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Resumo 

 

Tomando a audiência como seu maior critério de noticiabilidade, a mídia muitas vezes peca 

ao ignorar a ética como um requisito básico na formação de uma notícia. Seja em qualquer 

suporte midiático, o abuso da liberdade de expressão, que causa ofensa a direitos 

fundamentais, deve ser respondido à altura da violação. Meios como o direito de resposta e 

a indenização por danos morais e à imagem podem ser utilizados em casos onde a atividade 

jornalística fuja do dever ético e vá de encontro a outras garantias constitucionais tão 

importantes quanto à liberdade de expressão. Por meio de pesquisa bibliográfica e reflexão 

sobre a atividade jornalística, pôde-se concluir que não há uma verdadeira preocupação dos 

meios de comunicação em preservar a honra e a imagem dos indivíduos, pois não há 

mecanismos de regulação da qualidade do conteúdo veiculado nas mídias, nem parâmetros 

éticos eficazes. 
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1. Introdução 

O jornalismo é uma atividade/profissão que lida diariamente com conflitos para se 

legitimar. Sejam as lutas para ter sua utilidade pública reconhecida; sejam as brigas para 

dizer ou contradizer a afirmação que, independentemente de diploma, o jornalismo é sim 

uma profissão; sejam as bandeiras levantadas em defesa da liberdade de expressão. 

A antiga discussão “liberdade de expressão versus direitos fundamentais” encontra 

outro sentido quando vemos a imprensa como um órgão livre de censuras e repressões. 

Atualmente, temos uma mídia controlada, sim, porém não nos mesmos aspectos que 

40 anos atrás, durante a Ditadura Militar. Não sendo esta a discussão principal deste artigo, 

deve-se salientar que, de fato, a liberdade de expressão foi cerceada de forma bruta e 

intransigente. 

Vamos considerar, entretanto, que hoje a imprensa é “livre”, para podermos olhá-la 

sob o ponto de vista que queremos abordar neste trabalho: uma imprensa responsável pelos 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – VII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

realizado de 3 a 7 de setembro de 2012.   
2 Estudante de Graduação 3°. semestre do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC). Email: 

andressabitten@gmail.com 
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seus atos e com plena discricionariedade para agir segundo a ética, se assim for de seu 

interesse ou vontade. 

Neste trabalho, tentar-se-á explicar pontos de conflito entre a liberdade de expressão e 

os direitos individuais dos cidadãos sob o parâmetro da ética jornalística. Tratar-se-á, 

também, além da abordagem dos direitos fundamentais e da ética profissional, meios de 

defesa dos quais os indivíduos podem recorrer nos casos de violação da dignidade da 

pessoa humana pela atividade midiática.  

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e análise qualitativa de algumas – 

poucas – situações em que o jornalismo se mostrou antiético. 

O objetivo deste trabalho é abordar o conflito entre a mídia e os indivíduos, enquanto 

titulares de direitos fundamentais, e encontrar soluções para evitar ou minorar os efeitos 

lesivos causados pelo mesmo. 

Este artigo tem como justificativa a necessidade de se estudar a mídia sob o parâmetro 

ético, não sendo mostrada como “vilã”, mas como ente responsável pela veiculação de seu 

conteúdo, tendo o dever de preservar a moral e a dignidade dos que a fazem ser reconhecida 

como tal. 

 

2. Liberdade de Expressão versus Direitos Fundamentais 

A discussão sobre origens, causas e consequências da repressão à mídia brasileira não 

é o objeto de estudo deste trabalho, porém é necessário que se aborde, concisamente, o 

conflito “liberdade de expressão versus direitos de personalidade”, tendo em vista que este 

assunto está diretamente vinculado à questão da ética jornalística. 

Levando isso, pois, em consideração, deve-se, primeiramente, entender a atividade do 

jornalista enquanto mediador dos fatos sociais para com o público. 

Em uma situação ideal, a ética profissional seria o parâmetro primeiro da atividade 

midiática. A imprensa, porém, não é inquebrantável, incorruptível. A mídia é formada por 

pessoas, sendo esse critério suficiente para surgir as características “humanas”, os acertos e 

os erros dos que a compõem.  

A violação de direitos fundamentais pela mídia é invariavelmente justificada com a 

garantia da liberdade de expressão. Como registrou Janet Malcom (2011) em sua obra 

literária “O jornalista e o assassino”, 

Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o 

que está acontecendo sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. Ele é uma 

espécie de confidente, que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das 

pessoas. [...] Os jornalistas justificam a própria traição da várias maneiras, de 
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acordo com o temperamento de cada um. Os mais pomposos falam de liberdade de 

expressão e “do direito do público a saber”; os menos talentosos falam sobre a Arte; 

os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida.
3
  

Embora Malcom tenha uma visão pessimista da atividade jornalística, deve-se 

salientar que este trabalho não visa tecer opiniões de certo ou errado, mas abordar e sugerir 

soluções para uma triste realidade que envolve mídia e direitos fundamentais.   

2.1. A Liberdade de Expressão 

Segundo o art. 5° da Constituição Federal, é livre a manifestação do pensamento, 

sendo vedado o anonimato; e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, independentemente de censura ou licença (incisos IV e IX 

respectivamente). 

O art. 220 também traduz o princípio da livre manifestação do pensamento, trazendo 

em seu parágrafo 1°, porém, as ressalvas registradas pela própria Constituição, a saber:  

art. 5° IV – vedação do anonimato; 

 V – garantia do direito de resposta proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; 

X – inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas; 

XIII – liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV – garantia do acesso à informação e resguardo do sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional. 

Paulo Gustavo Gonet Branco (2009) explica que se incluem na liberdade de expressão 

faculdades diversas, como a de comunicação de pensamentos, de ideias, de informações e 

de expressões não verbais (comportamentais, musicais, por imagem etc).
4
  

A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 

colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores 

constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, 

avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, 

envolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou 

não.
5
 

 

Dentro do universo chamado liberdade de expressão, pode-se destacar ramificações 

de base comum, como é o caso das liberdades de imprensa e de informação, que se situam 

                                                 
3 MALCOM, Janet. O jornalista e o assassino. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.11.  
4 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 403. 
5 Ibid., p. 403. 
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como uma liberdade civil, individual, mas com expressão coletiva, fundamental e essencial, 

fazendo parte dos denominados direitos fundamentais.
6 

A garantia da livre expressão é a segurança que o jornalista tem de poder dizer o que 

pensa sem ter sua opinião constrangida. Como já fora mostrado, o dever/direito de informar 

goza de proteção constitucional, assim como ocorre quanto à integridade moral do 

indivíduo. E aí começam os problemas. 

2.2. Direitos de Personalidade e Direitos Fundamentais 

Conceituam-se os direitos da personalidade como aqueles que têm por objetos os 

atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções sociais. São 

poderes que o homem exerce sobre a sua própria pessoa.
7
 

Esses direitos, como a vida, a integridade física, a honra e a imagem, são valores 

irredutíveis pecuniariamente e estão compreendidos em uma esfera extrapatrimonial do 

indivíduo, sendo reconhecidamente tutelados pela ordem jurídica.
8
 

Alguns direitos da personalidade podem também ser considerados “liberdades 

públicas” ou “direitos fundamentais” se forem reconhecidos juridicamente como tais. É o 

caso do direito à honra e à imagem e da liberdade de expressão, como já fora citado.  

Deve-se frisar, entretanto, que direitos da personalidade e direitos fundamentais não 

são sinônimos. Os direitos da personalidade situam-se acima do direito positivo, sendo 

considerados inerentes ao homem, enquanto os direitos fundamentais são normas jurídicas 

intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, sendo 

necessariamente positivadas no plano constitucional de um determinado país.
9
 Além disso, 

os direitos fundamentais têm características transindividuais, enquanto os direitos da 

personalidade têm caráter individual. 

A despeito disso, um dos aspectos tratados neste artigo – a integridade moral do 

indivíduo -, faz parte das duas “classificações”, podendo ser referido tanto de uma forma 

quanto de outra. 

                                                 
6 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de, 1994 apud FERREIRA, Sérgio da Silva. A liberdade de 

informação jornalística em confronto com o direito de imagem do agente político. Porto Alegre, 2009. Monografia 

(Graduação em Direito). Centro Universitário Metodista IPA. p. 29. 
7 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, Volume I, Parte Geral. 12. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 182. 
8 Ibid., p. 182. 
9 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 20. 
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Os direitos adjetivados como fundamentais possuem um status jurídico específico, 

marcado, dentre outras coisas, pela universalidade e aplicabilidade imediata, contudo 

passíveis de ponderação e limitação, quando em conflito entre si.
10

  

É o que ocorre quando a mídia abusa de sua “liberdade de expressão”, atingindo a 

integridade moral de outrem, devendo uma dessas duas garantias sobressair-se para a 

resolução do problema.  

2.3. O Respeito ao Outro e a Dignidade da Pessoa Humana 

Um parêntese importante que se deve fazer ao tratar de direitos fundamentais é 

destacar a base axiológica dos mesmos: a dignidade da pessoa humana. 

Costuma-se dizer que o homem, pelo simples fato de sua condição humana, é titular 

de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados por seus semelhantes e pelo Estado.
11

 

Ingo Sarlet (2002) explica que 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, 

onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde 

não houver uma limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 

igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não forem 

reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa 

humana.
12 

Segundo o mesmo autor, dignidade da pessoa humana é 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venha a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
13

 

 

A partir dessa noção, pode-se inferir que a base valorativa que norteia os direitos 

fundamentais e os legitima materialmente como tais está intimamente ligada à ideia de 

respeito ao outro, independentemente de quem seja o outro, pois a dignidade não é 

privilégio de apenas alguns indivíduos, mas sim um atributo de qualquer ser humano, pelo 

simples fato de ser humano.
14

 

                                                 
10 BARREIROS, Yvana Savedra de Andrade. Responsabilidade civil por danos causados pela imprensa. Conteúdo 

Jurídico, Brasília-DF: 31 jan. 2009. Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.22947>. 

Acesso em: 12 mai. 2012. 
11 MARMELSTEIN, op. cit., p. 18. 
12 SARLET, Ingo Wolfgang, 2002 apud MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p. 18-19. 
13 MARMELSTEIN, op. cit., p. 19. 
14 Ibid., p. 19. 
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3. A Ética Jornalística 

Ao se estudar o jornalismo como uma atividade relativa às ciências humanas, não se 

pode esquecer que, enquanto humanos, os jornalistas também erram, cometem equívocos, 

tendem para o que lhes for de maior interesse. Exatamente por isso, o trabalho do jornalista 

demanda sensibilidade, consciência moral.  

Diz Marilena Chauí (2009): 

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele 

que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e proibido, 

virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também 

reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em 

conformidade com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e 

seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Consciência e 

responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética.
15

 

O papel do jornalista, muito mais que de informador, deve ser de protetor dos direitos 

dos quais ele também é titular, embora inúmeras vezes, por fatores internos ou externos, 

esse mesmo indivíduo aja contra o dever ético. 

Porém, não há, obviamente, como controlar o comportamento dos jornalistas em 

sentido subjetivo. A despeito disso, Karl Popper (1995) imaginou meios que pudessem 

direcionar a atividade da imprensa, como a seguinte recomendação: 

para alguém trabalhar no mercado midiático, deveria se submeter a um curso sobre 

suas responsabilidades e fazer um exame final. A partir disso, seria inscrito em uma 

organização profissional, nos modelos de uma ordem, e receber a licença para o 

trabalho. Caso atue em dissonância com os princípios estabelecidos, o profissional 

perde a sua licença.
16

 

 

A ideia de Popper, embora inviável para a atual realidade da mídia brasileira – que 

recusa até mesmo diploma para a atividade jornalística -, não é de todo inválida.  

O ethos jornalístico esteve sempre ligado à realização da profissão e cresceu com os 

valores buscados por ela e pela inserção e relevância sociais da atividade. Por isso, 

surgiram escolas de formação profissional que não apenas treinam estudantes, mas 

também discutem a atividade e seus embates éticos [...]. Discutem conceitos de 

certo e errado, de melhor e de pior, de adequado e de inadequado no exercício 

imediato da atividade.
17

 (grifo do autor)  

Há, ainda, outra discussão, que afirma: “ou se é ético ou não se é”; “ética não se 

aprende”; “jornalista nasce feito” ou “nasce ético ou não”. Por tais observações, trata-se de 

                                                 
15 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2009. p. 433. 
16 POPPER, Karl, 1995 apud ZYLBERSZTAJN, Joana. Regulação de mídia e colisão entre direitos fundamentais. São 

Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). p. 10. 
17 KARAM, Francisco José Castilhos. Por quê estudar ética jornalística. Disponível em: 

<http://comunicapress.wordpress.com/2010/04/17/por-que-estudar-etica-jornalistica/>. Acesso em: 13 mai. 2012. p. 2. 
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verificar, ainda no berçário, se uma ou outra pessoa contém componentes biológicos e 

genéticos, hereditários ou não, que atestam suas qualidades éticas.
18

  

Vamos considerar, entretanto, que nem a licença, nem a formação ética no ensino 

superior e nem o “nascer-ético” sejam possíveis. Vamos ignorar as exceções e analisar a 

profissão jornalística do modo que ela se apresenta hoje. 

Diante das megafusões midiáticas e da sociedade da mídia com outros ramos da 

produção há hoje um renovado desafio ético e técnico. Com a hibridização e 

intercâmbio de interesses políticos, ideológicos e mercadológicos percorrendo cada 

vez mais o interior do jornalismo, cabe saber como, ao tentar manter a atividade 

com tal perspectiva de moral profissional, com tal ética, os jornalistas sobreviverão 

e, com eles, a profissão e sua relevância social.
19

 

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, de 2007, é um dos poucos parâmetros – 

senão o único – relativos ao assunto e do qual os profissionais da mídia podem recorrer.  

Dentro da discussão “ética e direitos fundamentais”, o código traz o seguinte 

posicionamento: “Art. 6°. É dever do jornalista: [...] VIII – respeitar o direito à intimidade, 

à privacidade, à honra e à imagem do cidadão”. 

Embora expresse intenções que fazem jus ao nome que leva, o Código de Ética não 

tem, infelizmente, força vinculante, ou seja, o jornalista não está obrigado a segui-lo. 

Com isso, o Código passa a atuar mais como uma verdadeira carta de intenções que 

como um parâmetro legítimo para o exercício profissional. Não há, pois, a garantia de que o 

jornalista vá trabalhar segundo os ditames éticos, e, diante de uma violação de direitos 

cometida pela mídia, o prejudicado deve procurar suas próprias formas de se defender. 

4. Violação de Direitos Fundamentais 

A concorrência pela audiência tem levado à degradação das funções públicas da 

mídia, assim como a falta de qualidade de seus conteúdos, em função da frequente violação 

de direitos fundamentais.
20

  

O famoso “sensacionalismo”, resultado da desvirtuação de princípios éticos na 

imprensa, encontra-se presente em todos os suportes midiáticos, sobretudo na televisão. 

Casos absurdos de violação de direitos estão intimamente ligados ao sensacionalismo. 

Todos os dias, programas “policiais” e de entretenimento abusam de sua “liberdade de 

expressão” em busca de maiores audiências. 

                                                 
18 Ibid., p. 2. 
19 Idem. A moral profissional e a ética jornalística. Disponível em: 

<http://monitorando.files.wordpress.com/2009/09/moral-profissional-e-etica-jornalistica.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2012. 

p. 2. 
20 ZYLBERSZTAJN, Joana. Regulação de mídia e colisão entre direitos fundamentais. São Paulo, 2008. Dissertação 

(Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo (USP). p.14. 
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Podemos entender que os meios de comunicação social, em seu exercício de 

liberdade de expressão e informação, não podem afrontar os direitos dos cidadãos 

ou ainda, os da coletividade, se valendo da proibição da censura, sob pena de 

ocorrer abuso da liberdade de expressão e informação.
21

  

A mídia pode ser violadora de direitos fundamentais, por exemplo, em situações em 

que programas televisivos tratam como culpado algum suspeito, apresentam conteúdos 

xenófobos, sexistas ou racistas, que atentem de alguma maneira contra a dignidade 

humana.
22

 Um exemplo disso é o famoso caso João Kleber e o Programa Tarde Quente. 

Em 2005, a RedeTV! foi obrigada judicialmente a tirar do ar o Tarde Quente, 

comandado por João Kleber, com a alegação de que os quadros apresentados pelo 

humorista continham atitudes claramente depreciativas, preconceituosas e deturpadas de 

estereótipos de minorias, tais como os homossexuais, idosos, mulheres, pessoas com 

deficiência física e crianças.
23 

Outro famoso caso de violação de direitos foi a incessante divulgação do sequestro da 

adolescente Eloá Pimentel, em 2008. A menina tinha 15 anos quando foi morta pelo ex-

namorado, Lindemberg Alves, na época com 22 anos, após mais de 100 horas de cárcere 

privado. 

Nessa situação, todos os meios que participaram da ação sensacionalista em torno do 

crime contra Eloá estavam ferindo as seguintes disposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, 

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 

a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor.
24

 

Além disso, no mesmo caso, Luiz Guerra, repórter do programa A Tarde é Sua, e a 

apresentadora do mesmo, Sônia Abrão, chegaram a fazer contato com Lindemberg por 

telefone, quando somente a polícia poderia fazer tal mediação.
25

 

                                                 
21 PREREIRA, Fernanda Martins Fernandes. Direitos Humanos e o Aviltamento da Mídia Televisiva. Revista de Direito 

da Unigranrio, Rio de Janeiro, n. 1, p. 167-190, 2011. v.4. p. 177. 
22 ZYLBERSZTAJN, op. cit., p.140. 
23 INTERVOZES – Coletivo Brasil de Comunicação Social. A sociedade ocupa a TV: O caso Direitos de Resposta e o 

controle público da mídia. São Paulo: Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social, 2007. p. 35. 
24 INTERVOZES, op. cit., p. 35. 
25Luiz Guerra & sequestrador Lindemberg (Caso Eloá). Youtube, postado em 17 out. 2008. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=NZp3VU1rPWg>. Acesso em: 14 mai. 2012. 

Sonia Abrão & sequestrador Lindemberg (Caso Eloá)1/3. Youtube, postado em 21 out. 2008. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=9_gSLc0oCic>. Acesso em: 14 mai. 2012. 
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 Diante de tamanha intromissão midiática, deve-se refletir por que motivo o programa 

em questão ultrapassou os limites éticos, desempenhando uma função que nem ao menos 

era de sua competência. A finalidade era ajudar Eloá? Era facilitar o seu salvamento?  

Senão com o único objetivo de conquistar audiência, não vemos outra razão para tamanho 

espetáculo. 

Outros casos “menos sérios”, que não lidam com a vida, mas com o direito à honra e 

à imagem, bem como os crimes de calúnia, injúria e difamação, são diária e frequentemente 

vistos na mídia televisiva. É o “mundo cão”, fazendo show com a desgraça alheia.
26

 

Embora o Art. 221 da Constituição afirme que “A produção e a programação das 

emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: IV – respeito aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família”, não é difícil encontrar exemplos de atividades 

midiáticas que trabalhem de encontro a esses preceitos.  

Além dos já citados Tarde Quente (extinto) e A Tarde é Sua, diversos programas 

policiais, que são invariavelmente exibidos em “horário de almoço” – como os cearenses 

Rota 22 e Cidade 190 -, abusam das condições desumanas e degradantes em que se 

encontram as pessoas cuja vida ou profissão são pauta para os mesmos. Brasil Urgente, 

comandado por José Luiz Datena, e o Programa do Ratinho, de Carlos Roberto Massa, 

também fazem parte do rol de programas ditos “jornalísticos”, mas que não possuem um 

dos atributos indispensáveis à atividade: ética. 

Diante de tantos casos de falta de respeito ao outro e vulneração da dignidade 

humana, deve-se pensar em formas de reverter tais situações ou pelo menos minorar seus 

efeitos lesivos. 

5. Meios de Defesa: A Proteção aos Direitos Fundamentais 

Neste tópico, trataremos de possíveis meios de defesa dos quais o cidadão pode 

recorrer para evitar a violação de seus direitos fundamentais, já que  

atualmente, no Brasil, as possibilidades jurídicas de atuação em casos de violações 

de direitos pela mídia são raras e insuficientes. Depende-se, em geral, do 

voluntarismo dos membros do Ministério Público para a defesa do cidadão em 

relação aos meios de comunicação. Em decorrência disso, coloca-se em pauta a 

avaliação da possível existência de um órgão regulador de mídia, que estabeleça 

mecanismos de defesa do cidadão no caso de violações de direitos fundamentais, 

em um debate permeado pela questão da colisão entre direitos fundamentais.
27

 

5.1. O direito de resposta 

                                                 
26 BRAUNE, Bia; XAVIER, Rixa. Almanaque da TV. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007. p. 302. 
27 ZYLBERSZTAJN, op. cit., p. 13. 
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O artigo 5°, inciso V, diz: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

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

O objetivo subjacente ao direito de resposta é permitir que, diante de informações 

falsas ou mentirosas divulgadas no exercício da liberdade de expressão capazes de 

ferir a reputação de determinado indivíduo, possa a vítima obter, no mesmo espaço 

onde foi publicada a ofensa, o direito de manifestar a sua versão para os fatos, de 

modo a corrigir as informações que foram eventualmente distorcidas pelo emissor 

da mensagem originária.
28

 

Um famoso caso bem sucedido de direito de resposta ocorreu entre 2005 e 2006, 

quando o programa Tarde Quente, de João Kleber, foi tirado do ar e substituído por uma 

“contrapropaganda”, um direito de resposta coletivo. O programa que ficou em seu lugar 

teve 30 episódios, e ficou encarregado de desfazer a imagem degradante e estereotipada que 

o Tarde Quente veiculou de homossexuais, mulheres e idosos, como já fora citado neste 

artigo. Não por acaso, o programa se chamou Direitos de Resposta. 

Embora seja o meio mais “fácil” e menos “doloroso”, ocorre que, muitas vezes, o 

mero direito de resposta não irá recompor integralmente a reputação da vítima, pois as 

notícias caminham com pernas próprias.
29

 Dificilmente, a contradição à informação 

veiculada de forma errônea, humilhante ou falaciosa terá a mesma repercussão da original.  

Dessa forma, a Constituição também prevê a indenização por dano material, moral ou 

à imagem.   

5.2. Indenização por dano material, moral ou à imagem 

O dano material é aquele que causa prejuízo financeiro ou patrimonial, inclusive 

[...] aqueles valores que deixaram de ser recebidos por ocasião do dano causado. O 

dano moral, por sua vez, é aquele que, independentemente do aspecto patrimonial, 

causa sofrimento para o indivíduo ou algum impacto negativo sobre a sua reputação 

(honra objetiva) ou auto-estima (honra subjetiva). O dano à imagem, embora possa 

ser enquadrado como espécie de dano moral, foi considerado pelo constituinte como 

um dano in re ipsa, ou seja que é indenizável por si próprio, mesmo que não haja 

qualquer violação à honra do retratado.
30

 (grifo do autor)  

A indenização por dano material ou moral, além de prevista no inciso V do art. 5°, 

encontra-se também garantida pelo inciso X do mesmo artigo da CF, a saber: “X – são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

Deve-se levar em conta que, para haver a reparação por dano moral ou à imagem, o 

direito à privacidade deve prevalecer sobre outras questões, como o interesse público. Além 

                                                 
28 MARMELSTEIN, op. cit., p. 116. 
29 Ibid., p. 116. 
30 Ibid., p. 116. 
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disso, a má-fé (intenção deliberada de prejudicar a reputação do ofendido) será importante 

apenas para majorar o valor da indenização, não sendo pressuposto para o reconhecimento 

do direito à reparação em si do dano moral.
31

 

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 37, entende que “são cumuláveis 

as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato” e, por meio da 

Súmula 221, prevê a responsabilidade civil “pelo ressarcimento de dano, decorrente de 

publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de 

divulgação”. 

5.3. Ação Civil Pública 

Dentre os meios de proteção a direitos fundamentais abordados aqui, a Ação Civil 

Pública é a mais “radical” e talvez a mais eficaz. Trata-se de mecanismo processual que 

visa a impedir prejuízos ao meio ambiente, ao consumidor e a outros interesses difusos e 

coletivos, como é o caso da comunicação via radiodifusão.
32

  

Pode ser proposta pelo [...] Ministério Público ou por associação que esteja 

legalmente constituída há pelo menos um ano [...] e inclua entre suas finalidades a 

defesa dos interesses e direitos sociais. A Ação Civil Pública, prevista na Lei 

7.347/85, pode obrigar a outra parte a fazer, deixar de fazer ou indenizar.
33

  

Foi por meio de uma ACP que o já tão falado caso João Kleber foi vencido pela união 

de organizações da sociedade civil com o Ministério Público, pois a partir da Ação, o 

direito de resposta coletivo pôde ser efetivado.  

A Ação Civil Pública exerce o importante papel de facilitar a defesa de interesses 

que, por sua natureza e pela maneira como se dá sua articulação na sociedade 

contemporânea, acabam sendo sub-representados nos vários processos decisórios da 

sociedade. Com isso, a essa ação deve ter uma especial consideração na concepção 

e criação de mecanismos institucionais direcionados à realização de políticas 

públicas.
34

 

Mesmo com a existência de recursos como a ACP, as exigências do processo de 

cobrança de direitos por parte da população não parece ser algo com que as organizações da 

sociedade civil estejam preparadas para lidar. 

No campo jurídico, uma dificuldade constante é o fato de as entidades e 

movimentos sociais não incluírem em seus estatutos um artigo que permite que 

sejam requerentes de ações legais. Por esta razão, a imensa maioria das ações de 

defesa ou reparação de direitos tem sido levada a cabo pelo Ministério Público, 

algumas vezes por demanda da sociedade civil. Se por um lado esta aproximação é 

                                                 
31 Ibid., p. 116. 
32 INTERVOZES, op. cit., p. 38. 
33 Ibid., p. 38. 
34 Ação civil pública. Disponível em: <http://www.esmpu.gov.br/dicionario/tiki-

index.php?page=A%C3%A7%C3%A3o%20civil%20p%C3%BAblica>. Acesso em: 18 mai. 2012. 
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benéfica, porque democratiza uma instituição governamental, por outro significa 

que a sociedade brasileira está pouco preparada para tomar coletivamente, em suas 

mãos, a cobrança pelos seus direitos.
35

 
 

6. Considerações Finais 

A liberdade de expressão e o direito à integridade moral do indivíduo fazem parte do 

rol de direitos fundamentais, sendo constitucionalmente protegidos e tendo igual 

importância hierárquica. Nenhum deles é, pois, absoluto, podendo sofrer cerceamentos 

quando entrarem em conflito. 

A mídia possui relevante papel como fonte de divulgação de cultura à sociedade e 

como responsável pelo cumprimento de uma prática social indispensável: a utilização dos 

meios de comunicação para a promoção dos direitos fundamentais.
36

 Porém, há situações 

em que ocorre o contrário, verificando-se o abuso da liberdade de expressão como 

justificativa para a violação da dignidade humana. 

A liberdade é uma via de duas mãos: ao mesmo tempo em que deve ser resguardada 

como alicerce da democracia, possibilitando a todos a livre expressão do pensamento, 

também a eles atribui responsabilidades.
37

 Logo, diante de ofensas aos direitos 

fundamentais dos cidadãos, causadas principalmente pela falta de ética profissional na 

mídia, o indivíduo ou a coletividade atingida podem procurar meios de defesa, como o 

direito de resposta, a indenização moral e material e a ação civil pública.  

Por meio deste trabalho, pode-se concluir, porém, que, embora efetivamente existam 

mecanismos de proteção e reparação de direitos fundamentais, eles nunca serão suficientes 

para reverter a situação ofensiva, ou seja, o remédio perfeito para o resguardo desses 

direitos seria a não violação dos mesmos por parte da mídia. Em outros termos: em uma 

situação ideal, o jornalismo seria uma atividade tão intrinsecamente ética que não haveria a 

necessidade de se recorrer a esses meios para que a dignidade humana não fosse violada. 

Isso, é claro, é uma utopia, pois com flancos por onde bons e maus profissionais 

podem penetrar indistintamente, o mercado de trabalho jornalístico segue quase sem regras. 

É uma verdadeira “terra de ninguém”.
38

 

                                                 
35 INTERVOZES, op. cit., p.25-26 
36 ZYLBERSZTAJN, op. cit., p. 8. 
37 GERMANO, Luiz Paulo Rosek. O Direito de Reposta Proporcional ao Agravo: O Pleno Exercício da Liberdade de 

Expressão no Estado Socioambiental e Democrático de Direito. Porto Alegre, 2010. Tese (Doutorado em Direito). 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). p. 246. 
38 CHRISTOFOLETTI, Rogério. Dez impasses para uma efetiva crítica de mídia no Brasil. Anais do 26. Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, Belo Horizonte-MG, setembro de 2003. São Paulo: Intercom, 2003. p.10. 
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A despeito disso, ainda se busca um jornalismo ético, um jornalismo que encarna 

como real e permanente preocupação a satisfação do interesse público
39

 sem que isso 

ocasione a exposição da honra ou da imagem de alguém. 

Fatores como a ausência de treinamento e qualificação adequada de jornalistas, 

assim como condições de trabalho que imponham um ritmo desfavorável à apuração 

e divulgação cuidadosa da informação, podem resultar em matérias de baixa 

qualidade. Para evitar isso, os meios de comunicação deveriam implementar e 

aperfeiçoar sistemas e procedimentos de regulação da qualidade de seu conteúdo 

informativo. [...] o ombudsman, mecanismos de checagem de informações, sistemas 

de reclamação, ou a criação de um comitê de ética. Essas medidas contribuem para 

um jornalismo de qualidade sem impor a autocensura causada por processos 

judiciais abusivos.
40 

Somente num espaço onde todos e todas tenham voz, acesso aos meios de produção e 

veiculação de informação e condições de participação na formulação e monitoramento de 

políticas de comunicação, os demais direitos humanos poderão ser conhecidos, 

reconhecidos, protegidos, defendidos, reivindicados e efetivados.
41

 

O público não está do outro lado da telinha, passivamente, vendo a programação 

passar indiscriminadamente diante de seus olhos. O público exige para si respeito e 

proteção de sua dignidade. O público demanda da mídia, na “melhor” das hipóteses, ética e 

credibilidade em seu conteúdo, e na “pior”, o direito de se defender. 
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