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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a Lei nº 13.188, 

de 11 de novembro de 2015, a qual dispõe sobre o direito de resposta ou 

retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por 

veículo de comunicação social. Ao analisar a norma em comento, observa-se 

que essa possui semelhanças com a revogada Lei de Imprensa gerando, 

assim, debates sobre violações a direito fundamentais, como devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa. Ademais, relevante discorrer sobre as 

controvérsias advindas do processo judicial específico adotado e a não 

definição de veículo de comunicação social, haja vista o desenvolvimento 

tecnológico e o surgimento de novas plataformas. Desta feita, essencial refletir 

sobre a aplicação e a eficácia da referida lei. 

Palavras-chave: Direito de resposta. Liberdade de expressão. Direito ao 
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INTRODUÇÃO 

No dia 12 de novembro de 2015, foi publicada no Diário Oficial da União 

a Lei nº 13.1881, que “dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do 

ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social”, fruto do Projeto de Lei nº 141/20112, de autoria do 

senador Roberto Requião.  

Trata-se de um texto normativo que surge com a finalidade de suprir as 

lacunas que permeavam o direito de resposta desde a revogação da Lei nº 

5.250/1967, denominada como Lei de Imprensa, por meio da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, a qual regulamentava, em 

seus artigos 29 e seguintes, a garantia constitucional em comento.  
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É sabido que o direito de resposta está assegurado pelo artigo 5º, inciso 

V, da Constituição Federal de 1988 e, por se tratar de direito fundamental, a 

sua aplicação é imediata, conforme explicitado no parágrafo 1º do dispositivo 

em comento. Nas palavras do Ministro Carlos Ayres Britto, relator da ADPF 

130: 

 

“O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar 

ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele 

que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, 

conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição 

Federal. Norma essa, ´de eficácia plena e de aplicabilidade 

imediata’, conforme classificação de José Afonso da Silva. 

´Norma de pronta aplicação’, na linguagem de Celso Ribeiro 

Bastos e Carlos Ayres de Britto, em obra doutrinária conjunta”.
3
 

 

Diante da entrada em vigor da Lei nº 13.188/2015, a qual surge com o 

intuito de regulamentar o direito de resposta, faz-se necessário refletir sobre a 

evolução histórica dos direitos fundamentais envolvidos, principalmente no 

tocante à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, ao direito à 

informação e aos direitos personalíssimos, bem como os reflexos da Lei de 

Imprensa, a fim de averiguar se a norma em questão será eficaz tanto em 

termos processuais quanto sociais.  

Oportunamente, cumpre destacar os artigos 4º e 5º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, os quais explicitam, respectivamente, a 

importância da analogia, dos costumes dos princípios gerais, quando da 

omissão de uma lei; e, dos fins sociais quando da aplicação da mesma. Veja: 

 

“Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de 

acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito. 

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
4
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 Conforme será minuciado nos tópicos a seguir, desde a revogação da 

Lei de Imprensa até a entrada em vigor da Lei nº 13.188/2015, o direito de 

resposta era aplicado mediante a proporcionalidade dos direitos envolvidos; ou 

seja, os princípios gerais do Direito eram utilizados para que o direito à 

informação da sociedade fosse devidamente respeitado (bem comum) ao 

passo que os direitos personalíssimos de terceiros não fossem violados.  

 Além disso, importante trazer à luz, que as mídias sociais possuem 

características distintas, de forma que a veiculação de uma notícia inverídica 

ou equivocada poderá incorrer em danos, de certa maneira, diferenciados, 

principalmente em relação ao binômio tempo versus espaço. Nesse sentido, 

uma ofensa propagada em uma revista impressa periódica não terá o mesmo 

alcance que aquela veiculada via Internet, por exemplo. Faz-se necessário 

refletir, inclusive, sobre o chamado “direito ao esquecimento”. 

 Sendo assim, como lidar com os prazos previstos na nova lei? Como 

será visto, a Lei nº 13.188/2015 traça um procedimento judicial específico, dito 

célere, para que haja “minimização” dos danos. Contudo, tal rito apresenta 

sérias controvérsias, violando, pois, garantias constitucionais previstas no 

artigo 5º, como a igualdade entre as partes (caput), a inafastabilidade da 

jurisdição (inciso XXXV), o devido processo legal (inciso LIV), o contraditório e 

a ampla defesa (inciso LV), a proporcionalidade e a razoabilidade (parágrafo 

2º), e o próprio direito à liberdade de expressão que deve ser exercido sem 

qualquer tipo de censura prévia (inciso IX).  

Por fim, não menos importante, apresentar-se-ão alguns comentários 

sobre a aplicação do direito de resposta em outros países, com o fito de 

comparar as normas e respectiva eficácia, respeitando o status político, social, 

econômico e cultural de cada nação.  

 

DO DIREITO DE RESPOSTA 

 

Considerações Iniciais 

Como mencionado anteriormente, o direito de resposta é assegurado 

pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso V, sendo 

considerado como um direito fundamental. Observe: 

 



“V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

além da indenização por dano material, moral ou à imagem”.  

 Apesar de não estar explícito, relevante minuciar que o direito de 

resposta abarca duas hipóteses: o direito à réplica e o direito à retificação, 

diferenciação esta que constava no artigo 29 da Lei de Imprensa e foi 

ressignificada com o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 130: 

 

“Art. 29. Tôda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

pública, que fôr acusado ou ofendido em publicação feita em 

jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão, ou a 

cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem 

fato inverídico ou, errôneo, tem direito a resposta ou 

retificação”.
5
 

 

Nesse sentido, cumpre corroborar o entendimento do respeitável Vidal 

Serrano Nunes Junior que, ao discorrer sobre os reflexos da ADPF 130, afirma: 

“Por outro ângulo de abordagem, poderíamos apontar que o direito de resposta 

abrange dois institutos: o direito de retificação e o de réplica. Aquele cognato à 

notícia (falsa, irrelevante, imprecisa, descontextualizada etc.), este à crítica”6.   

Interessante notar que, segundo o mesmo autor supracitado, ao 

contrário do que muitos elencam, o direito de resposta não constitui uma 

limitação à liberdade de expressão. Mas, sobretudo, uma maximização deste 

direito, por meio da possibilidade de um contraditório, impedindo que a 

sociedade tenha acesso apenas à uma única versão. Confira: 

 

“É matéria assente na doutrina que todo e qualquer direito que 

seja dignitário do qualificativo de fundamental deve ser objeto 

de uma interpretação maximizadora, que, em outras palavras, 

amplie os horizontes do direito em análise. 

Neste ponto, é crucial observar que o direito de resposta não 

contradiz, na essência, o primado da liberdade de informação 

jornalística, já que por meio dele o que se faz é se disponibilizar 

ao público mais informação ou, quando menos, mais de um 
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ponto de vista sobre um fato de relevância pública, que, à 

evidência, concorre para fortalecer a noção de opinião pública 

livre. 

Deste modo, buscando-se dar substância ao comando 

constitucional que assegura a resposta como um dos direitos 

fundamentais do indivíduo nos parece incontornável a 

conclusão de que o direito de resposta está a assumir um 

caráter mais amplo, devendo ser considerado como um 

mecanismo do contraditório da comunicação social”.
7
  

 

 Essa breve observação é de suma importância, vez que impacta 

diretamente na atual legislação (Lei nº 12.188/2015), a qual, diferentemente da 

Lei de Imprensa e de seu projeto de lei original (141/2011), não prevê exceções 

para o exercício do direito de resposta. 

 

Das Limitações 

 Conforme mencionado no tópico anterior, a Lei nº 12.188/2015 não 

apresenta quaisquer limitações ao exercício do direito de resposta, assumindo 

um caráter maximizador do direito fundamental em comento. Entretanto, faz-se 

necessário refletir sobre as legislações anteriores (Lei nº 5.250/1967 e Projeto 

de Lei nº 141/2011), a fim de avaliar a abrangência e eficácia da Lei do Direito 

de Resposta atual.  

 Pois bem. A Lei de Imprensa, em seu artigo 34, apresentava alguns 

parâmetros que permitiam a avaliação por parte do Poder Judiciário, dos 

órgãos de comunicação e pelos próprios indivíduos de avaliar se determinado 

conteúdo supostamente ofensivo poderia ensejar o direito de resposta. Veja: 

 

“Art. 34. Será negada a publicação ou transmissão da resposta 

ou retificação: 

I - quando não tiver relação com os fatos referidos na 

publicação ou transmissão a que pretende responder; 

II - quando contiver expressões caluniosas, difamatórias ou 

injuriosas sôbre o jornal, periódico, emissora ou agência de 

notícias em que houve a publicação ou transmissão que lhe 

deu motivos, assim como sôbre os seus responsáveis, ou 

terceiros; 
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III - quando versar sôbre atos ou publicações oficiais, exceto se 

a retificação partir de autoridade pública; 

IV - quando se referir a terceiros, em condições que criem para 

êstes igual direito de resposta; 

V - quando tiver por objeto crítica literária, teatral, artística, 

científica ou desportiva, salvo se esta contiver calúnia, 

difamação ou injúria”
8
. 

  

 Do mesmo modo, o Projeto de Lei nº 141/2011, o qual ensejou a Lei nº 

13.188/2015, em sua redação original, também apresentava no anterior artigo 

8º algumas exceções: 

 

“Art. 8º Será recusada a divulgação, publicação ou transmissão 

de resposta ou retificação: 

I – que não tenha relação com as informações contidas na 

matéria a que pretende responder; 

II – que pretenda refutar informações ou declarações baseadas 

em inquéritos, procedimentos ou processos, administrativos ou 

judiciais, em curso, desde que não sejam reservados, sigilosos 

ou façam juízo de condenação; 

III – que contenha expressões caluniosas, difamatórias ou 

injuriosas a respeito do veículo de comunicação social que 

tenha divulgado, publicado ou transmitido o agravo, bem como 

sobre seus responsáveis ou terceiros; 

IV – que se refira a terceiros, em condições que criem para 

estes igual direito de resposta; 

V – que vise a rebater matéria crítica às leis e atos do Poder 

Legislativo ou destinada a demonstrar sua inconveniência ou 

inoportunidade; 

VI – que tenha por objeto: 

a) a crítica literária, teatral, artística, científica ou desportiva, 

salvo se esta contiver calúnia, difamação ou injúria. 

b) a reprodução, integral ou resumida, de relatórios, pareceres, 

decisões ou atos proferidos pelos órgãos das Casas 

legislativas, desde que a matéria não seja reservada ou 

sigilosa; 
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c) a reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica 

ou resenha dos debates escritos ou orais, perante juízes e 

tribunais, bem como a divulgação de despachos e sentenças e 

de tudo quanto for ordenado ou comunicado por autoridades 

judiciais;  

d) a divulgação de articulados, quotas ou alegações produzidas 

em juízo pelas partes ou seus procuradores; 

e) a divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do 

Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de 

matéria de natureza reservada ou sigilosa”
9
. 

 

 Ao analisar as exceções contidas no artigo supramencionado, verifica-se 

que muito se assemelha àquelas explicitadas no artigo 34 da Lei de Imprensa. 

Contudo, foi alterado desde o início da tramitação do projeto de lei perante o 

senado, mediante o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

cujo relator foi o senador Pedro Taques, sob a seguinte fundamentação: 

 

“No direito brasileiro, a expressão contida no inc. V do art. 

5º da CF/88 nos permite a ideia de um direito expressivo 

que não se resume em sanear incorreções pontuais na 

matéria ofensiva. Pelo contrário, caso essa fosse a 

intenção constituinte, a garantia fundamental não seria 

denominada ‘direito de resposta’, mas sim ‘direito de 

retificação’, mais adequado a uma interpretação restritiva 

que sirva apenas para correções de imprecisões nas 

publicações, como ocorre no direito alemão.  

Pensamos, ressalte-se, que o direito de resposta reforça o 

próprio direito público à informação, ao ponto que garante 

a sociedade a plena ciência sobre fatos e versões 

envolvidas, veiculando informações do meio jornalístico e 

as versões do interessado sujeito da reportagem ou 

publicação. É também corolário para a garantia da 

liberdade de expressão e de imprensa, já que pretende 

evitar o uso irresponsável de tais conquistas 

democráticas.  

No entanto, em que pese os incontestáveis méritos da 

proposição em exame, entendemos que alguns ajustes no texto 
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original contribuem para o melhor atendimento dos objetivos de 

salvaguardar e concretizar o direito de resposta sem prejudicar 

a liberdade de expressão, nos termos do substitutivo 

apresentado ao final. 

(...) 

Já na parte inicial do caput do art. 8º, para maior exatidão e 

clareza do texto, ao invés de se dizer que ‘será recusada a 

divulgação’, entendemos ser de melhor redação consignar que 

‘não será admitida a divulgação’.  

Objetivando maior adequação técnica com a própria lei, na 

parte final do referido caput optamos por não prever um rol 

extenso de possibilidades de recusa ao exercício do direito 

de resposta pelas empresas de comunicação social.  

Desse modo, as únicas escusas contempladas dizem respeito 

à disparidade entre a resposta ou retificação com as 

informações contidas na matéria a que se pretende responder 

e a ausência de enquadramento nas hipóteses do § 1º do art. 

2º do PLS.  

Essa opção se justifica porque no § 1º do art. 2º do PLS já 

está disciplinado, em tese, as hipóteses em que será 

cabível o exercício do direito de resposta. Por isso, apenas 

as pretensões que fogem às suas possibilidades devem 

ser descartadas”
10

. – grifos nossos  

  

Cristalina a opção do legislador em não aplicar uma interpretação 

restritiva sobre o direito de resposta, ressaltando a importância, de acordo com 

o Senador Pedro Taques, da plena liberdade de expressão possibilitando, 

assim, o direito à informação e que se evitem irresponsabilidades por parte dos 

órgãos de comunicação social.  

Sobre o tema, cumpre tecer algumas considerações. Primeiramente, no 

que tange aos órgãos de comunicação social que englobam a legislação. 

Quando da elaboração da Lei de Imprensa, a Internet não era uma realidade, 

não só no Brasil, mas também no mundo, cenário diverso de quando o Projeto 

de Lei nº 141/2011 foi elaborado.  
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Senão vejamos, as mídias sociais de massa (veículos impressos, de 

radiodifusão sonora e de radiodifusão de sons e imagens) apresentam uma 

característica diversa dos veículos digitais (Internet), qual seja: a emissão e a 

recepção da mensagem. Como sabiamente descrito por Pierre Levy e André 

Lemos, na obra “O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia 

planetária”, enquanto nos veículos tradicionais a mensagem é transmitida “de 

um para todos”, na internet, é “de todos para todos”11.  

É a ideia de “inteligência coletiva” apontada pelo sociólogo supracitado, 

permitindo a interação entre os usuários, de diferentes partes do mundo, e em 

velocidade acelerada. Nas palavras de Pierre Lévy: 

 

“O que era fluxo massivo nas mídias, como a TV, o rádio e o 

impresso, passa a desempenhar agora o que sugerimos 

chamar de ‘função pós-massiva’, função personalizável, 

interativa, estimulando não só o consumo, mas também a 

produção e a distribuição de informação. As chamadas ‘novas 

mídias’, como a Internet, os telefones celulares, os 

microcomputadores, assim como os softwares, agentes e 

inúmeras ferramentas de comunicação, podem desempenhar 

funções não centralizadoras ou simplesmente massivas, mas 

abertas, colaborativas, interativas, distributivas... ‘pós-

massivas’. As funções ‘pós-massivas’ emergentes tencionam a 

paisagem comunicacional e têm forte impacto político. Mais 

uma vez, não se trata de substituição, mas de reconfiguração 

da indústria cultural (de massa). Há e persistirá o modelo 

‘informativo’ ‘um todos’ das mídias de massa, mas crescerá o 

modelo ‘conversacional’ ‘todos-todos’ das mídias digitais e 

redes telemáticas. Teremos cada vez mais liberdade de 

escolha no consumo da informação e novas e inéditas 

oportunidades de produção livre de informação e de 

estabelecimento de comunicação bidirecional, cooperativa 

e ferramenta planetária. Ferramentas como blogs, wikis, 

podcasts, microblogs, softwares sociais, softwares livres, 

redes P2P, SMS, entre outros instrumentos de 

comunicação, informação, mobilização e deliberação 

política, mostram claramente essas funções em marcha. 
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Como toda forma livre de circulação de ideia e de aumento 

da inteligência coletiva, impactos importantes podem ser 

esperados no futuro para a democracia”
12

. – grifos nossos  

 

Esta premissa deve ser considerada, vez que, pode-se dizer, que nas 

mídias digitais, o direito de resposta (em seus ambos institutos, réplica e 

retificação) ocorre sem quaisquer limitações, seja por meio de notas, artigos, 

imagens ou vídeos. Não é à toa o crescimento do jornalismo independente e 

alternativo, sobretudo, investigativo que, em sua maioria, atua como 

confrontador das notícias veiculadas pelas mídias tradicionais (essas que 

também têm adotado ferramentas on-line, como sites, blogs ou páginas em 

redes sociais).    

 

“Mas a conotação negativa ou angustiante da apresentação 

da rede por algumas mídias vem também do fato de que, 

como já enfatizei diversas vezes, o ciberespaço é 

justamente uma alternativa para as mídias de massa 

clássicas. De fato, permite que os indivíduos e os grupos 

encontrem as informações que lhes interessam e também 

que difundam sua versão dos fatos (inclusive com 

imagens) sem passar pela intermediação dos jornalistas. O 

ciberespaço encoraja uma troca recíproca e comunitária, 

enquanto as mídias clássicas praticam uma comunicação 

unidirecional na qual os receptores estão isolados uns dos 

outros. Existe, portanto, uma espécie de antinomia, ou de 

oposição de princípios, entre as mídias e a cibercultura, o que 

explica o reflexo deformado que uma oferece da outra para o 

público. O que obviamente não impede que alguns 

jornalistas utilizam aproximadamente todos os recursos da 

Internet, e não proíbe de forma alguma que a maior parte 

das grandes mídias ofereça uma versão on-line de seus 

serviços.  

(...) 

Por outro lado, repito que a televisão e a imprensa são 

instrumentos de manipulação e de desinformação muito 

mais eficazes do que a Internet, já que podem impor ‘uma’ 
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visão da realidade e proibir a resposta, a crítica e o 

confronto entre posições divergentes”
13

. – grifos nossos   

 

Analisando os trechos supracitados, há que se mencionar o fenômeno 

da chamada “convergência midiática”, discorrida pelo pesquisador da mídia, 

Henry Jenkins, professor de comunicação, jornalismo e artes cinematográficas 

junto à Universidade da Califórnia. Trata-se de uma cultura em que há um fluxo 

de comunicação entre as mídias sociais, a partir de um comportamento do 

indivíduo/usuário, propiciando, por exemplo, que aquele telespectador que 

esteja assistindo a um programa televisivo, comente em suas redes sociais e 

interaja com a emissora, atores e demais interessados14.  

A cultura da convergência possibilita que, no mesmo instante em que um 

conteúdo é transmitido em uma mídia de massa, seja confrontado e/ou 

debatido nas mídias digitais. Contudo, apesar dessa nova característica da 

sociedade contemporânea, os veículos de comunicação em massa exercem 

um papel fundamental, tendo em vista que ainda representam a maior fonte de 

informação, principalmente para as partes populacionais que são desprovidas 

de acesso à Internet.  

Sendo assim, diante de todo o exposto, em se tratando das limitações; 

ou seja, das exceções que não ensejam o direito de resposta, cumpre avaliar 

as seguintes premissas. Primeira, as mídias sociais possuem características de 

emissão e recepção distintas, além da velocidade e da interatividade. A 

confrontação direta e espontânea realizada nas mídias digitais não ocorre nas 

mídias tradicionais, seja por questões de interesse interno, político, econômico 

ou ético.  

Segunda, seria leviano estabelecer que os conteúdos pautados nos 

meios digitais são verdadeiros, em sua integralidade. Contudo, esses mesmos 

meios possibilitam, como dito anteriormente, confrontação direta e no mesmo 

instante, independentemente de intervenção judicial.  

Desta feita, a não previsão de limitações ao direito de resposta na Lei nº 

13.188/2015, em termos práticos, coaduna com essa nova realidade, já que, 

independentemente de restrição, a Internet possibilita a ratificação de 
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informações inverídicas e/ou equivocadas. Em contrapartida, viabiliza o uso 

arbitrário do direito de resposta podendo incorrer na violação do próprio direito 

à manifestação do pensamento.  

 

Das Conceituações 

 De forme breve, relevante apontar que o legislador, na Lei nº 

13.188/2015 não definiu o que deve ser considerado como veículo de 

comunicação social. Como visto no tópico anterior, a tecnologia permitiu a 

criação de novas plataformas jornalísticas, inclusive novos modelos de 

jornalismo, gerando a discussão sobre o próprio exercício desta profissão. 

Veja: 

 

“Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou 

transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o 

direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao 

agravo. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer 

reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de 

comunicação social, independentemente do meio ou da 

plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que 

utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de 

informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o 

conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou 

jurídica identificada ou passível de identificação. 

§ 2º São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1º 

deste artigo os comentários realizados por usuários da internet 

nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social”.  

  

 Ao analisar o dispositivo corroborado acima, observa-se que o conceito 

de “matéria” é amplo conferindo ao texto subjetividade. Estariam englobadas, 

por exemplo, as críticas literárias, artísticas, científicas e até mesmo aos atos 

do Poder Legislativo, Executivo e de seus agentes, limitações essas que 

apareciam no Projeto de Lei 141/2011, o qual deu ensejo a presente norma? 

Será essencial o sopesar de valores, principalmente diante do procedimento 

específico adotado pela Lei.  

 



Do procedimento extrajudicial e judicial 

No que tange ao exercício do direito de resposta, nota-se que a então 

revogada Lei de Imprensa trazia a ideia de notificação extrajudicial como forma 

de obter a réplica ou a retificação sem a necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário (artigo 31), salvo se a pretensão não fosse atendida, oportunidade 

em que o ofendido poderia ajuizar a ação pertinente, nos termos dos artigos 32 

a 36 da lei em comento. Senão vejamos, a Lei nº 13.188/2015 mantem essa 

possibilidade, conforme se denota nos artigos 3º a 12º, inclusive prazos 

similares, conforme explicitado no quadro comparativo abaixo: 

 

QUADRO COMPARATIVO – PRAZOS 

TÓPICO LEI DE 

IMPRENSA 

(5.250/1967) 

PROJETO DE LEI 

DO DIREITO DE 

RESPOSTA 

(141/2011) 

LEI DO DIREITO DE 

RESPOSTA 

(13.188/2015) 

Decadência 

do direito de 

formulação 

do direito de 

resposta 

60 dias da data 

da publicação ou 

transmissão (art. 

29, §2º) 

60 dias da data da 

última divulgação, 

publicação ou 

transmissão (art. 

3º, caput) 

60 dias da data da 

última divulgação, 

publicação ou 

transmissão (art. 3º, 

caput) 

Cumprimento 

do pedido 

extrajudicial 

- dentro de 24 

horas, no caso de 

jornal, emissora 

de radiodifusão 

ou agência de 

notícias (art. 31, 

I); 

- no primeiro 

número impresso, 

no caso de 

periódico que não 

seja diário (art. 

31, II); 

07 dias, 

independentemente 

do veículo de 

comunicação social 

(art. 5º, caput) 

07 dias, 

independentemente 

do veículo de 

comunicação social 

(art. 5º, caput) 



- no caso de 

emissora de 

radiodifusão, se o 

programa não for 

diário, no primeiro 

programa após o 

recebimento do 

pedido (art. 31, 

§1º) 

 

Apreciação, 

pelo juiz, do 

pedido de 

resposta com 

a 

consequente 

citação o 

veículo de 

comunicação 

social 

24 horas (art. 32, 

§3º) 

24 horas (art. 6º, 

caput) 

24 horas (art. 6º, 

caput) 

Manifestação 

preliminar 

sobre o 

motivo de 

não ter 

cumprido o 

pedido 

extrajudicial 

24 horas 

contadas da 

citação (art. 2º, 

§3º) 

24 horas contadas 

da citação (art. 6º, 

I) 

24 horas contadas 

da citação (art. 6º, I) 

Contestação Não apresenta 

prazo específico 

além do 

estipulado no 

item anterior 

03 dias contados 

da citação (art. 6º, 

II) 

03 dias contados da 

citação (art. 6º, II) 



Decisão 24 horas 

seguintes, tendo 

o veículo de 

comunicação 

social se 

manifestado ou 

não (art. 32, §4º) 

24 horas seguintes 

à citação, 

independentemente 

de manifestação 

por parte do veículo 

de comunicação 

social (art. 7º, 

caput)  

24 horas seguintes à 

citação, 

independentemente 

de manifestação por 

parte do veículo de 

comunicação social 

(art. 7º, caput) 

Cumprimento 

da decisão.  

Não há prazo 

específico 

estipulado. 

- Prazo não 

superior a 10 dias 

(art. 7º, caput); 

- no caso de mídia 

impressa cuja 

circulação seja 

semanal, quinzenal 

ou mensal, a 

resposta ou 

retificação será 

divulgada em 

edição 

extraordinária ou 

na 

edição seguinte à 

da ofensa (art. 7º, 

§1º) 

- Prazo não superior 

a 10 dias (art. 7º, 

caput); 

- no caso de mídia 

impressa cuja 

circulação seja 

periódica, a resposta 

ou retificação será 

divulgada na edição 

seguinte à da ofensa 

ou, ainda, 

excepcionalmente, 

em edição 

extraordinária, 

apenas nos casos 

em que o prazo entre 

a ofensa e a próxima 

edição indique 

desproporcionalidade 

entre a ofensa e a 

resposta ou 

retificação (art. 7º, 

§1º) 

Prolação da 

sentença 

Não há prazo 

estipulado.  

Prazo máximo de 

30 dias a partir do 

Prazo máximo de 30 

dias a partir do 



ajuizamento da 

ação (art. 9º) 

ajuizamento da ação 

(art. 9º) 

 

 Analisando o quadro comparativo, verifica-se certa semelhança nos 

procedimentos extrajudiciais e judiciais para o exercício do direito de resposta. 

Oportunamente, cumpre tecer alguns comentários sobre os mesmos, em razão 

dos motivos minuciados no tópico anterior – diferenças entre as mídias 

tradicionais e as digitais. 

  1º) prazo de decadência: a dificuldade se encontra nos casos em 

que envolvam mídias digitais, vez que, nessas, diversos portais podem veicular 

determinado conteúdo ofensivo e em momentos distintos. O dano, por muitas 

vezes, é permanente. O alcance da informação é incalculável. O prazo se inicia 

da data da veiculação e a medida pode ser ajuizada de forma individualizada 

“em face de todos os veículos de comunicação social que tenham divulgado, 

publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original” (artigo 

3º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.188/2015). 

  2º) o prazo para apreciação da tutela antecipada (24 horas) é 

incongruente com a possibilidade concedida pela lei de o veículo de 

comunicação em massa se manifestar (mesmos 24 horas) e apresentar 

contestação (03 dias). Há que se atentar quanto à interpretação a ser dada. 

Conforme demonstrado no tópico a seguir, há 03 (três) Ações Direta de 

Inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, haja vista que 

tal previsão viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da 

ampla defesa. 

  3º) o legislador fez constar um prazo elástico, não superior a 10 

(dez) dias para o cumprimento do direito de resposta. Como dito, as mídias 

tradicionais e as mídias digitais possuem velocidades diferentes e, por 

conseguinte, danos distintos.  

  4º) a Lei nº 13.188/2015 apresenta, em seu artigo 7º, uma 

violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que 

o veículo de comunicação social poderá ser “duplamente” responsabilizado (bis 

in idem). Conforme redação aprovada, mesmo após o agravo voluntário, o 

ofendido poderá requerer em juízo nova retratação e, ainda, reparação por 



perdas e danos. Essa disposição também é matéria de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade a ser minuciada a seguir.    

 

DAS CONTROVÉRSIAS 

Do Procedimento Judicial Específico e da (In) constitucionalidade de 

dispositivos da Lei nº 13.188/2015 

 Atualmente, tramitam perante o Supremo Tribunal Federal 03 (três) 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, quais sejam: (a) ADI 5415 – Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (b) ADI 5418 – Associação 

Brasileira de Imprensa; e, (c) 5436 – Associação Nacional de Jornais. Tais 

ações têm como objetivo declarar a inconstitucionalidade de alguns dos 

dispositivos da Lei nº 13.188/2015, principalmente no tocante ao procedimento 

judicial para a aplicação do direito de resposta, o qual viola o devido processo 

legal, o contraditório e a ampla defesa.  

 De acordo com as ações em comento, a Lei nº 13.188/2015 surge em 

um contexto de conturbação política e econômica, além de retomar trechos da 

revogada Lei de Imprensa. Portanto, deve ser revista, já que viola princípios 

constitucionais, bem como a aplicação proporcional do direito de resposta, 

conforme previsão do artigo 5º, inciso V da Constituição Federal. 

 A ADI 5415 foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, por meio da qual requer seja declarado inconstitucional o 

artigo 10 da lei em comento, com a consequente extração da expressão “em 

juízo colegiado prévio”, dando interpretação conforme a Constituição Federal.  

 A ADI 5418 foi ajuizada pela Associação Brasileira de Imprensa, com o 

fito de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 3º; 5º, 

parágrafo 1º, primeira parte; 6º, incisos I e II; e, 10 devendo a 

inconstitucionalidade ser estendida a toda a Lei nº 13.188/2015, haja vista a 

impossibilidade de sua execução diante da ilegalidade dos dispositivos 

mencionados.  

 Por fim, a ADI 5436, ajuizada pela Associação Nacional de Jornais, 

requer a fixação de interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, 

parágrafo 3º, da Lei nº 13.188/2015, bem como a declaração de 

inconstitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 3º; 5º, parágrafos 1º e 2º; 6º; 7º 

e 10. 



 Dentre os artigos objeto da inconstitucionalidade, cumpre destacar os 

artigos 6º, 7º e 10, os quais detalham o procedimento judicial específico a ser 

adotado pelo ofendido, a fim de exercer o direito de resposta. Veja: 

 

“Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o 

juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, mandará citar o 

responsável pelo veículo de comunicação social para que: 

I - em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o 

divulgou, publicou ou transmitiu; 

II - no prazo de 3 (três) dias, ofereça contestação. 

Parágrafo único.  O agravo consistente em injúria não admitirá 

a prova da verdade. 

 

Art. 7º O juiz, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à 

citação, tenha ou não se manifestado o responsável pelo 

veículo de comunicação, conhecerá do pedido e, havendo 

prova capaz de convencer sobre a verossimilhança da 

alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento 

final, fixará desde logo as condições e a data para a 

veiculação, em prazo não superior a 10 (dez) dias, da resposta 

ou retificação. 

§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado por veículo 

de mídia impressa cuja circulação seja periódica, a resposta ou 

retificação será divulgada na edição seguinte à da ofensa ou, 

ainda, excepcionalmente, em edição extraordinária, apenas 

nos casos em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição 

indique desproporcionalidade entre a ofensa e a resposta ou 

retificação. 

§ 2º A medida antecipatória a que se refere o caput deste artigo 

poderá ser reconsiderada ou modificada a qualquer momento, 

em decisão fundamentada. 

§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, bem como modificar-

lhe o valor ou a periodicidade, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva. 

§ 4º Para a efetivação da tutela específica de que trata esta 

Lei, poderá o juiz, de ofício ou mediante requerimento, adotar 

as medidas cabíveis para o cumprimento da decisão. 

(...) 



Art. 10. Das decisões proferidas nos processos submetidos ao 

rito especial estabelecido nesta Lei, poderá ser concedido 

efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que 

constatadas, em juízo colegiado prévio, a plausibilidade do 

direito invocado e a urgência na concessão da medida”. 

 

 De acordo com as entidades, esses artigos ferem, e muito, os princípios 

da igualdade entre as partes, o acesso à jurisdição, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Isso 

porque, os prazos definidos nos artigos 6º e 7º não viabilizam ao veículo de 

comunicação se manifestar apropriadamente, podendo incorrer em 

cerceamento de defesa, já que: 

- o mesmo terá que se manifestar no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas informando o motivo de não ter divulgado, 

publicado ou transmitido o pedido  de direito de resposta 

realizado extrajudicialmente (artigo 6º, inciso I); 

- concomitantemente, terá o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar contestação (artigo 6º, inciso II); 

- no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da 

citação do veículo  de comunicação, o Juiz poderá 

conhecer o pedido formulado, se entender  comprovada a 

verossimilhança das alegações ou justificado receio de 

ineficácia  do provimento jurisdicional, frisa-se, 

independentemente de manifestação do veículo (artigo 7º, 

caput); 

- e, a retratação ou retificação deverá ser realizada em prazo, 

não superior a 10 (dez) dias, a ser estipulado pelo Juiz (artigo 

7º, caput).  

 No que tange ao artigo 10, a crítica advém da necessidade de se reunir 

um colegiado para decidir acerca da concessão de efeito suspensivo a ser 

requerido em eventual recurso à decisão proferida pelo Juiz. Ora, como reunir 

e ter os autos de um processo analisado por um colegiado em prazo exíguo 

como o tal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à ordem judicial 

expedida? Lembrando que o direito de resposta deverá ser exercido no prazo 



não superior a 10 (dez) dias contados da decisão que conceder o pedido de 

resposta.  

 

Do Direito ao Esquecimento 

 Ainda nesse tópico, cumpre destacar outra controvérsia advinda da Lei 

nº 13.188/2015. Como dito anteriormente, as mídias sociais possuem 

características diferentes, em razão de velocidade, interatividade e alcance. Se 

por um lado, o procedimento judicial adotado pode cercear o direito de defesa 

do veículo de comunicação. Por outro, viabiliza uma ação célere, a fim de que 

direitos humanos não sejam violados, principalmente se a matéria tiver sido 

veiculada na Internet, esta que tem um alcance indeterminável e não permite o 

“esquecimento”.  

 Senão vejamos, mediante a inserção das tecnologias na sociedade, 

padrões, culturas, hábitos e costumes foram se modificando. Com isso, a 

identidade pessoal de cada indivíduo também sofreu transformação. De acordo 

com PINO, antigamente, identidade pessoal era apenas uma forma de 

identificação de indivíduos para fins meramente de utilidade administrativa e 

pública (nome, endereço, data de nascimento, etc.); posteriormente, tornou-se 

um método de distinção em relação a outrem (características distintivas como 

nome e imagem). Por fim, acrescentou-se um elemento abstrato, ou seja, 

moral15: 

 

“A nova concepção de 'identidade pessoal' adiciona ao 

conceito tradicional um tipo de característica 'abstrata', 

'moral' ou 'ideal' que pode ser expressa como o interesse 

que todo mundo tem de ser representado com sua real 

identidade, por exemplo, com a identidade que aparece em 

concretas e inequívocas circunstâncias da vida social. Em 

outras palavras, é a pretensão de que nossas experiências 

(averiguáveis) culturais, profissionais, religiosas, políticas, 

sociais não devem ser distorcidas, mal representadas, 

falsificadas, confundidas, contestadas, ou algo do gênero, 

por meio da atribuição de falsas (mesmo que não 
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necessariamente difamatórias) declarações ou atos”. - 

grifos nossos (PINO, 2000, p. 226) 

 

 Seguindo este raciocínio, vê-se que a identidade pessoal de cada 

indivíduo não pode ser exposta e atingida por atribuições falsas, sendo elas 

difamatórias ou não. Aliás, a eficácia do próprio direito à informação decorre da 

veiculação de informações verídicas, sob pena de prejudicar o direito de ser 

informado de cada cidadão.  

 É incontestável que a Internet tem o poder de destruir a reputação de 

pessoas e empresas, tanto é verídico que existem profissionais que prestam 

serviços para reparar, ou ao menos tentar, o dano causado pela circulação de 

conteúdos ofensivos e difamatórios.  

 A mídia, em geral, muitas vezes, tem se vestido no papel de 

“julgadores”, causando danos irreparáveis aos ofendidos. E, pior, a “sentença” 

prolatada por ela tem se difundido com tamanho alcance pelos provedores de 

busca, contrariando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

Infelizmente, dependendo do caso, o direito à resposta não será suficiente para 

reparar o status quo. Nesse sentido, cumpre lembrar o famoso caso da “Escola 

Base”, em que os donos da instituição foram acusados, indevidamente, pela 

imprensa por abuso sexual de menores16. 

 Entretanto, mesmo sendo absolvidos, posteriormente, pelo Poder 

Judiciário, diante da falta de provas, a instituição não foi reaberta, já que a 

reputação de seus donos perante a sociedade já estava totalmente 

desmoralizada.  Nessa oportunidade, foram questionados os abusos da 

imprensa e a influência desta sobre as autoridades administrativas e judiciárias. 

Este é um claro exemplo da ineficácia de eventual exercício de direito de 

resposta (retratação e retificação).  

 Retomando à Internet, insta salientar que, antes, uma notícia conseguia 

ser esquecida em questão de 1 (um) dia, quando a nova edição do jornal, por 

exemplo, era lançada. Contudo, hoje, as pessoas não precisam se lembrar, 

pois há meios que assim procedem. Basta digitar o nome em um provedor de 

busca e, assim, aparecerá toda e qualquer tipo de informação.  
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 A partir disto, surge a chamada teoria do “Direito ao Esquecimento”, esta 

que se iniciou na França, espalhou-se pela Europa e, agora, tem alcançado 

diversos países do mundo. Trata-se do fato de que tudo o que for postado na 

Internet, não será esquecido. Desta feita, tudo o que for divulgado na Internet 

em épocas passadas, talvez não haja chance para se redimir.  

 No Brasil, o direito ao esquecimento tem sido debatido há muitos anos, 

antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, sendo adotado o 

princípio da proporcionalidade, a fim de não “banalizar” o instituto e excluir da 

Internet informações importantes para a memória da sociedade. Sendo assim, 

o conhecido Marco Civil da Internet estabeleceu, em seu artigo 21, a 

possibilidade de exclusão de conteúdos de cunho sexual, publicado sem a 

autorização de seus participantes. 

 Relevante mencionar, inclusive, que na VI Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal, ocorrida em março de 2013, foi aprovado o 

Enunciado nº 531, o qual afirma que: “A tutela da dignidade da pessoa humana 

na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento”. 

 A Internet não dá a possibilidade de o ofendido ser entendido; de a 

sociedade entender que se não há sentença penal condenatória, o mesmo não 

pode ser considerado e taxado como culpado. Nesse sentido, Pino disserta 

sobre a identidade pessoal: 

 

“... a proteção da personalidade individual contra falsas 

representações elaboradas pela mídia de massa, ou 

exibida em bancos de dados e afins”. - grifos nossos 

(PINO, 2010, p. 227) 

 

 Percebe-se que a definição dada por Pino converge com os direitos e 

garantias existentes na Constituição, como a proteção da dignidade da pessoa 

humana, a inviolabilidade dos direitos personalíssimos e o devido processo 

legal. Isto posto, o direito de reposta atua como um mecanismo para 

resguardar a dignidade da pessoa humana. 

 

JURISPRUDÊNCIA 



 Cumpre corroborar algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça e 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de averiguar a aplicação 

do direito de resposta até o momento, antes da entrada em vigor da Lei nº 

13.188/2015. Vejamos. 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. 

OFENSA À HONRA CONFIGURADA. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. CONDENAÇÃO À PUBLICAÇÃO INTEGRAL 

DA SENTENÇA. LEI DE IMPRENSA. NÃO 

RECEPÇÃO. STF. ADPF Nº 130/DF. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL OU CONSTITUCIONAL. 

DIREITO CONSTITUCIONAL DE RESPOSTA. 

DISTINÇÃO. 

1.Consoante a jurisprudência sedimentada nesta 

Corte Superior, os direitos à informação e à livre 

manifestação do pensamento, apesar de 

merecedores de relevante proteção constitucional, 

não possuem caráter absoluto, encontrando limites 

em outros direitos e garantias constitucionais não 

menos essenciais à concretização da dignidade da 

pessoa humana, tais como o direito à honra, à 

intimidade, à privacidade e à imagem. 2. No 

desempenho da nobre função jornalística, o veículo 

de comunicação não pode descuidar de seu 

compromisso ético com a veracidade dos fatos 

narrados e, menos ainda, assumir postura injuriosa 

ou difamatória com o simples propósito de macular a 

honra de terceiros. 3. A desconstituição das 

conclusões a que chegou o Tribunal de origem - no 

tocante ao conteúdo ofensivo da matéria jornalística 

publicada na revista VEJA com o título "Sequestro 



Fajuto" e à responsabilidade da editora ré pelo dever 

de indenizar os danos morais dessa publicação 

resultantes - ensejaria incursão no acervo fático-

probatório da causa, o que, como consabido, não se 

coaduna com a via do recurso especial, a teor do 

que dispõe a Súmula nº 7/STJ. 4. A partir do 

julgamento definitivo da ADPF nº 130/DF, pelo 

Supremo Tribunal Federal, restou reconhecida a 

não recepção da Lei nº 5.250/1967 (Lei de 

Imprensa) pela Constituição Federal de 1988 e, 

com isso, a inaplicabilidade do art. 75 daquele 

diploma legal, que estabelecia que a sentença 

cível (ou criminal), transitada em julgado, deveria 

ser publicada, a pedido do interessado e por 

determinação da autoridade competente, em 

jornal, periódico ou através de órgão de 

radiodifusão de real circulação, ou expressão, às 

expensas da parte vencida ou condenada. 5. É 

assente na jurisprudência da Segunda Seção que 

o direito de impor ao ofensor o ônus de publicar 

integralmente a decisão judicial condenatória 

proferida em seu desfavor, que não se confunde 

com o direito constitucional de resposta, não 

encontra fundamento direto na legislação vigente 

e tampouco na Constituição Federal, não sendo 

abrangido também pelo princípio da reparação 

integral do dano, norteador da legislação civil 

brasileira. Precedentes. 6. Recurso especial 

parcialmente provido”. (Recurso Especial nº 

129.742-6/RO – Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça – Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva – Julgamento: 03/11/2015) 

 



“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AMEAÇA 

DE VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA E À 

IMAGEM. MATERIAL DE CUNHO JORNALÍSTICO. 

TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. 

CENSURA PRÉVIA. RISCO DE O DANO 

MATERIALIZAR-SE VIA INTERNET. 

IRRELEVÂNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS 

ANALISADOS: 5º, IV, V, X, XIII e XIV, E 220 DA 

CF/88; 461, §§ 5º E 6º, DO CPC; 84 DO CDC; E 12, 

17 E 187 DO CC/02. 

1. Ação ajuizada em 30.10.2010. Recurso especial 

concluso ao gabinete da Relatora em 31.05.2013, 

discutindo o cabimento da tutela inibitória para 

proteção de direitos da personalidade, 

especificamente diante da alegação de ameaça de 

ofensa à honra subjetiva em matérias de cunho 

jornalístico. 2. O deferimento da tutela inibitória, que 

procura impedir a violação do próprio direito 

material, exige cuidado redobrado, sendo 

imprescindível que se demonstre: (i) a presença de 

um risco concreto de ofensa do direito, evidenciando 

a existência de circunstâncias que apontem, com 

alto grau de segurança, para a provável prática 

futura, pelo réu, de ato antijurídico contra o autor; (ii) 

a certeza quanto à viabilidade de se exigir do réu o 

cumprimento específico da obrigação correlata ao 

direito, sob pena de se impor um dever impossível 

de ser alcançado; e (iii) que a concessão da tutela 

inibitória não irá causar na esfera jurídica do réu um 

dano excessivo. 3. A concessão de tutela inibitória 

para o fim de impor ao réu a obrigação de não 

ofender a honra subjetiva e a imagem do autor se 

mostra impossível, dada a sua subjetividade, 



impossibilitando a definição de parâmetros objetivos 

aptos a determinar os limites da 

conduta a ser observada. Na prática, estará se 

embargando o direito do réu de manifestar 

livremente o seu pensamento, impingindo-lhe um 

conflito interno sobre o que pode e o que não pode 

ser dito sobre o autor, uma espécie de autocensura 

que certamente o inibirá nas críticas e comentários 

que for tecer. Assim como a honra e a imagem, as 

liberdades de pensamento, criação, expressão e 

informação também 

constituem direitos de personalidade, previstos no 

art. 220 da CF/88. 4. A concessão de tutela inibitória 

em face de jornalista, para que cesse a postagem de 

matérias consideradas ofensivas, se mostra 

impossível, pois a crítica jornalística, pela sua 

relação de inerência com o interesse público, não 

pode ser aprioristicamente censurada. 5. Sopesados 

o risco de lesão ao patrimônio subjetivo individual do 

autor e a ameaça de censura à imprensa, o fiel da 

balança deve 

pender para o lado do direito à informação e à 

opinião. Primeiro se deve assegurar o gozo do que o 

Pleno do STF, no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. 

Min. Carlos Britto, DJe de 06.11.2009, denominou 

sobre direitos de personalidade - assim entendidos 

como os direitos que dão conteúdo à liberdade de 

imprensa, em que se traduz a livre e plena 

manifestação do pensamento, da criação e da 

informação – para somente então se cobrar do titular 

dessas situações jurídicas ativas um eventual 

desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda 

que também formadores da personalidade humana. 

6. Mesmo que a repressão posterior não se mostre 



ideal para casos de ofensa moral, sendo incapaz de 

restabelecer por completo o status quo ante daquele 

que teve sua honra ou sua imagem achincalhada, na 

sistemática criada pela CF/88 prevalece a livre e 

plena circulação de ideias e notícias, assegurando-

se, em contrapartida, o direito de resposta e todo um 

regime de responsabilidades civis e penais que, 

mesmo atuando após o fato consumado, têm 

condição de inibir abusos no exercício da liberdade 

de imprensa e de manifestação do pensamento. 7. 

Mesmo para casos extremos como o dos autos - em 

que há notícia de seguidos excessos no uso da 

liberdade de imprensa - a mitigação da regra que 

veda a censura prévia não se justifica. Nessas 

situações, cumpre ao Poder Judiciário agir com 

austeridade, assegurando o amplo direito de 

resposta e intensificando as indenizações caso a 

conduta se reitere, conferindo ao julgado caráter 

didático, inclusive com vistas a desmotivar 

comportamentos futuros de igual jaez. 8. A aplicação 

inflexível e rigorosa da lei também produz efeito 

preventivo - tal qual o buscado via tutela inibitória - 

desestimulando não apenas o próprio ofensor, mas 

também terceiros propensos a adotar igual conduta. 

Ademais, nada impede o Juiz de compensar os 

danos morais mediante fixação de sanções 

alternativas que se mostrem coercitivamente mais 

eficazes do que a mera indenização pecuniária. Em 

outras palavras, a punição severa do abuso à 

liberdade de imprensa - e ainda mais severa da 

recalcitrância - serve também para inibir lesões 

futuras a direitos da personalidade como a honra e a 

imagem, cumprindo, ainda que de forma indireta, os 

ditames do art. 12 do CC/02. 9. O fato de a violação 



à moral correr o risco de se materializar por 

intermédio da Internet não modifica as conclusões 

quanto à impossibilidade de prévia censura da 

imprensa. A rede mundial de computadores se 

encontra sujeita ao mesmo regime jurídico dos 

demais 

meios de comunicação. 10. O maior potencial lesivo 

das ofensas via Internet não pode ser usado como 

subterfúgio para imprimir restrições à livre 

manifestação do pensamento, da criação, da 

expressão e da informação, cuja natureza não se 

altera pelo fato de serem veiculadas digitalmente. 

Cumpre ao Poder Judiciário se adequar frente à 

nova realidade social, dando solução para essas 

novas demandas, assegurando que no exercício do 

direito de resposta se utilize o mesmo veículo 

(Internet), bem como que na fixação da indenização 

pelos danos morais causados, se leve em 

consideração esse maior potencial lesivo das 

ofensas lançadas no meio virtual. Para além disso, 

caso essas medidas se mostrem insuficientes, nada 

impede a imposição de sanções alternativas que, 

conforme as peculiaridades da espécie, tenham 

efeito coator e pedagógico mais eficientes do que a 

simples indenização. 11. Recurso especial a que se 

nega provimento”. (Recurso Especial nº 138.899-

4/SP – Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – 

Julgamento: 19/09/2013) 

 

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE RESPOSTA. 

Sentença que, na origem, depois de deslocada a 

competência do juízo criminal para o juízo cível, 



termina por julgar improcedente o pleito deduzido 

pelo autor, entendendo-se não ter a empresa 

jornalística aqui requerida atuado com excesso em 

seu direito/dever de informar, divulgando-se texto 

dotado de interesse público e incapaz de abalar a 

honra do autor. Recurso de Apelação do autor. 

Mérito recursal. Direito/Dever de informar que, uma 

vez exercido com base em premissas investigativas 

e relato objetivo, não representa ofensa à 

honra/imagem do autor, o qual, demais disso, na 

condição, à época, de Diretor Executivo da Polícia 

Federal, em verdade, se tratava de pessoa pública, 

sujeita à mídia e também às críticas, das mais 

diversas, as quais, devem ser suportadas mediante 

revestimento que demanda "couraça" mais forte do 

que aquela ostentada pelos particulares. Contexto 

de posterior arquivamento do Inquérito Policial 

outrora instaurado para apuração dos fatos 

veiculados pela matéria jornalística controversa que 

não beneficia ao autor, eis que, não caracterizado o 

agravo, descabido falar-se em direito de resposta, o 

qual, de todo modo, não se coaduna com simples 

agressões ao veículo de imprensa. Regime 

sucumbencial. Verba honorária - imposta ao 

autor/vencido por força da derrota processual 

experimentada - que é arbitrada de maneira 

equitativa em montante de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Inexistência de exagero no arbitramento, 

levado a efeito, na origem, atentando-se ao grau de 

zelo da atuação e complexidade da demanda. 

Redução sugerida que, portanto, se revela 

descabida, obstando-se o indesejado aviltamento do 

trabalho profissional do advogado. Recurso de 

Apelação do autor não provido”. (Apelação nº 



9000001-52.2007.8.26.0011 – 9ª Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo – Relator: Desembargador Alexandre Bucci – 

Julgamento: 23/06/2015) 

 

AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE RESPOSTA. O 

autor, Vereador, afirmou que a ré veiculou entrevista 

do Prefeito Municipal, que lhe ofendeu. 1. Nota-se, 

do exame da entrevista, que a crítica veiculada pela 

ré se dirigiu aos atos políticos tomados pelo autor, 

sendo certo que a pessoa do Vereador, 

individualmente considerada, foi preservada. A 

crítica foi, portanto, objetiva e não representou 

ofensa à honra dos autores. 2. Importa ressaltar que 

os autores são detentores de mandato eletivo. São 

pessoas públicas, que têm atuação em prol da 

sociedade. Neste cenário, a crítica ao Poder Público 

e aos respectivos membros, com a divulgação de 

fatos de interesse público, pode ser feita por 

qualquer cidadão. Agravo não caracterizado, o que 

afasta, portanto, a pretensão ao direito de resposta. 

3. Publicação do Acórdão. No que tange à 

pretendida publicação do Acórdão pela ré, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça consolidou 

entendimento no sentido de que a publicação de 

decisões judiciais pelo veículo de comunicação não 

se confunde com o direito constitucional de resposta. 

No direito de resposta, conforme foi afirmado no 

julgado, o ofendido tem a oportunidade de 

esclarecer os fatos noticiados, ao passo que a 

publicação da sentença representa um dos aspectos 

da "responsabilidade civil imputada à empresa 

jornalística". No caso em exame, examina-se apenas 

o direito de resposta, sem qualquer repercussão à 



responsabilidade civil. Ademais, ausente 

reconvenção pela ré, não se pode acolher o pedido, 

pois inadequada a via processual eleita. 4. Recurso 

provido para julgar improcedente o pedido”. 

(Apelação nº 3000586-11.2013.8.26.0493 – 10ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo – Relator: Desembargador 

Carlos Alberto Garbi – Julgamento: 10/03/2015) 

 Ao analisar os acórdãos supracitados, verifica-se que, mesmo diante da 

ausência de uma lei que regulamenta o direito de resposta, elencando 

parâmetros e/ou limitações (exceções), o instituto tem sido aplicado pelos 

tribunais mediante a ponderação dos direitos fundamentais envolvidos 

(liberdade de expressão, direito à informação e direitos personalíssimos).  

 Há que se destacar, ainda, que fatos noticiosos e de interesse coletivo, 

bem como o envolvimento de pessoas que tenham caráter público, seja em 

razão de sua função ou profissão, refletem, em muitos casos, na 

impossibilidade do direito de resposta. Observe a ementa da decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal acerca das normas eleitorais: 

 

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS II E III DO ART. 

45 DA LEI 9.504/1997. 

1. Situação de extrema urgência, demandante de 

providência imediata, autoriza a concessão da liminar 

“sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das 

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado” (§ 

3º do art. 10 da Lei 9.868/1999), até mesmo pelo 

relator, monocraticamente, ad referendum do Plenário. 

2. Não cabe ao Estado, por qualquer dos seus 

órgãos, definir previamente o que pode ou o que 

não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. 

Dever de omissão que inclui a própria atividade 

legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o 

núcleo duro das atividades jornalísticas, assim 



entendidas as coordenadas de tempo e de 

conteúdo da manifestação do pensamento, da 

informação e da criação lato sensu. Vale dizer: não 

há liberdade de imprensa pela metade ou sob as 

tenazes da censura prévia, pouco importando o 

Poder estatal de que ela provenha. Isso porque a 

liberdade de imprensa não é uma bolha normativa 

ou uma fórmula prescritiva oca. Tem conteúdo, e 

esse conteúdo é formado pelo rol de liberdades que se 

lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição 

Federal: liberdade de “manifestação do pensamento”, 

liberdade de “criação”, liberdade de “expressão”, 

liberdade de “informação”. Liberdades constitutivas de 

verdadeiros bens de personalidade, porquanto 

correspondentes aos seguintes direitos que o art. 5º da 

nossa Constituição intitula de “Fundamentais”: a) “livre 

manifestação do pensamento” (inciso IV); b) “livre [...] 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e 

de comunicação” (inciso IX); c) ”acesso a informação” 

(inciso XIV). 

3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos 

modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a 

imprensa mantém com a democracia a mais 

entranhada relação de interdependência ou 

retroalimentação. A presente ordem constitucional 

brasileira autoriza a formulação do juízo de que o 

caminho mais curto entre a verdade sobre a conduta 

dos detentores do Poder e o conhecimento do público 

em geral é a liberdade de imprensa. A traduzir, então, a 

ideia-força de que abrir mão da liberdade de imprensa 

é renunciar ao conhecimento geral das coisas do 

Poder, seja ele político, econômico, militar ou religioso. 

4. A Magna Carta Republicana destinou à imprensa 

o direito de controlar e revelar as coisas 



respeitantes à vida do Estado e da própria 

sociedade. A imprensa como a mais avançada 

sentinela das liberdades públicas, como alternativa 

à explicação ou versão estatal de tudo que possa 

repercutir no seio da sociedade e como garantido 

espaço de irrupção do pensamento crítico em 

qualquer situação ou contingência. Os jornalistas, a 

seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre o 

nosso cotidiano existencial e os recônditos do 

Poder, enquanto profissionais do comentário 

crítico. Pensamento crítico que é parte integrante 

da informação plena e fidedigna. Como é parte do 

estilo de fazer imprensa que se convencionou 

chamar de humorismo (tema central destes autos). 

A previsível utilidade social do labor jornalístico a 

compensar, de muito, eventuais excessos desse ou 

daquele escrito, dessa ou daquela charge ou 

caricatura, desse ou daquele programa. 

5. Programas humorísticos, charges e modo 

caricatural de pôr em circulação ideias, opiniões, 

frases e quadros espirituosos compõem as 

atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de 

“informação jornalística” (§ 1º do art. 220). Nessa 

medida, gozam da plenitude de liberdade que é 

assegurada pela Constituição à imprensa. Dando-

se que o exercício concreto dessa liberdade em 

plenitude assegura ao jornalista o direito de 

expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em 

tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou 

irreverente, especialmente contra as autoridades e 

aparelhos de Estado. Respondendo, penal e 

civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-

se ao direito de resposta a que se refere a 

Constituição em seu art. 5º, inciso V. A crítica 



jornalística em geral, pela sua relação de inerência 

com o interesse público, não é aprioristicamente 

suscetível de censura. Isso porque é da essência 

das atividades de imprensa operar como formadora 

de opinião pública, lócus do pensamento crítico e 

necessário contraponto à versão oficial das coisas, 

conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal 

Federal na ADPF 130. Decisão a que se pode 

agregar a ideia de que a locução “humor 

jornalístico” enlaça pensamento crítico, informação 

e criação artística. 

6. A liberdade de imprensa assim abrangentemente 

livre não é de sofrer constrições em período 

eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e 

circunstâncias. Tanto em período não-eleitoral, 

portanto, quanto em período de eleições gerais. Se 

podem as emissoras de rádio e televisão, fora do 

período eleitoral, produzir e veicular charges, 

sátiras e programas humorísticos que envolvam 

partidos políticos, pré-candidatos e autoridades em 

geral, também podem fazê-lo no período eleitoral. 

Processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da 

CF), única fase ou momento de vida coletiva que, 

pela sua excepcional gravidade, a Constituição 

toma como fato gerador de “restrições à 

inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das 

comunicações, à prestação de informações e à 

liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na 

forma da lei” (inciso III do art. 139). 

7. O próprio texto constitucional trata de modo 

diferenciado a mídia escrita e a mídia sonora ou de 

sons e imagens. O rádio e a televisão, por constituírem 

serviços públicos, dependentes de “outorga” do Estado 

e prestados mediante a utilização de um bem público 



(espectro de radiofrequências), têm um dever que não 

se estende à mídia escrita: o dever da imparcialidade 

ou da equidistância perante os candidatos. 

Imparcialidade, porém, que não significa ausência de 

opinião ou de crítica jornalística. Equidistância que 

apenas veda às emissoras de rádio e televisão 

encamparem, ou então repudiarem, essa ou aquela 

candidatura a cargo político-eletivo. 

8. Suspensão de eficácia do inciso II do art. 45 da Lei 

9.504/1997 e, por arrastamento, dos §§ 4º e 5º do 

mesmo artigo, incluídos pela Lei 12.034/2009. Os 

dispositivos legais não se voltam, propriamente, para 

aquilo que o TSE vê como imperativo de imparcialidade 

das emissoras de rádio e televisão. Visa a coibir um 

estilo peculiar de fazer imprensa: aquele que se utiliza 

da trucagem, da montagem ou de outros recursos de 

áudio e vídeo como técnicas de expressão da crítica 

jornalística, em especial os programas humorísticos. 

9. Suspensão de eficácia da expressão “ou difundir 

opinião favorável ou contrária a candidato, partido, 

coligação, a seus órgãos ou representantes”, contida 

no inciso III do art. 45 da Lei 9.504/1997. Apenas se 

estará diante de uma conduta vedada quando a crítica 

ou matéria jornalísticas venham a descambar para a 

propaganda política, passando nitidamente a favorecer 

uma das partes na disputa eleitoral. Hipótese a ser 

avaliada em cada caso concreto. 

10. Medida cautelar concedida para suspender a 

eficácia do inciso II e da parte final do inciso III, ambos 

do art. 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por 

arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo. (ADI 

4451 MC-REF, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, 

Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2010, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 



01-07-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-167 DIVULG 23-08-

2012 PUBLIC 24-08-2012 RTJ VOL-00221- PP-00277) 

 Cristalino está que o direito de resposta não deve ser aplicado 

arbitrariamente, principalmente quando envolve questões de interesse público, 

como no caso das eleições. Apenas para fins elucidativos, cumpre mencionar 

que a Lei nº 9.504/1997, a qual dispõe sobre as normas eleitorais, garante, em 

seus artigos 58 e seguintes, o direito de resposta aos candidatos e partidos, em 

época eleitoral, com procedimento judicial perante a Justiça Eleitoral.   

 Não obstante, a Resolução nº 23.462, de 15 de dezembro de 2015, 

dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na 

Lei nº 9.504/1997 para as eleições de 2016, sendo conferido aos pedidos de 

resposta e representações por propaganda eleitoral irregular tramitação 

prioritária em relação aos demais processos em curso perante a Justiça 

Eleitoral (artigo 4º), sendo os prazos contínuos, não peremptórios e não se 

suspendem aos sábados, domingos e feriados durante a campanha eleitoral 

(artigo 5º).  

 

DO DIREITO COMPARADO 

Para fins didáticos, interessante discorrer sobre como o direito de 

resposta é exercido em outros países e, por conseguinte, compará-lo com o 

direito brasileiro, sendo resguardado, contudo, que a eficácia de determinada 

norma depende de aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais de cada 

nação.  

Porém, antes de tratar de ordenamentos jurídicos, em específico, 

cumpre destacar algumas convenções e tratados internacionais que garantem 

o direito de resposta.  

Primeiramente, cita-se o U.N Convention on the International Right of 

Correction. Trata-se de um tratado internacional sobre o direito de correção das 

Nações Unidas, de 31 de março de 1953, ao qual o Brasil não é signatário, 

acerca da veiculação de notícias que não violem os direitos humanos, 

ressaltando o dever de ética dos profissionais17.  

                                                           
17

 UNITED NATIONS. Convention on the International Right of Correction, de 31 de março de 1953. 
Disponível em: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20435/volume-435-I-6280-
English.pdf>  



Por conseguinte, salienta-se a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)18 que, em seu artigo 14, garante 

o direito de retificação ou de reposta à “toda pessoa atingida por informações 

inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo” pelos órgãos de comunicação 

social.  

Não menos importante, The European Convention on Human Rights19, 

que em seu artigo 10, estabelece que o exercício da liberdade de expressão 

não é absoluto, de forma que os demais direitos devem ser garantidos, como o 

direito à reputação. Concomitantemente, insta mencionar a Recomendação 

(2004)16 do Conselho da Europa20 que versa única e exclusivamente sobre o 

direito de resposta, indicando em seu artigo 5º, as exceções ao exercício do 

direito em questão.  

 

 Espanha 

A Constituição Espanhola, em seu artigo 20, garante o direito à liberdade 

de expressão e à informação, sendo vedado qualquer tipo de censura prévia, 

exceto nos casos em que haja violação aos direitos à honra, à intimidade, à 

imagem e aos direitos da infância e da juventude: 

 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la 

cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 

de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 

mediante ningún tipo de censura previa. 
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3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de 

los medios de comunicación social dependientes del Estado o 

de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, 

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 

lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos em este Título, en los preceptos de las leyes que 

lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 

de la infancia.  

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 

grabaciones y otros medios de información en virtud de 

resolución judicial”
21

. 

 

 Ainda sobre o tema, há a Lei Orgânica nº 02, de 26 de março de 198422, 

a qual versa sobre o direito de retificação, o qual pode ser exercido, igualmente 

à legislação brasileira, por meio de notificação extrajudicial (artigo 2º).  

Não sendo atendida a solicitação, no prazo de 03 (três) dias, o ofendido 

poderá ajuizar a ação judicial, nos 07 (sete) dias seguintes, contados do 

descumprimento da notificação. Entendendo o juiz pela procedência do pedido, 

citará o diretor ou o representante legal do veículo de comunicação a cumpri-lo, 

no prazo de 07 (sete) dias, nos termos dos artigos 3º a 6º.  

Relevante destacar a Lei Orgânica nº 01, de 05 de maio de 1982, que 

versa sobre a Proteção Civil ao Direito à Honra, à Intimidade Pessoal e Familiar 

e à Própria Imagem, indicando o caráter inalienável, irrenunciável e 

imprescritível, nos termos do artigo 3º da norma em comento.  

Por fim, cumpre mencionar a Lei Orgânica de Proteção de Dados de 

Caráter Pessoal que reafirma o direito à retificação possibilitando aos cidadãos 

requerer a correção de seus dados perante empresas e órgão públicos.23 

 

 Portugal  
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A Constituição Federal de Portugal24 elenca em seus artigos 37 a 40, 

respectivamente: liberdade de expressão e informação; liberdade de imprensa 

e comunicação social; regulação da comunicação social; e, direitos de antena, 

de resposta e réplica política. Desses, cumpre destacar: 

 

“Artigo 37.º - Liberdade de expressão e informação 

1. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu 

pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro 

meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser 

informados, sem impedimentos nem discriminações. 

2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou 

limitado por qualquer tipo ou forma de censura. 

3. As infracções cometidas no exercício destes direitos ficam 

submetidas aos princípios gerais de direito criminal ou do ilícito 

de mera ordenação social, sendo a sua apreciação 

respectivamente da competência dos tribunais judiciais ou de 

entidade administrativa independente, nos termos da lei. 

4. A todas as pessoas, singulares ou colectivas, é 

assegurado, em condições de igualdade e eficácia, o 

direito de resposta e de rectificação, bem como o direito a 

indemnização pelos danos sofridos”. – grifos nossos 

 

“Artigo 40.º - Direitos de antena, de resposta e de réplica 

política 

 1. Os partidos políticos e as organizações sindicais, 

profissionais e representativas das actividades económicas, 

bem como outras organizações sociais de âmbito nacional, têm 

direito, de acordo com a sua relevância e representatividade e 

segundo critérios objectivos a definir por lei, a tempos de 

antena no serviço público de rádio e de televisão. 

2. Os partidos políticos representados na Assembleia da 

República, e que não façam parte do Governo, têm direito, 

nos termos da lei, a tempos de antena no serviço público 

de rádio e televisão, a ratear de acordo com a sua 

representatividade, bem como o direito de resposta ou de 

réplica política às declarações políticas do Governo, de 

duração e relevo iguais aos dos tempos de antena e das 
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declarações do Governo, de iguais direitos gozando, no 

âmbito da respectiva região, os partidos representados nas 

Assembleias Legislativas das regiões autónomas. 

3. Nos períodos eleitorais os concorrentes têm direito a tempos 

de antena, regulares e equitativos, nas estações emissoras de 

rádio e de televisão de âmbito nacional e regional, nos termos 

da lei”. – grifos nossos 

 

 O direito de resposta e de retificação está regulamentado na Lei de 

Imprensa nº 02, de 13 de janeiro de 199925, no Capítulo V, que versa sobre o 

direito à informação. No mesmo sentido que a legislação brasileira, o 

ordenamento jurídico português prevê a notificação extrajudicial como 

providência inicial e, na hipótese de não ter o ofendido seu pedido atendido, 

medida judicial.  

“Direitos de resposta e de rectificação. Artigo 24º. Pressupostos 

dos direitos de resposta e de rectificação. 

1 — Tem direito de resposta nas publicações periódicas 

qualquer pessoa singular ou colectiva, organização, serviço ou 

organismo público, bem como o titular de qualquer órgão ou 

responsável por estabelecimento público, que tiver sido objecto 

de referências, ainda que indirectas, que possam afectar a sua 

reputação e boa fama. 

2 — As entidades referidas no número anterior têm direito de 

rectificação nas publicações periódicas sempre que tenham 

sido feitas referências de facto inverídicas ou erróneas que lhes 

digam respeito”. 

 

 Elenca o artigo 25, 1, que o direito de resposta deve ser exercido, 

extrajudicialmente, no prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de mídia diária 

ou semanal e, no prazo de 60 (sessenta) dias, no caso se mídia de menor 

frequência, a contar da inserção da escrita ou imagem.  

 A partir do recebimento da notificação extrajudicial, o veículo de 

comunicação social terá o prazo de 02 (dois) dias para publicar a reposta ou a 

retificação, se a publicação for diária; no primeiro número impresso após o 

segundo dia posterior à recepção, tratando-se de publicação semanal; e, no 
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primeiro número distribuído após o 7º dia posterior à recepção, no caso das 

demais publicações periódicas, conforme disciplinado no artigo 26, 2, a, b e c.  

 Não sendo atendida a pretensão extrajudicialmente, o ofendido tem a 

possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, no prazo de 10 (dez) dias. O 

veículo de comunicação social será citado para apresentar, em 02 (dois) dias, 

sua defesa. Em igual prazo, o magistrado deverá julgar a ação. Em caso de 

procedência do pedido, o ofendido terá os mesmos prazos extirpados no artigo 

26, nº2, para cumprir a ordem judicial. 

 

 Estados Unidos da América 

Conforme lembrado pelo respeitável Vidal Serrano Nunes Junior, em sua 

obra Direito de Jornalismo, a Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 

1787, “não previu originariamente qualquer forma de proteção quer à crítica 

jornalística, quer à informação ou à liberdade de manifestação do pensamento”.  

Contudo, com a elaboração da Primeira Emenda, a matéria sobre 

liberdade de expressão e liberdade de informação foi legislada, vedando ao 

Congresso restringir a liberdade da palavra ou de imprensa. Veja: 

 

“Congress shall make no law respecting an establishment of 

religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the 

freedom of speech, or of the press; or the right of the people 

peaceably to assemble, and to petition the government for a 

redress of grievances”
26

.  

 

 Apesar de não haver uma regulamentação ao direito de resposta, o 

judiciário americano julga as causas que envolvam os direitos fundamentais em 

comento mediante o princípio da proporcionalidade.  

 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, observa-se que a Lei nº 13.188/2015, 

intitulada como Lei do Direito de Resposta retoma diversas disposições 

contidas na revogada Lei de Imprensa, inclusive quanto aos prazos e 

procedimentos extrajudiciais e judiciais.  
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Diversamente da Lei de Imprensa, a lei atual não apresenta 

parâmetros/exceções ao exercício o direito de resposta optando o legislador 

para a maximização do direito fundamental. Disto decorre que, invariavelmente, 

caberá à jurisprudência construir, de certa forma, mediante a ponderação de 

valores, os parâmetros em comento, a fim de que se evite arbitrariedades e 

violação aos direitos de manifestação do pensamento e informação.  

Ao analisar os ordenamentos jurídicos expostos brevemente no tópico 

anterior, observa-se que, semelhante ao Brasil, o exercício da liberdade de 

expressão e do direito à informação não é absoluto, devendo ser preservados 

os direitos personalíssimos do indivíduo, cabendo ao veículo de comunicação 

social se atentar à ética e à editoração de seus respectivos conteúdos. 

Frisa-se que os comentários realizados pelos usuários da Internet na 

página do veículo de comunicação social não serão considerados matéria, de 

acordo com o parágrafo 2º, do artigo 2, da Lei do Direito de Resposta, 

impossibilitando, nesses casos, que haja direito de resposta. Por outro lado, a 

subjetividade imposta pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.188/2015, ao 

deixar o conceito de matéria aberto, poderá implicar na violação à liberdade de 

expressão.  

No tocante aos prazos estabelecidos pela lei em comento, cumpre trazer 

à luz que as mídias tradicionais e as mídias digitais possuem características 

distintas, no quesito interatividade, velocidade e emissão e recepção de 

informações, as quais devem ser refletidas quando da aplicação de um prazo 

para o direito de resposta. 

Não obstante, o procedimento judicial estabelecido pela Lei está sendo 

objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, ajuizadas pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 5415), Associação Brasileira 

de Imprensa (ADI 5418) e Associação Nacional de Jornais (ADI 5436), as quais 

estão tramitando perante o Supremo Tribunal Federal.  

De acordo com essas entidades, os prazos e o próprio procedimento 

estabelecidos violam os princípios do devido processo legal, do contraditório e 

da ampla defesa, da igualdade entre as partes, da inafastabilidade da 

jurisdição, da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, devem ser 

declarados inconstitucionais.  



Como dito, a Internet propicia, indiretamente, o direito de resposta, tendo 

em vista a cultura da convergência e a inteligência coletiva. Tais fenômenos 

permitem a troca de informações e de provas que indiquem se determinada 

notícia veiculada pelas mídias sociais são verdadeiras ou falsas. Além disso, 

por meio da Internet e dos dispositivos tecnológicos, o jornalismo alternativo e 

investigativo tem crescido. Logo, a definição de “veículo de comunicação” 

também é essencial, diante das novas plataformas advindas da Internet.  

O direito de resposta é um instituto de suma importância para um Estado 

Democrático de Direito, vez que permite o amplo debate e que a sociedade 

tenha acesso às diversas versões sobre um acontecimento, permitindo, 

inclusive, o contraditório àquele que se sentiu lesado por uma informação 

inverídica, errônea ou que viole seus direitos personalíssimos. Contudo, há que 

se refletir sobre a aplicação e a eficácia da Lei nº 13.188/2015, bem como a 

importância da jurisprudência para sanar eventuais omissões desta norma.  
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