivíduo que teve condenação penal com trânsito em 

julgado. Para o leigo em aspectos jurídicos, a pessoa que foi condenada anteriormente por 

algum crime praticado não poderia ser sujeito passivo no crime de calúnia. O tema polêmico 

recebeu da doutrina uma especial atenção, tendo em vista se tratar de fatos com bastante 

ocorrência no cotidiano da sociedade. E, assim, estudar o tema doutrinariamente é possibilitar 

o entendimento nuclear do bem juridicamente protegido, aliando os seus efeitos ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. No campo jurídico independe a condição do sujeito com 

sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pois que mesmo nessas condições seus 

direitos personalíssimos não desaparecem, nem se desintegram. 

 Atento a essas preocupações doutrinárias, Aníbal Bruno
101

 assenta suas reflexões no 

entorno da desonra anterior da vítima e assevera: 

 

 

Também se tem de reconhecer a possibilidade de crimes dessa natureza em relação a 

quem perdeu a estima pública. Ninguém é privado completamente da honra. [...] Por 

mais baixo que tenha caído o indivíduo, haverá sempre em algum recanto do seu 

mundo moral um resto de dignidade, que a calúnia, a difamação ou a injúria poderão 

ofender e que o Direito não deve deixar ao desamparo. Ninguém ficará ligado a uma 

espécie de pelourinho, onde seja exposto sem defesa ao vilipêndio de qualquer um. 
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Nesse aspecto, o campo doutrinário avançou consideravelmente, haja vista que a 

dimensão da honra protegida faz-se reconhecer de forma integral com os direitos 

fundamentais presentes no art. 5º da Constituição Federal, mostrando o alcance sistêmico do 

ordenamento jurídico e pondo em evidência a necessária atenção aos direitos individuais 

indisponíveis. Aliás, tem o Direito Penal o dever jurídico para com a sociedade de buscar 

meios para ressocializar o indivíduo condenado pela prática de crimes. Se outra for a posição 

adotada pelo Estado, nunca haverá a tão almejada paz social e nem muito menos a correta 

aplicação desse Direito. O sentimento da lei tem, assim, que buscar alternativas para resgatar 

aqueles desviados do caminho da licitude, promovendo a verdadeira justiça. 

O papel desempenhado pela mídia no Brasil, no que tange à noticiabilidade, vem sendo 

discutido amplamente nos fóruns profissionais e acadêmicos. Nesses ambientes são 

analisados e estudados os fatores de risco em que são colocados os protagonistas dos eventos 

cobertos pelos veículos de comunicação. A realização do trabalho jornalístico quando 

efetuado sem critérios técnicos, numa relação espúria com as suas fontes, produz grandes 

desequilíbrios nas relações sociais, haja vista as consequências negativas provocadas na 

imagem das pessoas, que tem suas vidas e reputações expostas. 

 A decisão do jornalista em eleger apenas a autoridade policial como fonte única para 

repassar as informações acerca do fato relacionado com a segurança pública e/ou às 

ocorrências policiais é um posicionamento contrário ao que estabelecem os critérios das 

técnicas do bom jornalismo, correndo um sério risco de, não respeitando o contraditório, 

praticar vários equívocos, dentre eles o da injustiça, e promover antecipadamente um 

julgamento público equivocado. 

 Os sucessivos apelos caluniosos na noticiabilidade do crime continuam em prática 

contínua, antecipando-se à ação penal e ferindo de forma banal a nossa legislação penal. Os 

profissionais da mídia se situam e se aproximam do sentimento da vingança, patrocinando o 

linchamento público antes mesmo de sentença penal condenatória, o que sequer possibilita ao 

acusado o direito à ampla defesa. Na esteira dessa discussão, Santana
102

 observa: 

 

 

[...] Os excessos da mídia são gritantes, ora influenciando julgamentos, ora 

influenciando investigações policiais, ora seduzindo as massas populares e 

despertando, na opinião pública, um verdadeiro sentimento de revolta e vingança, 

em face do fenômeno social da criminalidade, tanto mais avassalador quanto mais 

sofisticado e cruel. 
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 Estampados nas manchetes, os crimes noticiados pela mídia ao longo dessas últimas 

duas décadas, tendo como expoentes máximos desses exageros cometidos por jornalistas e 

empresas jornalísticas o caso da Escola Base de São Paulo e do Bar Bodega
103

, em que os 

acusados foram posteriormente inocentados pelo Judiciário, enquanto tiveram suas vidas 

íntimas destroçadas pelos veículos de comunicação, que sequer tentou reverter o caos que 

causaram na imagem e na vida dessas pessoas, continua essa mídia atuando sem ao menos 

promover uma reflexão acerca dos procedimentos errôneos quanto à cobertura noticiosa em 

fase de inquérito policial. 

 A prática ininterrupta desse expediente profissional torna a mídia um alvo necessário 

para estudo e pesquisa. É nesses exemplos anteriores que se toma por base essa análise, como 

também os danos causados pelos profissionais do jornalismo, quando da cobertura de eventos 

ligados à área da segurança pública. A concretização do agir jornalisticamente atinge de 

forma direta a honra e a imagem das pessoas, quando não utiliza o parâmetro de experiência 

negativa pretérita e desconsidera os postulados normativos constitucionais. 

 Na literatura sobre mídia e violência encontram-se os registros das pesquisas realizadas 

por cientistas sociais que apontam o vício da fonte policial na cobertura de fatos noticiosos 

quando a informação principal é voltada para o crime. Ao que Ramos e Paiva
104

 destacam: 

 

 

A cobertura da violência, da segurança pública e da criminalidade realizada pela 

imprensa brasileira sofre de dependência em alto grau das informações policiais. A 

polícia é a fonte principal – se não a única – na maioria esmagadora das reportagens. 

[...] A consequência mais grave da dependência das informações policiais é que ela 

diminui a capacidade da imprensa de criticar as ações das forças de segurança. 

Apesar das frequentes reclamações das autoridades do setor sobre críticas da 

imprensa, a verdade é que o noticiário sobre violência e criminalidade é 

principalmente composto de registros de ações policiais: prisões, apreensões, 

apresentações de criminosos etc. A imprensa tem exercido um papel fundamental na 

fiscalização da atuação das forças de segurança. No entanto, em grande parte dos 

textos, ela divulga sem questionar os atos cometidos por elas. E são inúmeros os 

exemplos de ações policiais equivocadas – muitas vezes feitas na pressa de oferecer 

uma satisfação à opinião pública – que encontram destaque nas páginas de jornais. 

 

_____________ 
103

 Caso ocorrido em 1996, quando dois jovens da classe média alta paulista foram assassinados no Bar Bodega. 

Erros grosseiros da polícia de São Paulo levaram a imprensa ao relato sórdido dos resultados obtidos na 

investigação policial. A prisão do acusados desenhara a face da perversidade: eram jovens pobres e em sua 

grande maioria oriundos da periferia paulista, terrivelmente torturados para assumirem um crime que não 

cometeram. Toda a imprensa paulista comete equívocos primários na noticiabilidade do crime ocorrido no Bar 

Bodega. Ao assumir o caso, o promotor de justiça, Eduardo Araújo da Silva, decide reinvestigar os fatos e 

desmontar a trama. Os verdadeiros homicidas foram processados e condenados; os inocentes torturados tiveram 

suas vidas e suas imagens arranhadas pela falta de ética e profissionalismo jornalístico. 
104

 RAMOS, Silvia, PAIVA, Anabela. Mídia e violência: tendências na cobertura da criminalidade e segurança 

no Brasil. Rio de Janeiro: Iuperj, 2007. p. 37-38. 



96 

 

 Ao definir a autoridade policial como fonte única da notícia, o profissional do 

jornalismo e a respectiva empresa de comunicação estão exercendo o seu direito à liberdade 

de mídia, mesmo não respeitando os seus postulados deontológicos. Contudo, arrisca o 

responsável pela matéria jornalística a responsabilidade penal, tendo em vista que a fase de 

inquérito policial não culmina ao final com uma sentença penal condenatória. 

 Nesses moldes, a mídia é detentora do direito à liberdade de informação, não podendo 

ser castrada essa liberdade, porém a análise judiciária ulteriormente não se descarta no caso 

concreto. Há que se entender o caráter preventivo das leis penais, quando em seus cânones 

estabelece as ações e/ou omissões puníveis; quis contrariamente estabelecer o legislador que a 

não execução dos tipos penais afastaria qualquer ilícito penal. Toller
105

 encontra essa mesma 

razão como prevenção geral de condutas antijurídicas, assim desenvolvendo o seu 

pensamento: 

 

 

[...] Um dos princípios básicos do Direito penal é o de que a prevenção dos delitos 

conta-se como um dos fins fundamentais da pena. Com efeito, a lei penal não 

persegue primordialmente a aplicação de uma pena, mas busca, em primeiro lugar, 

evitar que a sanção deva ser aplicada, por haver-se cumprido a ação lícita que se 

busca implicitamente no tipo penal ou por não se haver realizado o ato delitivo que 

se trata de evitar ao prescrever normativamente uma sanção para certa conduta. 

 

 

 Ao publicar as informações noticiosas, levando-se em consideração apenas a versão da 

autoridade policial, os profissionais da mídia acabam incorrendo no risco de se encontrar em 

situação juridicamente desfavorável, na qual, desrespeitando as técnicas jornalísticas de 

apuração das informações colhidas, tornam-se responsáveis pela publicação que deixa de 

levar em consideração os importantes valores do contraditório, ou seja, as outras versões que 

circulam o fato em evidência e o dever da verdade na publicação de material jornalístico. 

 Essa cobertura jornalística das atividades policiais encontra no indivíduo reincidente um 

alvo fácil na consecução do julgamento antecipado. Veja-se que essa antecipação no referido 

julgamento se dá exatamente por se entender que o indivíduo acusado, já possuindo vários 

indiciamentos em inquéritos policiais e, às vezes, condenado em ação penal com sentença 

transitada em julgado – podem dispor de sua honra e imagem, promovendo o aniquilamento 

do seu direito personalíssimo de forma pública. 
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 Assomam-se a esse fato os desequilíbrios de investimento técnico das empresas 

jornalísticas para que o jornalista efetue uma cobertura razoável mínima sobre os fatos em 

questão quanto à noticiabilidade do crime. Essa ausência de investimento em equipamentos 

físicos e humanos, tais como veículos exclusivos para apuração da notícia, contratação de 

profissionais capacitados para a referida tarefa etc., cerca o resultado de um excesso de 

deficiências da informação midiática, garantindo apenas a checagem nos boletins de 

ocorrências, e na sua grande maioria, por telefone ou meios eletrônicos. Resta evidente que as 

deficiências técnicas e profissionais não serão elementos capazes de afastar a responsabilidade 

penal dos sujeitos envolvidos na atividade midiática. 

 Assinalar-se-á como sujeito ativo no crime de calúnia o jornalista que promover na 

publicação noticiosa os elementos presentes no caput do art. 138 do CP e, §§ 1º e 2º. Quando 

não há observância da apuração da notícia de forma zelosa e responsável, podem os sujeitos 

ativos provocar o ilícito penal, atingindo desde pessoas inocentes – que estão enfrentando o 

inquérito policial pela primeira vez –, até mesmo aqueles que já tiveram participações 

anteriores no distrito policial, os quais denominaremos de sujeitos passivos do crime de 

calúnia. 

 Ressalta-se, nesse caso em particular, inexistir a possibilidade de crime tentado, em se 

considerando a necessária consumação do crime de calúnia por parte dos integrantes da mídia. 

Desse modo, o crime de calúnia promovido pela mídia somente ocorrerá quando da 

noticiabilidade do crime, ou seja, ao publicar matéria de cunho a produzir o núcleo delitivo da 

calúnia, os entes promovedores da informação acabam agindo de acordo com o que estabelece 

nuclearmente o art. 138 do Código Penal. E como a sua publicação atinge um número muito 

grande, e de forma imediata, eis que o crime de calúnia se consuma imediatamente após a sua 

impressão e/ou edição de vídeo ou áudio. 

 Em se tratando do elemento subjetivo do crime de calúnia quando da noticiabilidade do 

crime, em fase de inquérito policial, Rogério Greco
106

 apresenta a seguinte argumentação 

jurídica: 

 

 

O delito de calúnia somente admite a modalidade dolosa, ou seja, o chamado animus 

calumniandi, a vontade de ofender a honra do sujeito passivo, sendo admitidas, 

entretanto, quaisquer modalidades de dolo, seja ele direto ou mesmo eventual. Pode 

ocorrer que, embora não tendo certeza da veracidade do fato definido como 

crime que atribui à vítima, ainda assim, mesmo correndo risco de ser falsa a 
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informação que divulga, a profere do mesmo jeito, agindo, pois, com dolo 

eventual. (Grifo nosso) 

 

 

 A possibilidade do crime de calúnia alcança as duas modalidades dolosas – direta ou 

eventual –, inferindo assim que a atividade noticiosa comete esse ilícito penal cada vez que 

imputar falsamente fato definido como crime, propagando-a ou divulgando-a, aos sujeitos 

diretamente ligados à notícia publicada, independentemente de ter ou não enfrentado, em 

outra ocasião, o procedimento inquisitório policial. 

 Diversamente do que estabelecia a Lei nº 5.250/67, o CP atribui pena máxima de 2 

(dois) anos ao crime de calúnia, quando aquela legislação revogada aplicava-se pena máxima 

de 3 (três) anos, e por isso compete inicialmente ao Juizado Especial Criminal o processo e 

julgamento do delito tipificado no art. 138 do CP. 

 O nascedouro de outro debate necessário e urgente aponta para a questão de uma 

legislação especial (lex especialis) para tratar de questões envolvendo os crimes de mídia, por 

entender e classificá-los como sendo de um grau lesivo diferenciado, tendo como parâmetros 

os riscos que os veículos de comunicação provocam a longo alcance e atingindo uma 

audiência gigantesca em alguns casos. Essa proposta legislativa deve preservar a participação 

popular através de audiências públicas e garantir um amplo calendário de eventos espalhados 

pelos mais longínquos recantos do país. Tipificação, pena, modos de julgamento e outros 

aspectos legais deverão fazer-se constar da pauta de discussão. A produção legislativa deverá 

ainda observar os preceitos constitucionais e seus princípios norteadores a fim de não produzir 

uma lei que provoque a mordaça e o cerceamento das liberdades inerentes à atividade 

midiática. 

 A retomada do diálogo jurídico-social é importante para delimitar os aspectos e 

abrangência da liberdade de mídia, assim como estabelecer as possibilidades de 

responsabilização penal – de modo a não permitir que o Estado seja o instrumento de força a 

promover um julgamento dilacerante a esse exercício profissional tão caro à democracia 

brasileira. Essa propositura legiferante deve partir da ideia nuclear democrática, visando a 

preservar os valores constitucionais e as conquistas já alcançadas pela sociedade brasileira, 

quando do desenvolvimento de técnicas e tecnologias comunicacionais que permitem a 

propagação, divulgação e publicidade de ideias, narrativas e opiniões geradoras da 

convivência social na promoção do bem comum de todos. 
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6.3 O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O JULGAMENTO DOS CRIMES DE 

MÍDIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 Assentado nos postulados democráticos, essa ideia de julgadores leigos comporta 

algumas análises jurídicas, visando a alcançar os resultados necessários para um julgamento 

legítimo pela sociedade. A uma, quando o julgamento será efetuado por um conjunto de 

pessoas da própria comunidade que passará a definir que tipo de entendimento ter-se-á a partir 

dos fatos e provas constantes nos autos processuais; a duas, o reexame fático e de provas por 

um núcleo de pensamento popular que produzirá suas próprias ponderações, tendo em vista o 

necessário distanciamento da tecnicidade jurídica – e a estreita aproximação do que se pode 

considerar como sendo uma razão popular julgadora. A postura democrática
107

 dessa 

possibilidade evoluiu com as experiências calcadas no tempo e desenvolvimento prático dos 

efeitos e buscas pela justiça, onde a sociedade pode exercitar essa atividade julgadora de 

modo livre e independente de qualquer elemento técnico do Direito. Mas não somente nesse 

aspecto, contudo, o exercício democrático estampa o viés legítimo do efeito costumeiro como 

fonte do Direito – traduzindo-se como necessário para que a sociedade possa avançar 

continuamente na direção de resultados cada vez mais próximos do ideal coletivo. 

 Os registros históricos do tribunal do júri dão conta de um modelo soberano de 

julgamento que busca minimizar os efeitos dos déspotas quando estão investidos de poder no 

Estado. Desde sua instituição, nascido com a Lei de 18 de julho de 1822, antes da primeira 

Constituição Brasileira (25 de março de 1824), o tribunal do júri se coloca como instrumento 

participativo de julgamento. O Código de Processo Criminal do Império (1832) modifica a 

formação do corpo de jurados do tribunal do júri, permitindo a participação de cidadãos que 

fossem eleitores. Na reforma processual de 1842, o júri sofreu um abalo – quando deixou sua 

pretensão acusatória, não mais pertencia aos jurados, e sim, a outras autoridades, dentre elas a 

policial. Após a proclamação da República – em 15 de novembro de 1889, mantém-se o 

tribunal do júri, e sua formatação garantia sua perpetuação como instrumento legítimo de 

julgamento com a participação popular.  A Constituição de 1937 fez desaparecer o tribunal do 

júri, que só retorna ao ordenamento jurídico brasileiro após um ano (1938), sendo que sua 

previsão estabelecia que o veredito dos jurados deixasse de ser soberano. A Constituição de 

_____________ 
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1946 mantém o júri, garantindo o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a 

soberania dos vereditos. No período ditatorial o instituto do tribunal do júri sofre muitos 

reveses, somente conseguindo se estabelecer com novos contornos a partir da Constituição 

Federal de 1988. Atualmente, a previsão constitucional encontra-se prevista no art. 5º, inciso 

XXXVIII, assegurada a plenitude da defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e a 

competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida
108

. 

 Nesse delineamento democrático de julgamento assenta o entendimento constitucional 

de que é importante observar os postulados populares e as normas advindas do que Hesse
109

 

denomina como sendo a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung), assim esclarecendo: 

 

 

Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na 

compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, 

que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na 

compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada 

pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de 

legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá 

com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da 

vontade humana. Essa ordem adquire e mantém sua vigência através de atos de 

vontade. Essa vontade tem consequência porque a vida do Estado, tal como a vida 

humana, não está abandonada à ação surda de forças aparentemente inelutáveis. Ao 

contrário, todos nós estamos permanentemente convocados a dar conformação à 

vida do Estado, assumindo e resolvendo as tarefas por ele colocadas. Não perceber 

esse aspecto da vida do Estado representaria um perigoso empobrecimento de nosso 

pensamento. Não abarcaríamos a totalidade desse fenômeno e sua integral e singular 

natureza. Essa natureza apresenta-se não apenas como problema decorrente dessas 

circunstâncias inelutáveis, mas também como problema de determinado 

ordenamento, isto é, como um problema normativo. 

 

 

 O corolário dessas ideias formula um delineamento constitucional da participação 

popular e do sentimento democrático dessa participação. Então verificando-se que essa 

vontade de Constituição emana do próprio povo, há que se estabelecer a construção dessas 

normas a partir de uma elaboração de vontade desse mesmo povo. Não sendo, pois, diferente 

desse prisma principiológico constitucional – estabelece-se na própria ideia do Estado 

Democrático de Direito, o que se convencionou chamar de soberania popular, dispositivo 
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constitucional estampado no parágrafo único
110

 do art. 1º da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 A participação democrática popular nos julgamentos ficou assim constituída a partir da 

criação do Tribunal do Júri, e assim Paulo Rangel
111

 entende que “[...] não há dúvida do 

caráter democrático da instituição do tribunal do júri que nasce, exatamente, das decisões 

emanadas do povo, retirando, das mãos dos magistrados comprometidos com os déspotas, o 

poder de decisão”. Certamente que a decisão de um corpo de sentença popular não poderá 

garantir um resultado justo, tampouco o distanciamento de decisões não despóticas – contudo 

é o modelo garantidor de uma participação democrática que mais se aproxima da relação ideal 

do modelo que contempla o Estado Democrático de Direito. Assim, esse modelo democrático 

de julgamento se constitui soberanamente no esteio de uma relação respeitosa no ambiente 

social das decisões. 

 Esse debate jurídico acerca da participação popular nas decisões e julgamentos deve 

ater-se à constitucionalidade da temática, que se aflora cada vez mais nos dias atuais. Acerca 

desse delineamento constitucional do processo penal, Walter Nunes
112

 afirma que 

 

 

[...] o modelo brasileiro é o do Estado Constitucional, quer dizer, do Estado 

Democrático Constitucional, segundo o qual o sistema jurídico é arquitetado e 

interpretado em consonância com a plataforma principiológica plasmada no Texto 

Maior, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais que, diante da 

profusão de normas dessa categoria pertinentes ao ordenamento processual penal, 

manifestam-se como espinha dorsal desse ramo do Direito. 

 

 

 Os valores doutrinários explicitados por Paulo Rangel e Walter Nunes consagram o viés 

constitucional e democrático do processo penal, e mais ainda, produzem a consequente 

aproximação do tribunal do júri popular como a mais adequada instância para julgamento dos 

crimes de mídia. Inicialmente por se tratar de crimes cometidos no exercício da atividade 

profissional midiática laborativa – geralmente e de modo mais comum, pelos jornalistas 

investidos na sua atividade. Depois, tem-se no tribunal do júri um espaço para que a própria 

sociedade defina o julgamento desses delitos, em que o seu interesse pelo julgamento justo irá 
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preservá-la constantemente dos abusos cometidos no exercício dessa liberdade. De outro 

modo, fica o Estado distante da aplicação implacável – talvez desmedida, de uma condenação 

que se aproxime do caráter censurador e mitigador das liberdades. 

 A proposta de julgamento dos crimes de mídia pelo tribunal do júri não é nova no 

ordenamento jurídico pátrio. Surgiu com vigor no Brasil-Colônia e, desde aquela época, se 

preocupava com os consequentes estragos produzidos pela mídia impressa quando dos 

ataques à honra dos atores sociais envolvidos nas notícias veiculadas coletivamente. Essa 

preocupação originou-se desde a invenção de Gutenberg, quando a escala de produção 

industrial dessas informações passou a alcançar efeitos indesejados, pelos mais variados 

motivos – desde as inverdades plantadas nos veículos de comunicação, ou ainda pelas 

condições desrespeitosas ao princípio da intimidade que acabava por expor publicamente 

quem assim não desejaria e/ou levasse a público as informações de caráter estritamente 

pessoal. 

 Franco
113

 historia o nascimento do tribunal do júri no Brasil, afirmando que 

 

 

[...] Coube ao príncipe regente, D. Pedro de Alcântara, por influência de José 

Bonifácio de Andrada e Silva, a instituição do Júri no Brasil, pelo ato de 18 de junho 

de 1822, criando juízes de fato para julgamento de abuso de liberdade de imprensa, 

declarando o príncipe regente nesse ato que “procurando ligar a bondade, a justiça e 

a salvação pública, sem ofender a liberdade bem entendida da imprensa, que desejo 

sustentar e conservar, e que tantos bens tem feito à causa sagrada da liberdade 

brasileira”, criava um tribunal de juízes de fato composto de 24 cidadãos, “homens 

bons, honrados, inteligentes e patriotas”, nomeados pelo corregedor do crime da 

Côrte e Casa, que por esse decreto era nomeado juiz de direito nas causas de abuso 

de liberdade de imprensa; nas províncias, que tivessem Relação, seriam nomeados 

pelo ouvidor do crime, e pelo de Comarca nas que a não tivessem. Os réus poderiam 

destes 24 recusar 16; os oito restantes seriam suficientes para compor o conselho de 

julgamento, “acomodando-se sempre às formas mais liberais e admitindo-se o réu à 

justa defesa.” ― E porque, dizia o príncipe, “as leis antigas a semelhante respeito 

são muito duras e impróprias das ideias liberais dos tempos em que vivemos”, os 

juízes de direito regular-se-ão, para imposição da pena, pelos arts. 12 e 13 do tít. II 

do decreto das Cortes de Lisboa, de 4 de junho de 1821, “que mando, nesta última 

parte, aplicar no Brasil. Os réus só poderiam apelar, dizia o príncipe, para a minha 

real clemência.” Foi, assim, o Júri instituído no Brasil para julgar os crimes de 

imprensa, e, para esse fim, reunindo-se o Tribunal do Júri, pela primeira vez, a 25 de 

junho de 1825, no Rio de Janeiro, para julgar o crime de injúrias impressas. (Grifos 

do original) 

 

 

 A posição adotada no Brasil-Colônia favorece o tribunal do júri para julgar os crimes 

produzidos pela mídia, considerando que somente a sociedade poderá definir se os 
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profissionais responsáveis pela produção da notícia abusaram ou não da liberdade 

constitucional outorgada para o exercício da atividade profissional. É notória a concepção 

democrática, ainda sob os auspícios do império português, contudo vislumbra-se necessário o 

estudo e aprofundamento da temática – tendo por base essencial o interesse da coletividade 

em definir com equilíbrio os limites profissionais da difusão de informações nos canais de 

comunicação de massa. 

 O instante democrático comporta o debate que ora se estabelece na incursão desse 

desafio de jurídico. E, por esse motivo, tem o júri popular em suas mãos um instrumento 

legítimo para definir os parâmetros de julgamento dos crimes cometidos na mídia. Não resiste 

junto à sociedade um manto de alienação capaz de obstruir a lucidez de um julgamento dos 

crimes midiáticos, nem persiste na democracia uma pressão econômica que possa forçar um 

resultado manipulado. Tem-se com essa proposta de julgamento um circuito aberto às 

discussões que envolvem esses delitos produzidos quando do abuso no direito de informar, e 

somente o corpo social está legitimado para acompanhar e julgar essa espécie de crime. Na 

esteira desse pensamento democrático e seu paradigma constitucional acerca das questões 

democráticas processuais, Walter Nunes
114

 colabora com o seguinte raciocínio: 

 

 

A mudança de paradigma em nosso meio começou a partir da segunda metade dos 

anos oitenta, cuja base normativa é a Constituição de 1988, marco da (re)tomada da 

democracia como ideologia política do poder político nacional. Daí em diante, o 

sistema jurídico, em especial o processo penal, na esteira do ideário democrático, 

que tem como valor supremo os direitos fundamentais, necessita ser (re)estruturado 

e visto sob a perspectiva do conteúdo normativo e democrático dessas normas 

constitucionais, e não mais como um instrumento de força do Estado, como fora 

concebido quando editado sob a batuta da Carta de 1937. 

 

 

 Nesse aspecto, cumpre ao Estado garantir os limites processuais penais e seus princípios 

constitucionais norteadores do equilíbrio jurídico, sem que adote um papel ativo na 

condenação – tendo em conta que esse papel cabe ao corpo social que irá acompanhar o 

desencadeamento das argumentações que apontam para a condenação e os argumentos 

construídos pela defesa do(s) acusado(s). O paradigma constitucional apresentado por Walter 

Nunes remete à necessária brevidade com que o ordenamento jurídico pátrio teve que se 

adequar à nova sistemática normativa, bem como reger-se na direção que apontavam as novas 
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diretrizes – começando pelos direitos fundamentais individuais e o novo delineamento 

democrático a que fazia jus essa nova ordem paradigmática constitucional. 

 O diálogo democrático parte necessariamente de um desafio coletivo, organização 

social e efetividade das condições estabelecidas por essa mesma sociedade. Resultante dessa 

concepção democrática é o realinhamento da condução do próprio Estado na sua atuação 

junto à sociedade. Para Habermas
115

, 

 

 

O Estado democrático de direito transforma-se num projeto, resultado e, ao mesmo 

tempo, mola de uma racionalização do mundo da vida, a qual ultrapassa fronteiras 

do político. O único conteúdo do projeto é a institucionalização progressivamente 

melhorada dos processos de formação racional e coletiva da vontade, os quais não 

podem prejulgar os objetivos concretos dos participantes. 

 

 

 Essa ideia com base na vertente democrática, quando se trata do tribunal do júri para 

julgamento dos crimes cometidos no exercício da atividade profissional amolda-se sem 

maiores dificuldades no atual quadro em que se encontra o Poder Judiciário brasileiro, 

considerando a ausência no ordenamento jurídico pátrio de uma legislação específica para 

tratar do tema que ora vem sendo enfrentado no presente trabalho. A desregulamentação da 

mídia produz prejuízos sociais que forçosamente fazem a sociedade conviver com fatos 

delituosos sem que haja uma norma capaz de pacificar essas decisões. 

 A base argumentativa da não regulamentação da mídia reside no contínuo medo dos 

veículos e empresas de comunicação no enrijecimento legal que obstrua a liberdade de 

expressão, de manifestação do pensamento, bem como a liberdade de exercer a profissão 

midiática do jornalismo. Nesse aspecto, o julgamento popular seria uma solução capaz de 

mitigar possíveis exageros processuais –, principalmente quando houver claro objetivo da 

parte demandante na utilização do Poder Judiciário para provocar o que agora convém 

denominar de “censura jurídico-processual”, ou seja, uma censura travestida de processo 

penal. As ações penais com mero objetivo de amedrontar a mídia seriam rapidamente 

desarticuladas pelo tribunal do júri popular no afã de desenvolver uma espécie de julgamento 

protetivo contra as investidas desmedidas de particulares contra as mídias. 

 A soberania popular, princípio constitucional fundamental que se encontra estampado 

no art. 1º da Constituição Federal, representa um desses aspectos norteadores do paradigma 
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constitucional por se definir como instrumento de construção social democrático. Ao que 

Habermas
116

 destaca: 

 

 

A ideia dos direitos humanos e a soberania do povo determinam até hoje a 

autocompreensão normativa dos Estados de direito democráticos. Não devemos 

entender esse idealismo, ancorado na estrutura da constituição, apenas como uma 

fase superada na história das ideias políticas. Ao invés disso, a história da teoria é 

um componente necessário, um reflexo da tensão entre facticidade e validade, entre 

a positividade do direito e a legitimidade pretendida por ele, latentes no próprio 

direito. 

 

 

 Importante associar o pensamento habermasiano com o tribunal do júri, que ao longo do 

tempo tornou-se cada vez mais um instrumento democrático popular, devendo ser utilizado 

pela sociedade como forma de participação direta nas decisões e julgamentos dos crimes de 

mídia. A condição jurídica proporcionada pela participação popular acopla-se a um sistema 

que distancia de modo simples possível interferência do Judiciário
117

 nas liberdades inerentes 

à própria atividade midiática. Essa verve democrática desenhada no julgamento do tribunal 

popular aplaca as decisões arbitrárias, unilaterais, permitindo que os olhares – nas suas mais 

variadas formas –, possam deixar estampado um resultado mais equilibrado e próximo 

daquilo que a própria sociedade almejaria; sentimentos esquecidos na produção legiferante e 

na proporcionalidade/razoabilidade que deveria ser aplicada integralmente quando da 

apreciação do poder Judiciário. Há uma tendência voltada para o equilíbrio na dialética 

abraçada na ideia do Tribunal do Júri, quando a solução é partilhada entre várias posições 

ombreadas na condição de análise apresentada. Não que haja uma impossibilidade de um 

julgamento errôneo ou calcado na imperfeição analítica por parte desse tribunal popular, 

contudo as razões jurídicas levam a crer na essência elevada dessa participação direta popular 

– tônica a qual gera efeitos positivos quando os resultados entregues expressam 

verdadeiramente a essência de um pensamento social delineado através dessa condição legal e 

jurídica. 
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 Costa
118

 guarda esse mesmo sentimento democrático quando se refere ao tribunal do 

júri e preleciona que 

 

 

Para uns, o júri é garantia democrática de ser o indivíduo, em determinados crimes, 

julgado por seus concidadãos, acima das normas inflexíveis das leis, e o direito do 

cidadão de julgar seus semelhantes; entendem que a sociedade mesma, representada 

por membros de ilibada idoneidade, que procura restabelecer o equilíbrio quebrado 

pela ofensa do direito; afirmam que o júri, julgando o criminoso, não o crime, e não 

estando adstrito ao critério legal e às prevenções do juiz profissional, é capaz de 

humanizar a lei e melhor discernir sobre quais os réus merecedores de pena; por fim, 

sustentam que a verdade proclamada por 7 cidadãos é mais segura que a proclamada 

por apenas um. A este respeito, CARNELLUTTI formulou a conhecida metáfora: o 

juízo colegiado é comparado à visão binocular; se a natureza nos dotou de dois olhos 

em lugar de um só, é porque uma única imagem não basta para que seja 

completamente visto o que devemos ver. 

 

 

 As condições teóricas apresentadas consubstanciam ideias que favorecem a proposição 

do julgamento popular
119

 nos crimes de mídia. Nesse aspecto, o tribunal do júri apresenta-se 

como uma alternativa capaz de alcançar o paradigma constitucional, que além de preservar a 

liberdade de expressão enquanto gênero da espécie liberdade de mídia oportuniza a essa 

sociedade um momento para se posicionar acerca da responsabilização penal dos profissionais 

em atividade midiática
120

. 
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investigação própria da mídia. Paralelamente, os veículos de comunicação de massa promovem um trabalho de 

investigação jornalística, onde as gravações clandestinas destoam da observância às normas constitucionais. 

Nesse aspecto tem-se a observação doutrinária apontado que “[...] as gravações ou filmagens clandestinas, feitas 

com a finalidade investigatória, despidas de autorização judicial, são provas ilícitas. Isso porque, como visto, de 

acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ilicitude da obtenção dessas provas sob essa forma 

somente resta afastada com base na legítima defesa. Infelizmente, com frequência cada vez mais acentuada, 

veem-se jornalistas, em atividade investigatória, munidos de câmeras ocultas para captar sons e imagens de 

condutas ilícitas. Essa forma de atuação, também, contaminou as autoridades policiais, que passaram a se utilizar 

das gravações clandestinas de sons e imagens.” (Ibid., p. 229) As publicações na mídia de gravações clandestinas 

são bastante frequentes, contudo deve-se observar que “[...] (2) a gravação clandestina, realizada para fins 

investigatórios, seja ela feita por agente de polícia, por jornalista ou por qualquer pessoa, somente é lícita caso 

haja autorização judicial, nos termos do art. 2º, IV, da Lei nº 9.034, de 1995; [...]” (Ibid., p. 232)  
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7 CONCLUSÃO 

 

A atração no jornalismo pelas informações policiais, que vinculou desde os seus 

primórdios uma atenção desmesurada à atividade policial para arregimentar um público leitor 

ávido pelas informações bizarras e, às vezes exdrúxulas, fez com que se estabelecesse um 

estreito canal que o ligaria aos fait divers criminais. Os “canards” franceses já apontavam 

para essa tendência, dando ênfase aos fatos voltados para a criminalidade, sendo um fator 

tendencioso nos dias atuais. 

 Com o advento da tipografia, legado do trabalho de Gutenberg, o jornal impresso 

ganhou novos rumos, aproximando-se cada vez mais da atividade industrializada e 

empresarial, o que promoveu uma mudança conceitual e estruturalmente diferenciada de se 

fazer jornalismo e levar a informação dos fatos à grande esfera pública. Surgiu, a partir de 

então, a necessária atenção para uma modificação urgente na coleta, produção e impressão das 

notícias colhidas pelos profissionais da informação, e ainda, exigiu do jornalista e da empresa 

jornalística uma profissionalização a ponto de distanciar-se da forma amadora em que se 

produziam as notícias. 

 Os resquícios do estigma social promovidos pela mídia são oriundos da época em que a 

tipografia facilitou a chegada da notícia de forma mais rápida. Esses desequilíbrios resultantes 

da cobertura jornalística causaram estragos enormes na honra e imagem das pessoas. 

Atualmente a leitura jurídica aponta para um resultado em que a pena imposta ao sujeito não 

deverá passar da sua esfera individual. Contudo, as autoridades policiais, corroboram com a 

construção de uma identidade virtual estigmatizada do indivíduo passando a fomentar um 

resultado social duplamente condenatório, que desrespeita os direitos personalíssimos dos 

envolvidos atingindo-os desde o procedimento administrativo de indiciamento policial e, à 

sua intimidade, enquanto sujeito encarcerado após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 

 Ao ser considerada inconstitucional, a Lei nº 5.250/67 não revogou a possibilidade de 

responsabilização penal do jornalista na prática do crime de calúnia. A lacuna da referida lei 

apenas afastou a possibilidade de um julgamento com base nessa legislação especial que não 

faz mais parte do ordenamento jurídico brasileiro. Na ausência de lei especial, os crimes 

contra a honra serão julgados conforme preveem os dispositivos legais constantes no Código 

Penal. 

 Verificou-se que o direito à informação exige do jornalista e da empresa jornalística um 

dever legal e principiológico em atender a qualidade da informação, que deveria ser 
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amplamente respeitada antes e depois da ação penal –, sem o que não se tem o equilíbrio 

social necessário; ademais, não podem os profissionais da notícia decidirem o que é ou não 

lícito. Devem esses profissionais apenas cumprir o que determina o ordenamento jurídico e 

atuar respeitando os postulados éticos da profissão. Os casos reais fizeram perceber de forma 

mais nítida a possibilidade do crime de calúnia quando da noticiabilidade do crime, e quanto 

mais se fartam os exemplos construídos socialmente através da mídia, muito pouco se tem 

percebido em termos de mudanças e melhoramento dentro do universo midiático. Por esse 

motivo, cumpre destacar a importância da análise jurídica e da possibilidade de um 

julgamento justo, legítimo e equilibrado para que impere os preceitos da justiça e  se promova 

um resultado pautado na aplicação do Direito e na equidade, intentando minimizar os estragos 

gerados pela informação publicada que desconsiderou os preceitos do bom jornalismo e do 

profissionalismo exigidos na atuação da atividade jornalística. 

 Ainda considerou-se que somente ao Estado pertence o jus puniendi, não cabendo ao 

jornalista e ao respectivo veículo de comunicação promover um julgamento antecipado do(s) 

indiciado(s), que está sendo ainda investigado em fase de inquérito policial. Ao permitir que a 

autoridade policial figure sozinha na notícia produzida, existirá uma valoração estigmatizada 

e preconceituosa que busca condenar o acusado definitivamente a uma espécie de pelourinho 

midiático, já que não pode o jornalista efetuar a sentença condenatória –, e desrespeitando o 

princípio de presunção de inocência do acusado, macula a imagem de uma forma cruel e 

irremediável. 

 Restou-se comprovado que a mídia não possui imunidade e nem garantia de impunidade 

para cometer abusos e graves erros contra a honra alheia. Na cobertura de fatos oriundos da 

atividade policial, ou da segurança pública, os entes da comunicação envolvidos serão 

responsabilizados penalmente pelo resultado proporcionado através da propagação nos 

veículos de comunicação de massa. 

 A ausência da regulamentação profissional, prevista na norma constitucional, se 

constitui no esquecimento das ideias de respeitabilidade do bom jornalismo e o 

desconhecimento ignóbil dos preceitos deontológicos do jornalismo, causando um descontrole 

social e ferindo direitos de terceiros – como se houvesse uma permissão para assim fazê-lo, 

pelo simples fato de desempenhar o seu papel de comunicador e propagador da informação de 

forma pública e notória. Necessário estabelecer uma pauta pública, com audiências em todo o 

país, para discutir a edição de uma lei que trate das questões que envolvam – além dos crimes 

praticados pela mídia – os critérios que regulamentem a atividade midiática no país. Essa 

pauta pública desdobrar-se-á em proposta de lei de iniciativa popular que trate das questões 
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envolvendo a regulamentação dos crimes produzidos na mídia –, consoante a relação de 

legitimidade da própria sociedade em delimitar e circunscrever as atividades midiáticas. 

Insculpido nessa proposta constitucional democrática, fixou-se a ideia de incumbência à 

coletividade dos elementos constitutivos de uma legislação capaz de afastar a força do Estado 

de qualquer ato intimidativo e de censura à liberdade de mídia. 

 A previsão do crime de calúnia no Código Penal não se estabelece de forma razoável, 

compreendendo-se que os estragos provocados através dos veículos de comunicação de massa 

possuem componentes devastadores dos direitos fundamentais. Ao desconsiderar os direitos e 

princípios penais constitucionais do indiciado e se ocupar em garantir visibilidade da 

atividade inquisitória pela visão da polícia, o profissional da mídia estará incorrendo em grave 

erro, pois que impossibilita os meios de defesa e do contraditório, que seria exercido pelo 

sujeito indiciado. Apresentou-se a possibilidade do crime de calúnia na noticiabilidade do 

crime, haja vista caber unicamente nesse diapasão analítico à autoridade policial o condão 

protetivo do referido art. 23 do CP. Desse modo, ao desconsiderar os princípios penais que 

protegem os direitos individuais, as normas constitucionais, os regramentos deontológicos do 

jornalismo, restou possibilitado o ilícito penal e, ao apresentar-se juridicamente possível, 

trabalhou-se a responsabilidade penal quando dos danos causados no exercício da atividade 

profissional de midiático contra a imagem e a honra de terceiros envolvidos como 

protagonistas do fato noticiado. 

 O julgamento da mídia foi analisado juridicamente como bastante polêmico, e a 

legítima condição para estabelecer um resultado necessariamente equilibrado passou pela 

decisão legítima da sociedade, que deveria decidir pela condenação ou não daqueles 

profissionais que estão sendo julgados a partir do tribunal do júri popular. No Estado 

Democrático de Direito, o tribunal do júri é o instrumento legal que poderá contribuir 

positivamente para solucionar as questões que envolvem os crimes de mídia. A condição de 

julgamento através do júri afastaria um possível desequilíbrio se somente o Estado juiz assim 

o fazê-lo, tendo apreço os valores acerca das liberdades que serão definidos pela sociedade e 

soberana decisão do corpo de julgadores. 

 Os valores constitucionais do direito à informação albergaram a qualidade, o 

levantamento e confirmação de dados noticiosos, o espaço para o divergente e a pluralidade 

de ideias. Enfim, se constituiu de instantes reunidos com elementos capazes de consubstanciar 

o trabalho profissional em zelo e competência que imprimiria os aspectos de responsabilidade. 

De outro modo não seria razoável atestar essa qualidade, senão na certeza de que as normas 

constitucionais perseguiam os bons resultados do direito à informação. 
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 No direito estrangeiro optou-se pelo perfil jurídico alemão dos julgados envolvendo 

liberdade de mídia, liberdade de expressão e manifestação de pensamento, o que se reconhece 

como possuindo o equilíbrio necessário para respeitar os direitos de personalidade – 

resguardando a honra e a imagem daqueles que estão sob a atenção da mídia. As decisões 

balizadas do Tribunal Constitucional Federal Alemão enfrentam as questões que envolveram 

as colisões de princípios e torna possível um julgamento equânime, quando apresentou a 

necessidade de reconhecimento da inviolabilidade da honra e da imagem dos sujeitos, até 

mesmo daqueles que já cumprem pena por algum crime praticado. 

 A modalidade dolosa da mídia – seja pelo dolo direto ou eventual –, quando atua na 

publicação de notícias que se ligam estreitamente ao que preceitua do art. 138, §§ 1º e 2º, do 

Código Penal, mostrou a possibilidade concreta de sua consumação. Assim, constatou-se essa 

possibilidade do crime de calúnia, percebendo a necessidade de adequação profissional do 

jornalista e da empresa jornalística, ao respeito legal e deontológico da profissão, como forma 

de extirpar essa prática delituosa e, promover uma informação que resulte no equilíbrio das 

atividades que circundam a informação a ser noticiada, apurada, divulgada e nos moldes 

constitucionais consolidados. 
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