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Resumo 
Este trabalho é um estudo analítico, exploratório e crítico sobre a temática do direito de 
resposta no contexto jornalístico. É feita uma análise comparativa, via estudo bibliográfico, 
relacionada à direito de resposta, imprensa, liberdade de expressão, questões legislativas e 
constitucionais. Envereda-se entre as práticas jurídicas e comunicacionais do direito de 
resposta no Brasil e na Espanha para se chegar a questionamentos e discussões das 
vivências desses dois países sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. 
Compara-se os modelos dessas nações, bem como reflete-se seus atuais status e 
polemizações e ainda analisa-se suas consequências para as práticas jurídicas e jornalísticas. 
Nota-se que a temática é atual e que apesar de muitas vezes não receber devida atenção das 
categorias representantes da imprensa tem forte preocupação nos setores jurídico e 
legislativo. 
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Introdução 

 

Este é um trabalho comunicacional e jurídico que tem como objeto de estudo o 

direito de resposta na atual conjuntura jornalística, fazendo-se uma comparação entre os 

modelos e realidades do Brasil e da Espanha. Escolheu-se esses dois países por terem 

historicidade de imprensa e de lutas por liberdade de imprensa e conjunturas informacionais 
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parecidas, além da vivência de estudos e práticas comunicacionais dos dois autores do 

trabalho com essas nações. 

O estudo é motivado principalmente pelo atual status jurídico e comunicacional do 

que pode e do que não pode a imprensa brasileira e suas atuais discussões e polêmicas sobre 

as temáticas. Até que ponto se pode tudo no atual trabalho jornalístico? Até que ponto a 

liberdade de falar, publicar, veicular, trazer à público tudo é possível? O que pode e o que 

não pode? O que deve e o que não deve ser dito? Deve haver restrições? Quem vai 

restringir? Essas e outras indagações motivam este estudo em seu caráter conceitual e 

prático. 

Tem-se como problemática de investigação a indagação de como se dá o exercício 

do direito de resposta na imprensa do Brasil e da Espanha, hoje dois dos países do Mundo 

em maior evidências das práticas jornalistas e com meios internacionais que influenciam 

outros países do Globo. 

Objetiva-se: comparar os modelos do direito de resposta jornalístico no Brasil e na 

Espanha; bem como fazer uma reflexão sobre o direito de resposta, com causas e efeitos na 

imprensa dos dois países; e ainda provocar debates no sentido jurídico e jornalístico, 

brasileiro, principalmente, sobre o direito de resposta e suas consequências nos modelos 

brasileiro e espanhol. 

Metodologicamente envereda-se por um estudo teórico-comparativo entre os dois 

modelos, realizando reflexões através de pesquisa hemerográfica (com consultas de revistas 

científicas), virtual (com consulta de sítios eletrônicos e revistas eletrônicas) e bibliográfica. 

Este trabalho é dividido em quatro momentos: o primeiro, de natureza mais reflexiva 

e de fundamentação teórica (Direito de resposta na imprensa: uma conquista democrática) 

trata sobre o direito de resposta em si e suas conjunturas, fazendo-se um breve relato sobre 

o direito de resposta desde suas origens até as polemizações e aplicações modernas, já 

fazendo uma ponte para a realidade brasileira. O segundo momento (Direito de resposta no 

Brasil), de natureza mais de identificação de um dos sujeitos-objeto, envereda propriamente 

dito pela temática e suas reflexões e mudanças na conjuntura atual trazendo-se a situação 

brasileira e suas atuais mudanças, principalmente com a recém-aprovada Lei de Imprensa, 

feita pelo Senado Federal. Já o terceiro momento, também de natureza de identificação dos 

sujeitos-objeto (Direito de resposta na Espanha) trata sobre as perspectivas espanholas 

sobre a temática e suas conjunturas, mostrando as peculiaridades dessa temática no país 

ibérico. O quarto e último momento, de natureza analítica (Lições e comparações entre os 
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modelos de direito de resposta na imprensa nos contextos brasileiro e espanhol) elucida o 

problema de pesquisa e faz análises em cima dessas duas conjunturas realizando e 

elucidação da problemática de estudo e trazendo pontos ao debate. 

O trabalho não pretende ser uma camisa de força e muito menos esgotar o assunto 

(que é amplo e digno de muitas teses, debates e reflexões constantes) mas sim de contribuir 

com o assunto e suas respectivas polemizações. Sabe-se dessa importância do debate 

principalmente nos bancos acadêmicos, pois a universidade e seus respectivos congressos 

são termômetros para os assuntos sociais.  

 

 

1 – Direito de resposta na imprensa: uma conquista democrática 

 

A temática do direito de resposta na imprensa é nitidamente ligada a liberdade de 

imprensa e liberdade de expressão. Esses dois termos são congruentes e dicotômicos ao 

menos tempo, dependendo do ponto de vista. Eles se coadunam quando trilham o caminho 

de uma imprensa séria e compromissada. E se atritam quando essa mesma imprensa serve a 

algum poder político e/ou econômico. 

O JUSBRASIL (2012) simplifica o que é o direito de resposta destacando como 

sendo “aquele que assiste a todos, sejam pessoas naturais ou jurídicas, acusados ou ofendidos em 

publicações nos meios de informação. [...] O direito de resposta à acusação deve ser processado pelo 

mesmo veículo graciosamente”. 
Apesar da temática ser polêmica e passar por transformações quase que mensais ela 

permanece muito atual, sendo constantemente necessária sua discussão e evolução. Quando 

mais se debate sobre direito de resposta e suas consequências mais são representadas e 

exercidas as garantias legais de uma imprensa livre e, principalmente, responsável. “O 

direito de resposta exprime um direito de acesso do cidadão aos órgãos de comunicação social, no 

intuito de ter levado a público, pelos mesmos meios de veiculação, a sua resposta em face daquela 

informação veiculada” (ALMEIDA, 2012). 

Direito de resposta tem uma historicidade principalmente a partir do momento que a 

imprensa deixa de ser apenas uma atividade eminentemente mercantil e capitalista e passa a 

ser também (ou ter a possibilidade) de ser uma imprensa social. É chamada à imprensa, a 

partir da Revolução Francesa (com a tríade da prática da liberdade, igualdade e 
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fraternidade). Essa imprensa tem responsabilidade de bem informar e de não ser apenas 

veículo dos mandatários de plantão. 

É nessa conjuntura, aliada a uma nova realidade de liberdades e garantias ao cidadão 

e também ao próprio profissional de imprensa que o direito de resposta é garantido. 

As primeiras discussões sobre direito de resposta coincidem com a própria fundação 

do jornalismo moderno, balizadas nos princípios históricos anteriormente citados. 

No Brasil os primeiros debates sobre direito de resposta coincidem com a própria 

instalação da imprensa no país, ainda na primeira metade do Século XIX, principalmente 

porque o país vivia uma imprensa muito mais opinativa que a de hoje. 

Pode-se definir o Direito de Resposta como uma garantia à pessoa física ou jurídica 

de ter acesso aos Meios de Comunicação para contrapor, retificar ou ratificar informações 

e/ou fatos divulgados inverídicos e/ou deturpados que o envolvam. 

Entre os doutrinadores brasileiros não há consenso acerca do objeto do direito de 

resposta, que pode ser interpretado sob duas perspectivas, quais sejam, no sistema francês 

onde a ênfase é dada a informação independente de seu conteúdo permitindo contraposições 

em relação aos fatos e opiniões enquanto o sistema alemão, mais restrito, prioriza apenas os 

fatos não permitindo refutar juízos de valor.  

O Brasil adota um sistema misto onde o ofendido poderá pleitear direito de resposta 

tanto em relação aos fatos quanto a juízos de valor e/ou comentários. 

O direito de resposta deve ser interpretado como uma vitória, pois é uma garantia, 

uma proteção dos direitos de personalidade, popularmente direito ao bom nome, a quem se 

sinta ofendida por determinada veículo de imprensa. 

Desde 1967 havia uma regulação sobre a temática. Em 2009 o STF vetou tal 

regulamentação e somente este ano a temática voltou a pauta, com aprovação de 

dispositivos pelo Senado Federal, como será debatido com mais ênfase a seguir. 

 

 

2 – Direito de resposta no Brasil 

 

O direito de resposta no Brasil é resguardado através da Constituição Federal em seu 

artigo 5º, inciso V, em que versa tratando de que o direito de resposta é assegurado, 

proporcional ao agravo, além de dano material, moral ou à imagem (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2012a). 
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O direito de resposta está assegurado na Constituição da República Federativa do 

Brasil e listado entre os direitos e garantias fundamentais: 

 
TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012a). 

 

Priscila Coelho de Barros Almeida (2012) enfatiza que dentro de uma sociedade 

plural e democrática deve haver o espaço para uma imprensa livre, mas “sobretudo ocorre a 

exigência de que num Estado Democrático de Direito não se admita a existência de um direito à 

liberdade de imprensa destituído de qualquer limitação, posto que qualquer poder ilimitado, por 

melhor que possa parecer, corre o risco de ser ditatorial”. 

Por isso o direito de resposta deve ser entendido como 

 

um limite necessário a liberdade de imprensa, sobretudo, tomando como base o fato 
de que dentro da estrutura social, o poder detido pelos meios de comunicação social 
sobressai diante do poder que detém o cidadão comum, ou seja, existe a marca da 
desigualdade no confronto entre os meios de comunicação social e o homem 
(ALMEIDA, 2012). 

 

Por isso ele é tão importante e deve ser aplicado como consta na Constituição 

Federal. Todos reconhecem que uma imprensa livre é essencial num país democrático mas 

liberdade exige responsabilidade e deve haver limites, parâmetros para tentar minimizar 

eventuais equívocos perpetrados pela imprensa. 

No Brasil a Lei de Imprensa era regulada pelo dispositivo legal nº 5250, de 09 de 

Fevereiro de 1967 (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2012b). Essa Lei regulava o direito 

de resposta em seu capítulo IV, no entanto após uma arguição de descumprimento de 

preceitos fundamentais (ferramenta, ação constitucional) proposta pelo deputado federal 

Miro Teixeira (PDT), o Supremo Tribunal Federal por entender que a Lei não foi 

recepcionada pela nova ordem democrática advinda com a Constituição Federal Brasileira 

de 1988, declarou-a inconstitucional resultando no seu expurgo do ordenamento jurídico 

brasileiro.   
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Cumpre destacar alguns pontos/comentários interessantes nos votos dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento. Votaram “contra” (pela extinção) a Lei 

de Imprensa, o relator do processo, ministro Carlos Britto e os ministros Menezes Direito, 

Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Celso de Mello que 

entenderam que a lei, criada durante a Ditadura Militar, tem uma ótica punitiva e 

cerceadora da liberdade de expressão, não compatível com a Carta-Cidadã. Votaram pela 

manutenção da Lei, os ministros Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e Marco 

Aurélio onde dois primeiros defenderam a manutenção parcial (apenas alguns dispositivos 

da lei, como os que tipificam os crimes de calúnia, injúria e difamação) enquanto o então 

Presidente da Corte, Ministro Gilmar Mendes entendeu que deveriam ser mantidos os 

artigos que tratam do direito de resposta. O Ministro Marco Aurélio votou pela manutenção 

da lei exatamente como vigora hoje.  

Acontece que após essa declaração de inconstitucionalidade criou-se um vácuo 

jurídico: o direito de resposta está previsto na Constituição, mas não há mais norma que 

regule o assunto, daí a necessidade, puxada pelos legisladores e juristas brasileiros para a 

sedimentação de um novo dispositivo e cobrimento dessa lacuna.  

Então o Senador Roberto Requião (PMDB) do Paraná apresenta no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei no Senado – PLS nº 141/11, que “Dispõe sobre o direito de resposta 

ou retificação do ofendido por matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social”.  

A nova regulamentação traz em síntese, via Senado Federal (2012), as seguintes 

mudanças: rito judicial célere onde o Juiz, recebido o pedido (de direito de resposta) deve 

determinar a citação do réu em 24 horas e conceder o prazo de 7 (sete) dias para 

apresentação da defesa não podendo durar mais do que 30 dias o processo e garantindo ao 

ofendido a divulgação gratuita e proporcional de sua resposta. 

 

Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 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 três dias, ofereça contestação, que deverá limitar-se à demonstração 
da veracidade das informações divulgadas, publicadas ou transmitidas, observado o 
seguinte: 
a) tratando-se de calúnia, a prova da verdade somente se admitirá se o ofendido tiver 
contra si sentença penal condenatória transitada em julgado; 
b) tratando-se de difamação, a prova da verdade somente se admitirá se: 
1 – o ofendido for funcionário público e a ofensa relativa ao 
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exercício de suas funções; 
2 – o ofendido for órgão ou entidade que exerça funções de 
autoridade pública; 
3 – o ofendido permitir a prova. 
Parágrafo único. O agravo consistente em injúria não admitirá 
a prova da verdade. 
Art. 7º O juiz, nas vinte e quatro horas seguintes à citação, 
tenha ou não se manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, 
conhecerá do pedido e, havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, fixará desde logo a data e demais condições para a 
veiculação da resposta ou retificação em prazo não superior a dez dias (SENADO 
FEDERAL, 2012). 

 

O projeto foi aprovado por unanimidade em caráter terminativo pela Comissão de 

Constituição e Justiça – CCJ do Senado Federal – em 14 de março deste ano. Ele deveria ir 

para a Câmara dos Deputados, contudo, o senador paulista Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) 

apresentou recurso e o projeto deverá ser debatido e votado no plenário do Senado Federal.  

Apesar de ter sido aprovado por unanimidade na CCJ do Senado, o Senador afirmou que há 

lacunas carentes de detalhes e citou como exemplo   

 
a retratação não deve estar sujeita a centimetragem, mas à decisão do juiz, que deve 
determinar o tamanho da resposta. [...] Outro ponto que precisa ser mais bem 
discutido, na opinião do senador, é a definição sobre o que merece ter uma 
reparação pela imprensa. "Se a informação é verídica, não cabe reparação" (FOLHA 
DE SÃO PAULO, 2012).   

 

  Enquanto não é sedimentada o País continua sem lei específica para a área, pois no 

Brasil a Lei de Imprensa foi derrubada justamente por causa da duplicidade com a 

Constituição Federal.  

Segue o despacho do Ministro do STF Carlos Ayres Brito, sobre o julgamento da 

Lei de Imprensa e, consequentemente, questões relacionadas ao direito de resposta e suas 

consequências: 

 
RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA 
E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que 
corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um 
povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, 
tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais 
entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada 
como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma 
liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de 
expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se 
como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente 
compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, 
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o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A 
imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a 
oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do 
monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do 
chamado “poder social da imprensa (CONJUR, 2012). 

 

A aprovação do direito de resposta este ano é uma evolução da Lei de Imprensa, que 

era de 1969 e tinha sido revogada em 2009 pelo STF – Supremo Tribunal Federal. O órgão 

máximo da justiça brasileira apontava que a Lei de Imprensa era conflitante com o artigo 

quinto da Constituição Federal. 

Segundo a ABRAJI (2012) a FENAJ – Federação Nacional dos Jornalistas – se 

manifestou sobre o caso através de seu diretor-executivo José Carlos Torves que destacou 

que essa lei dá mais segurança jurídica ao processo, frisando também que melhor seria 

inserir o direito de resposta em uma lei de imprensa com mais amplitude, tratando da 

relação mídia e sociedade. O diretor da Fenaj prossegue na reflexão: 

 

Nós entendemos primeiramente que havia uma necessidade de se legislar sobre o 
direito de resposta. Desde que caiu a Lei de Imprensa, estava um vazio. Era ruim 
para os jornalistas e ruim para os veículos. Agora, nós preferimos que isso aí 
estivesse no bojo de uma lei de imprensa que tratasse unicamente das questões da 
imprensa (ABRAJI, 2012). 

 

A rápida concessão do direito de resposta ajuda a dar celeridade no processo. 

 
Resta-nos, portanto, acentuar o caráter célere do direito de resposta, pela fixação de 
prazos limitados e relativamente abreviados, pelo que somente surtirá efeito 
enquanto perdurar o impacto do texto ou imagem que se pretende responder. A 
simplificação dos requisitos exigidos pelo texto da lei demonstra a intenção do 
legislador de possibilitar um meio ágil para uma defesa adequada dos direitos 
pessoais e, até por vezes, satisfatório à reparação de ofensas contra àqueles 
cometidas. Julgamos correto afirmar que uma retratação efetuada em tempo útil 
pode contribuir para eliminar boa parte da conseqüência danosa do ato ilícito, o que, 
não significa, esteja prejudicada eventual ação do ofendido para promover a 
responsabilização no âmbito civil e/ou penal (NICOLODI, 2012). 

 

Por isso não é necessário somente a Lei, mas a aplicação dela, principalmente para 

que o Brasil não continue sendo conhecido, principalmente internamente, como o país que 

tem ótimas leis, mas que são somente para ficar no papel. 

Nota-se que o Brasil já tem muitas leis, a maioria delas no leque das mais modernas 

do Mundo, mas criar apenas para criar e configurar teoricamente como país de boas leis, só 

gera mais lacunas sociais. 
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3 – Direito de resposta na Espanha 

 

O direito de resposta na Espanha, até hoje um dos países mais importantes do 

Mundo, é resguardado através da Constituição do País, que data de 1978. Em seu Artigo 20, 

Título I (dos direitos e deveres fundamentais4), destaca-se: 

 
1 – Se reconocen y protegen los derechos:  
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  
c) A la libertad de cátedra.  
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas libertades. 
2 – El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa. 
3 – La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 
España. 
4 – Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo 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 (CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS DE ESPAÑA, 2012). 

 

Ou seja há grandes coincidências com a Carta Magna Brasileira. 

Na Espanha entende-se que os direitos de resposta e ratificação devem seguir a 

Constituição Federal. Há outros dispositivos legais espanhóis, mais ligados ao direito de 

acesso à informação, no sentido, principalmente de fortalecer a comunicação pública (que é 

financiada pelo Estado em prol do desenvolvimento da sociedade). 

 No contexto espanhol, com forte presença da Comunicação Pública, onde há 

conselhos editoriais que normatizam o trabalho da imprensa, o tipo de atividade no sentido 

de não respeitar direitos é plenamente fiscalizado. 

Geralmente os direitos de resposta na Espanha são mais complicados de serem 

concedidos do que no Brasil, principalmente porque há um fortalecimento maior das 

instituições de imprensa.  

                                                
4 Tradução nossa. 
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Na Espanha, envereda-se muito pelo direito de réplica, como destaca Alejandro 

Rosas Martínez (2011, p.69). Ele faz um apanhado e diferenciação entre vários países de 

língua hispânica sobre direito de resposta e direito de réplica, que é, em um conceito 

hispânico, o direito de quem se sentir ofendido ser ouvido ou ouvido novamente. 

Entende-se de que há um controle prévio para justamente evitar os excessos. 

Quando entende-se que há um excesso geralmente leva-se à Justiça o meio de comunicação 

e raramente há uma concessão de direito de resposta tão logo haja a solicitação ao meio, ou 

seja, isso é feito via decisão da Justiça, pois entende-se mais forte na Espanha o direito à 

liberdade de expressão dos meios de Comunicação. 

 

 

4 – Lições e comparações entre os modelos de direito de resposta na imprensa nos 

contextos brasileiro e espanhol 

 

As realidades do direito de resposta na Espanha e no Brasil têm como pontos-

comuns a certeza de dar a liberdade do ofendido a ter o direito de retratação. Outra 

consonância é dada à importância da temática e de que ambos os países terem dispositivos 

constitucionais que tratem do assunto. 

Já essas realidades são diferentes no sentido em que no Brasil a lei é mais atual e já 

tem dispositivo legal moderno sobre a temática, enquanto que na Espanha a legislação é de 

1979 e não abrange casos modernos como os das tecnologias atuais. 

Os dois países, como signatários da Convenção Internacional dos Direitos Humanos 

(ratificada pela totalidade dos países democráticos do Mundo), respeitam o Artigo 19 dessa 

convenção, que destaca que “Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2012). 

Na realidade brasileira nota-se que há uma abertura maior, principalmente pela não 

sedimentação da questão em termos de legislação. Isso não se dá gratuitamente, mas muitas 

vezes devido ao próprio erro do meio de comunicação.  

Já na realidade espanhola nota-se que se busca menos tal direito por causa da cultura 

da matéria ficar fechada ou então por conta do direito de réplica, feita antes do próprio 

direito de resposta. 
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Destaca-se que nos dois países ocorre o que é trazido por Ana Marina Nicolodi 

(2012) em que o direito de resposta constitui uma medida de garantia dos direitos de 

personalidade, por outro, constitui um direito individual de acesso aos meios de 

comunicação social e de participação na formação da opinião pública. Ou seja, reconhece-

se a este direito o duplo caráter de garantia institucional (direito do público à informação 

veraz), assegurando-se a sua dimensão individual, e de direito subjetivo (direito individual 

de defesa dos bens da personalidade ofendidos). 

Um dos pontos fortes da discussão nos dois países é que o direito de resposta é ou 

não censura. Ricardo Kotscho (2012) colabora com a discussão lembrando que a lei não é e 

nem trará censura, pois “censurar é proibir previamente algum veículo de publicar determinada 

notícia” (KOTSCHO, 2012), sendo que o projeto em questão, principalmente o brasileiro, 

não proíbe ninguém de coisa alguma, sendo positivo por estabelecer regras para publicações 

sobre o “outro lado da notícia”, principalmente após sua divulgação.  

 
Direito de resposta é uma conquista democrática para que as pessoas ou entidades 
que se sintam ofendidas por determinado veículo de imprensa possam recorrer à 
Justiça e haja prazos determinados para a reparação dos danos causados pela 
publicação. [...] Desde a revogação da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal 
Federal, em 2009, uma providência defendida por todos os democratas, a verdade é 
que não foram definidas outras regras para a aplicação do direito de resposta 
previsto na Constituição Federal (KOTSCHO, 2012). 

 

Isso se dá, porque, continua Roberto Kotsho (2012) a comunicação social tinha 

virado, em suas palavras, uma “terra de ninguém”, principalmente no sentido de decisão de 

concessão ou não do direito de resposta.  

 
O discurso corrente da liberdade de imprensa privilegia tão somente essa liberdade 
como um direito. Um direito tão ou mais sagrado que aqueles enunciados a Moisés, 
no Monte Sinai, há dezenas de séculos, e que conhecemos como o Decálogo ou, 
mais intimamente, como os Dez Mandamentos. O ponto é que ninguém de peso na 
seara midiática aborda a questão pelo viés dos deveres para com a liberdade de 
imprensa. Como era de se esperar, a nossa parte é para com os direitos e nada temos 
a ver com os deveres. É aqui que vemos a confusão, uma confusão que faz alguém 
confundir um anão com uma criança. Podem ter a mesma estatura, a mesma 
"centimetragem" mas, obviamente, são pessoas muito diferentes, bastante distintas 
(ARAÚJO, 2012). 

 

Washington Araújo (2012) ainda destaca que há que se resgatar o debate sobre o 

direito de resposta, principalmente o direito de se divulgar processos que correm em 

segredo de justiça, bem como deve-se atentar para os interesses envolvidos quando um 
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jornal, revista, canal de televisão ou de emissora de rádio começa a empunhar bandeiras e a 

bater o bumbo a intervalos inferior a dez segundos.  

 
É sinal de que algo estranho, estranhíssimo, pode ter movido essa ou aquela postura 
editorial. Em um espectro onde o degradée se torna cada vez mais presente no 
lusco-fusco dos interesses legítimos e os interesses escusos há que se atentar para a 
voz da cidadania: por uma mídia cidadã, não corporativista e não propriedade 
exclusiva de uma meia dúzia de felizes empresários (ARAÚJO, 2012). 

 

Por isso o debate deve continuar e o direito de resposta deve permanecer valendo e 

sendo exigido, pois é uma garantia democrática, inclusive para o próprio trabalho da 

imprensa. 

 

 

Considerações 

 

Tem-se como principais considerações neste estudo que é premente a discussão 

entre o direito de resposta e que ela vem sendo feita em setores da imprensa propriamente 

dita, de uma forma mais tímida, e em ambientes jurídicos e legislativos, de uma forma mais 

prática e ativa. Isso termina tirando os principais protagonistas do processo, os jornalistas, 

um pouco de lado do processo e às vezes deixando a discussão para setores que não 

entendem a fundo o trabalho diário jornalístico. Acende-se um sinal de alerta para a FENAJ 

– Federação Nacional de Jornalistas – que representa 31 sindicatos de profissionais de 

imprensa do País (FENAJ, 2012). 

O problema de pesquisa é solucionado a partir de que esse exercício do direito de 

resposta se dá de uma forma mais aberta e prática no Brasil e de uma forma mais fechada 

na Espanha.  

Uma das curiosidades sobre o direito de resposta no Brasil foi uma série de 30 

programas abordando essa temática feito pelo Coletivo Intervozes5 e outras cinco entidades 

da sociedade civil que através de uma ação pública junto à Justiça Federal obrigou a 

emissora televisiva Rede TV! a exibir esses programas entre 12 de dezembro de 2005 e 13 

de janeiro de 2006 entre as 17h e 18h em decorrência de acusações de que aquela emissora 

paulista transgredia direitos básicos dos cidadãos através de programas. Uma das 

consequências desse trabalho foi também que na primeira vez na história do Brasil uma 
                                                
5 http://www.intervozes.org.br 
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emissora, no caso a mesma Rede TV! em sinal aberto teve seu sinal retirado via ordem 

judicial, em 14 de novembro de 2005 (INTERVOZES, 2012). 

Outro grande desafio é a questão da multiplicidade de meios comunicativos e suas 

interfaces com as tecnologias atuais, principalmente o que é difundido na Internet e sua 

rapidez. A legislação brasileira ainda discute tais perspectivas. 

O trabalho não pretende ser uma camisa de força no sentido das ideias propostas, 

mas sim uma provocação para gerar mais discussão e consequentemente manter a temática 

em voga na discussão acadêmica e mercadológica, principalmente nos campos 

comunicacional e jurídico.  

Continua-se acreditando na força e poder da democracia e nas possibilidades que a 

liberdade de imprensa e de expressão, feitas com responsabilidade, podem trazer melhores 

dias sociais, principalmente para a construção de uma sociedade mais educada, mais cidadã 

e mais plural. 
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