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OS OLHOS VAZADOS DA LIBERDADE: CULTURA AUTORITÁRIA NO 

BRASIL, CENSURA JUDICIAL E SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

Resumo: O artigo analisa a censura judicial à imprensa no Brasil contemporâneo como 

um sintoma da permanência de uma cultura jurídica autoritária, que é marcada pelo 

provincianismo constitucional, recusando a validade do direito internacional dos 

direitos humanos. No Brasil, muitas decisões judiciais que lidam com a liberdade de 

imprensa violam a Convenção Americana dos Direitos Humanos, mesmo após o 

Supremo Tribunal Federal brasileiro ter decidido pela inconstitucionalidade da Lei de 

Imprensa aprovada durante a ditadura militar. 

Palavras-chave: Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Censura. Imprensa.  

 

Abstract: The article analyzes judicial censorship in contemporary Brazil as a symptom 

of a persistent authoritarian juridical culture, which is marked by a constitutional 

provincialism, refusing the validity of the International Human Rights. In Brazil, many 

judicial decisions dealing with freedom supreme of press violate the American 

Convention on Human Rights, even after the decision of the Brazilian Supreme Court 

that the Press Law enacted during the Military Rule was unconstitutional. 

Keywords: American Convention on Human Rights. Censorship. Press.  

 

 

Introdução: América Latina, continuísmo político e cultura jurídica autoritária 

 

Na América Latina, a cultura autoritária não foi simplesmente apagada; ela persiste, 

mesmo após a democratização. Durante as décadas de 1980 e 1990, com exceção de 

Cuba, a América Latina viveu um processo de retorno à democracia representativa. Esse 

retorno ocorreu num tempo de fim da Guerra Fria, com o desmoronamento da União 

Soviética, o que levou os Estados Unidos da América (EUA) a prescindirem da lealdade 

anti-socialista das ditaduras latino-americanas
1
. 

                                                 
1
 A menção à aliança dessas ditaduras com os EUA, às vezes abalada por divergências econômicas ou 

estratégicas (os presidentes militares brasileiros entraram em atrito com Washington em assuntos 
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Dessa forma, a Organização dos Estados Americanos (OEA) pôde se preocupar de 

forma um pouco mais consistente com a democracia. Um exemplo disso foi a Carta 

Democrática Interamericana, aprovada em 2001, que considerou, no artigo 4º, as 

liberdades de expressão e de imprensa “componentes fundamentais do exercício da 

democracia”. 

A censura à imprensa foi instrumento importante das ditaduras na América Latina – 

contudo, não foi repudiada de todo pelos novos regimes democráticos, pois persistem 

violações aos direitos humanos. Na Argentina, no Chile e no Uruguai,  essas violações 

ganham novas faces: hoje, destacam-se as cometidas pelas forças policiais, os abusos 

em prisões e em outros centros de detenção, as violações de caráter político ou contra a 

imprensa (RONIGER; SZNADJER, 2004, p. 173). 

Na Venezuela, além do aumento de agressões a jornalistas, o Código Penal foi alterado 

em 2005 para criminalizar as críticas feitas pela imprensa contra funcionários públicos 

como crime de desacato, o que tem gerado uma grande autocensura dos meios de 

comunicação (ADITAL, 2006), além de violar a Convenção Americana de Direitos 

Humanos (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2005b). 

No Brasil, persiste, nos tempos da democratização, uma cultura autoritária que teve, 

como sintomas recentes, projetos de lei, de iniciativa do Poder Executivo, também à 

época do governo do Partido dos Trabalhadores (PT), com o potencial de reprimir a 

liberdade de imprensa – como o da criação do Conselho Federal de Jornalismo, retirado 

após pressão da imprensa, e o da criminalização da divulgação pela imprensa de 

gravações clandestinas ou sob segredo de justiça.
2
 

Como iniciativas do Legislativo, pode-se lembrar do senador Marcelo Crivella, do 

Partido Republicano Brasileiro (PRB), cuja candidatura a Prefeito do Município do Rio 

de Janeiro foi abalada pelas denúncias veiculadas na imprensa sobre a eventual prática 

de crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária na compra da TV Record
3
 

                                                                                                                                               
sensíveis como a energia nuclear e a reserva de mercado para a informática), não significa que os fatores 

internos para os golpes militares e, depois, para a democratização, não tenham sido determinantes. 
2
 A lei nº 9296 de 1996 tipifica o crime de quebra de sigilo dessas gravações, mas não incrimina o 

jornalista. Zanoide de Moraes, dentro de uma ótica estritamente penalista, considera que o projeto do 

governo é uma censura apenas “aos atos ilícitos, não à imprensa”, e que ela deve ser punida se os cometer 

(2006). Com uma visão mais abrangente, por levar em consideração a repercussão sobre o regime 

democrático, Rui Celso Reali Fragoso e Eduardo Silveira Melo Rodrigues lembram que o projeto levaria 

à censura prévia, “abominável no Estado de Direito”, e subjugaria a imprensa (2006). 
3
 Devido a sua eleição para o Senado Federal, o inquérito penal contra esse político tramita atualmente no 

Supremo Tribunal Federal, sob o número 2164, com o Relator Gilmar Mendes. O atual senador é 

investigado “por suspeita das práticas dos crimes de evasão de divisas, manutenção de contas no exterior 

sem o conhecimento das autoridades e sonegação fiscal [...] o inquérito apura a operação de compra da 
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(que foi multada, durante a campanha, por fazer propaganda para esse candidato 

violando a lei eleitoral) apresentou projeto para restringir a liberdade de imprensa.
4
 

De fato, essa cultura autoritária é comum a políticos que se consideram tanto de direita 

quanto de esquerda. A censura à imprensa no Brasil, mesmo após o fim da ditadura 

militar, continua ocorrendo. Por vezes, de forma indireta, como por meio da alocação 

discriminatória da publicidade oficial
5
, de concessões de rádio e de televisão, ou da 

autocensura, seja da empresa (movida por interesses financeiros ou políticos), seja do 

próprio jornalista, temeroso de sofrer represálias por sua opinião. 

Este breve trabalho somente analisará, no entanto, os problemas da censura prévia e da 

condenação penal de jornalistas por crime de opinião, sob o ponto de vista do sistema 

interamericano de direitos humanos. Se hoje a censura à imprensa no Brasil ocorre de 

forma inconsistente com os parâmetros legais vigentes, deve-se lembrar que já na 

ditadura militar – embora sob condições jurídicas muito mais restritas do que as atuais – 

essa inconsistência existia, sendo constitutiva da cultura jurídica brasileira. 

 

 

2. Cultura jurídica autoritária e produção da ilegalidade: a república e a censura  

 

Deve-se lembrar das dificuldades históricas da tentativa de formação de uma cultura 

política democrática no Brasil. A Constituição de 1891 previa a liberdade de imprensa, 

“sem dependência de censura” (artigo 72, § 12); porém, a apreensão policial de jornais 

era frequente quando os periódicos faziam oposição ao governo, ou eram propriedade 

                                                                                                                                               
TV Rio, atual Record, e a participação da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Crivella é bispo. O 

negócio teria envolvido cerca de US$ 12 milhões, segundo dados do inquérito.” (PEÑA, 2005). 

 4
 Trata-se de projeto de 2005, que deseja acrescentar ao artigo 12 da Lei de Imprensa as seguintes 

disposições: “§ 2º. Os meios de comunicação e divulgação referidos no § 1º deverão, previamente à 

publicação de notícia que impute a prática de condutas tipificadas como ilícito administrativo, civil, penal 

ou com repercussão negativa sobre a dignidade de alguém: I - proceder à criteriosa investigação de sua 

veracidade, bem como da autenticidade dos documentos que porventura lhes sirvam de base; II - levá-la 

ao conhecimento daqueles a quem ela se refira, dando oportunidade de manifestação, em tempo hábil 

antes de sua veiculação.” Caso isso não seja cumprido, os crimes porventura decorrentes terão sua pena 

aumentada em um terço, segundo o artigo 2º do projeto. A proposta do Senador, caso aprovada, 

claramente servirá para facilitar a censura prévia judicial e aumentar a autocensura da imprensa. 
5
 A Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, em seu princípio 13, e a Declaração de Chapultepec, em seu artigo 7, consideram a 

“distribuição arbitrária e discriminatória de publicidade e créditos oficiais”, e o arbitrário “cancelamento 

de publicidade estatal” como formas indiretas de censura. Essas Declarações não têm força imperativa. O 

Sistema Interamericano ainda tem uma “jurisprudência escassa” a respeito do assunto (COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2003, § 13). 
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de organizações de trabalhadores – neste caso, havia cumplicidade da imprensa 

burguesa com a ação ilegal da polícia.
6
 

Curiosamente, a lei então vigente sobre os crimes de responsabilidade do Presidente da 

República, o Decreto nº 30 de 1892, previa, em seu artigo 28, como crime de 

responsabilidade, “Tolher a liberdade de imprensa, impedindo arbitrariamente a 

publicação ou circulação de jornais ou outros escritos impressos, ou atentando contra os 

redatores ou contra os empregados ou o material das oficinas tipográficas.” Nunca 

houve condenação por esse motivo – tal é a história da liberdade no Brasil. 

A era Vargas não foi mais pródiga com a liberdade de imprensa, pelo contrário. O 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) detinha o papel de controle da 

imprensa, o que era necessário para a estabilidade do regime, como notavam também os 

observadores estrangeiros. Na revista Newsweek de 25 de dezembro de 1944, matéria 

sobre o DIP destacava o caráter repressivo desse órgão.
7
 

Mesmo a possibilidade de cumprimento da Constituição pelo Presidente da República 

poderia ser percebida como uma ofensa ao regime ditatorial. Durante o Estado Novo, 

em cinco de maio de 1940, o Diário Carioca estampou a manchete: “O Presidente 

Getulio Vargas Cogita de Pôr em Execução o Art. 187 da Constituição: Está Sendo 

Elaborado o Decreto sobre a Realização do Plebiscito”.
8
 

O dispositivo constitucional mencionado, lembre-se, dizia respeito ao plebiscito que 

poderia dar eficácia à Carta de 1937 – e que nunca foi realizado. A matéria, em si, não 

era contrária ao ditador, afirmando que ele era “o unico juiz da opportunidade da plena 

normalização legal”. Suscitou, porém, a reação do Conselho Nacional de Imprensa, que 

decidiu mandar apreender a edição, em ordem transmitida no mesmo dia por telefone 

para o Serviço Secreto da Superintendência de Segurança Política e Social em São 

Paulo, e que foi datilografada neste órgão:  

 

                                                 
6
 Lima Barreto conta, em crônica escrita em 1920, tempos do governo de Epitácio Pessoa, que até mesmo 

o Correio impedia o envio dos exemplares aos assinantes (2004, II, p. 118-120). Revistas literárias eram 

censuradas pelas forças policiais, contra o que o escritor protestava: “Polícia foi feita para prender 

gatunos e assassinos e nunca para fazer crítica literária, sob qualquer ponto de vista.” (2004, II, p. 510). 
7
 Sobre o regime de Vargas, afirmava-se que “its stability depends greatly on its control of the press.” 

(Documento 50-Z-249-Fl. 1. The DIP. Newsweek. 25 de dezembro de 1944, 1 fl.). A tradução para o 

português, feita na Superintendência de Segurança Política e Social, pode ser lida neste documento: 

Documento 50-Z-249-Fl. 2. O DIP. Newsweek. 25 de dezembro de 1944, 1 fl.   
8
 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (APESP). Documento 50-Z-249-Fl. 4. Diário 

Carioca. “O Presidente Getulio Vargas Cogita de Pôr em Execução o Art. 187 da Constituição: Está 

Sendo Elaborado o Decreto sobre a Realização do Plebiscito”. 5 de maio de 1940, 1 fl. 
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[…] o Conselho Nacional de Imprensa estava reunido e havia 

deliberado aplicar ao Diario Carioca a penalidade prevista na lei de 

imprensa, por ter tratado da questão do plebicito [sic], sem estar 

autorizado a fazel-o. O Diretor do Departamento de Propaganda pediu 

avisar aos jornais de São Paulo para se absterem de qualquer 

comentario em torno dessa questão e mandou apreender todos os 

exemplares do referido jornal que vierem para aqui.
9
 

 

A própria menção à constitucionalidade era reprimida nesse regime autoritário, por 

subversiva: o artigo 187 daquela Constituição pressupunha, embora de forma altamente 

limitada, a soberania popular.  

Mesmo no breve interregno democrático que começou em 1945 e extinguiu a censura 

prévia política instaurada pela ditadura Vargas, houve restrições como a Portaria nº 899 

do Ministério da Viação, publicada de outubro de 1956, durante o governo de Juscelino 

Kubitscheck, que proibia ao rádio e à televisão a divulgação de “anedotas maliciosas, os 

gracejos picantes”, e de “quaisquer manifestações, ainda que reprodução de artigos ou 

discursos, que importem ou possam importar na subversão da ordem pública, em 

incitamento a greves, que possam provocar a animosidade entre as classes armadas, ou 

delas contra as instituições civis; a instigação à desobediência coletiva ao cumprimento 

da Lei; ou que contenham injúria ou desrespeito às autoridades constituídas”. Ademais, 

como bem nota Flavia Biroli (2004, p. 226-227), embora governo e oposição 

divergissem no tocante à censura política (como é sabido, a Portaria foi usada para calar 

políticos de oposição, principalmente Carlos Lacerda, que tentou mover uma campanha 

para impedir a posse do Presidente democraticamente eleito), concordavam em relação 

à censura de costumes. Como bem apontou Tucci Carneiro, a destruição de impressos 

políticos, tidos como subversivos, era prática também dos governos brasileiros 

considerados democráticos (CARNEIRO, 2006, p. 74). 

A ditadura militar, pois, não inventou a censura à imprensa. Mas ela deve ser destacada 

pela nefasta conjugação entre autoritarismo, uma cultura cínica em relação ao direito e o 

provincianismo constitucional (no sentido de evitar, no âmbito dos três Poderes, 

medidas favoráveis à internacionalização dos direitos humanos).
10

 

                                                 
9
 APESP. Documento 50-Z-249-Fl. 5. DOPS/SP. Ordem de apreensão do jornal Diário Carioca. 5 de 

maio de 1940, 1 fl. 
10

 Sobre o provincianismo constitucional, ver Garapon (1992). 
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A cultura cínica em relação ao direito manifestava-se no fato de que as Constituições de 

1967 e 1969 não instituíram a censura prévia, como o reconheciam os próprios censores 

(FAGUNDES, 1975, p. 335). A Constituição de 1967 previa a liberdade de imprensa, 

proibindo, contudo, “a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos 

de raça ou de classe”
11

, podendo ser suspensa durante o estado de sítio, segundo o artigo 

152, § 2º, letra e. O estado de sítio jamais foi decretado, uma vez que os governos 

militares dispunham do instrumento do Ato Institucional. A Constituição de 1969 (que 

alguns juristas consideram apenas uma longa emenda, mas, que de fato, marca uma 

virada ainda mais autoritária da ditadura militar) manteve a redação da de 1967, 

afirmando, no artigo 153, § 8º,  que a “publicação de livros, jornais e periódicos não 

depende de licença de autoridade”; as restrições à imprensa, contudo, foram aumentadas 

com a proibição de “exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”. 

A instituição jurídica da censura prévia deu-se por meio de uma pouco ortodoxa 

(segundo a hermenêutica jurídica) interpretação extensiva da restrição à liberdade de 

imprensa, vedada pelo direito constitucional vigente. Em uma tentativa de contestá-la 

judicialmente, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), o partido de oposição no 

sistema bipartidário vigente na época, tentou arguir a inconstitucionalidade do Decreto-

lei nº 1.077 de 26/10/1970, que instituía a censura prévia de livros e periódicos (não 

prevista na Constituição), representando ao Procurador-Geral da República, Xavier de 

Albuquerque. Ele, no entanto, arquivou a representação, considerando que a 

apresentação ao Supremo Tribunal Federal era ato discricionário seu.
12

 O Supremo 

Tribunal Federal, por maioria, acabou por concordar com a posição sumamente 

governista de Xavier de Albuquerque.
13

 Pouco depois, em 1972, ele foi indicado pelo 

General Médici para o Supremo Tribunal Federal, no qual se aposentou em 1983. 

                                                 
11

 Art. 150, § 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação 

de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversões públicas, respondendo 

cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação 

de livros, jornais e periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda 

de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. 
12

 O caráter arbitrário (e conveniente para a ditadura) do ato do Procurador-Geral da República evidencia-

se no fato de que ele poderia ter sustentado perante o Supremo Tribunal Federal que o Decreto-lei era 

constitucional, tendo em vista o caráter ambivalente, como lembra Gilmar Ferreira Mendes (1999), da 

representação de inconstitucionalidade nessa época.  
13

 Ementa da Reclamação n
o
 849, proposta pelo MDB contra o Procurador-Geral da República, julgada 

em 10 de março de 1971: “Desprezada a preliminar do seu não conhecimento, por maioria de votos deu-

se, no mérito, pela sua improcedência, ainda por maioria, visto caber ao dr. Procurador-Geral da 

República a iniciativa de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal a representação de 

inconstitucionalidade. Jurisprudência do STF, que se harmoniza com esse entendimento.” 
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O Decreto-lei referia-se tão-somente às “publicações e exteriorizações contrárias à 

moral e aos bons costumes” (artigo 1º) e, no artigo seguinte, à competência do 

Ministério da Justiça para, “através do Departamento de Polícia Federal, verificar, 

quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e periódicos, a existência da 

proibição enunciada no artigo superior”. Como bem explana Carlos Fico (2002), a 

censura prévia de caráter político não tinha fundamento nesse Decreto-lei, tampouco na 

Constituição – era, de fato, inconstitucional, o que provavelmente explica a atitude do 

Procurador-Geral da República. Já a censura das diversões públicas era bem mais antiga 

(FICO, 2004), e havia sido institucionalizada no breve período democrático após a 

queda de Vargas, com a criação do Serviço de Censura das Diversões Públicas em 1946 

(MATTOS, 2005, p. 108). 

Essa ambiguidade entre legalidade e ilegalidade manifestava-se na invocação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5) quando a censura era questionada à luz do Decreto-lei nº 1077. 

O General Médici invocou o artigo 9º do AI-5
14

 para legitimar a censura sobre o jornal 

Opinião, que havia impetrado (e vencido) mandado de segurança contra o governo em 

1973. O General, com seu Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, provavelmente mandou 

forjar despacho, pretensamente anterior, de 1971, que teria sido baseado no Ato 

Institucional, para autorizar a repressão sobre o jornal (KUSHNIR, 2004, p. 121). 

Não é preciso, todavia, o aprofundamento em sutilezas do Direito Constitucional, eis 

que simplesmente não havia Estado de Direito. Defendia Miguel Reale, em palestra 

comemorativa do golpe de primeiro de abril de 1964: “[...] devemos abandonar a noção, 

ainda imperante, de „normalidade constitucional‟, que às vezes traduz uma espécie de 

complexo de culpa, como se, com a fratura revolucionária, houvéssemos praticado um 

ato censurável [...]” (1966, p. 11-12). 

No tocante a periódicos estrangeiros, alguns eram de antemão proibidos de entrar no 

território nacional, por serem publicações de esquerda, muitas vezes dirigidas por 

                                                 
14

 “O Presidente da República poderá baixar Atos Complementares para a execução deste Ato 

Institucional, bem como adotar, se necessário à defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas “d” 

e “e” do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição.” Isto é, o Presidente da República estava autorizado a 

fazer o que bem desejasse – e deve-se lembrar que o artigo 9º do AI-5 excluía da apreciação do Judiciário 

os atos praticados com base nessa norma de exceção. A mencionada alínea “e” do artigo da Carta de 1967 

referia-se à “censura de correspondência, da imprensa, das telecomunicações e das diversões públicas” 

em caso de estado de sítio. O AI-5, por conseguinte, era usado para que não se precisasse decretar o 

estado de sítio abertamente. 
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Partidos Comunistas, como Pravda (da União Soviética), L'Humanité (França), Nuestra 

Palabra (Argentina), New Age (Índia), L'Unitá (Itália).
15

 

Esse controle, se era exercido sobre a grande imprensa, não esquecia a imprensa 

alternativa, “quase totalmente controlada pelos contestadores do regime”;
16

 dessa forma, 

segundo a doutrina da segurança nacional, enquadravam-se na chamada guerra 

psicológica adversa, categoria indefinida que servia para amordaçar a oposição. De 

acordo com § 2º do artigo 3º do Decreto-lei nº 898, definia-se como: 

 

[...] o emprego da propaganda, da contra-propaganda e de ações nos 

campos político, econômico, psicossocial e militar, com a finalidade de 

provocar emoções, atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros, 

inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução dos objetivos 

nacionais. 

 

 

3. A Constituição brasileira de 1988 e o problema da censura prévia na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos 

 

Antes da Constituição de 1988, o quadro legal, no Brasil, marcou-se pela continuidade. 

Apesar do fim da Lei de Imprensa, deve-se lembrar que ainda é expressivo hoje o 

chamado entulho autoritário. Além da Lei de Imprensa, pode-se mencionar, para o 

campo das comunicações, o Decreto-lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que alterou 

o antigo Código de Telecomunicações (Lei nº 4117 de 27 de agosto de 1962), ainda 

vigente para o rádio e no âmbito do Direito Penal (no mais, foi substituído pela lei nº 

9.472, de 16 de julho de 1997), para incluir, entre abusos do exercício da liberdade, 

itens de significado impreciso como “ultrajar a honra nacional”,  “insuflar a rebeldia ou 

a indisciplina nas forças armadas ou nas organizações de segurança pública”, 

“comprometer as relações internacionais do País”, “ofender a moral familiar pública, ou 

os bons costumes”, “colaborar na prática de rebeldia, desordens ou manifestações 

                                                 
15

 APESP. Documento 50-Z-253-12. Jornais e revistas estrangeiros, órgãos de partidos comunistas de 

linha pró-soviética. Sem assinatura. Catalogado no DEOPS/SP em 20 de abril de 1977, 2 fl. É de notar 

que, no Estado Novo, já se fazia esse tipo de censura, com listas de periódicos estrangeiros proibidos de 

entrar no país, como se pode ver, no mesmo Acervo, no documento “Relação dos jornais cujo curso é 

proibido pela censura” (Documento 50-Z-253-fl. 1-4, Departamento de Imprensa e Propaganda. 

Arquivado pela Superintendência de Segurança Política e Social em 31 de janeiro de 1945. 4 fl.) 
16

 APESP. Documento 50-Z-0-14928. Informação sobre imprensa nanica. Sem data e assinatura. 

Arquivamento em 5 de janeiro de 1979. 2 fl. 
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proibidas". Disposições semelhantes haviam sido aprovadas pelo Congresso em 1962, 

mas foram vetadas pelo então Presidente João Goulart. 

O governo de José Sarney (que, símbolo vivo da continuidade das elites brasileiras, foi 

Presidente do partido de sustentação da ditadura militar, a Aliança para Renovação 

Nacional, ARENA) fez repetidas vezes uso da censura – e aumentou o número de 

censores por meio de concurso público (KUSHNIR, 2004, p. 147). 

A Constituição de 1988, reagindo ao antigo regime, previu a liberdade de manifestação 

do pensamento (no artigo 220, caput, e 5º, IV – neste, proibindo o “anonimato”), 

liberdade de criação, de expressão e de informação (artigo 220, caput, e 5º, V – neste, 

“independentemente de censura ou licença”), o “acesso à informação” e o “sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional” (artigo 5º, XIV), e a proibição de 

“toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (artigo 220, § 2º). 

A “plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 

social” deve observar o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e XIV (artigo 220, § 1º). 

Correspondem, pois, a limites à liberdade de imprensa, “a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação” (inciso X). O  inciso XIII prevê a liberdade de 

profissão, atendidos os requisitos legais. A Constituição da República de 1988 autoriza 

ainda restrições à liberdade de imprensa na vigência de estado de sítio (artigo 139, III). 

O espírito da Constituição, favorável à liberdade, nem sempre se espelha em legislação 

que lhe é anterior, ou que foi aprovada posteriormente, sendo porém oriunda de projetos 

antigos, como foi o caso do atual Código Civil. O artigo 20,
17

 se interpretado segundo 

uma ótica estrita de direito privado, pode entrar em contradição com a liberdade de 

imprensa – muitas vezes, é preciso que a “honra, a boa fama e a respeitabilidade” sejam 

atingidas pela liberdade de informação, em nome do “interesse público da notícia” 

(CARVALHO, 2003, p. 65); ele deve, pois, ser interpretado conforme a Constituição 

(CARVALHO, 2003, p. 143). 

Persistem, porém, dúvidas sobre a colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos da 

personalidade. O Supremo Tribunal Federal já pôde se expressar, na vigência da 

Constituição de 1988, no sentido de que a “livre expressão e manifestação de idéias, 

pensamentos e convicções não pode e não deve ser impedida pelo Poder Público nem 

                                                 
17

  “Salvo se autorizadas, ou necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 

divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem 

de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se 

lhe atingirem a honra, a boa fama e a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.” 
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submetida a ilícitas interferências do Estado”, e que o direito de crítica aos homens 

públicos enquadra-se entre as funções públicas da imprensa. A repressão penal só se 

pode dar quando houver animus injuriandi vel diffamandi; este ausente, “a crítica que os 

meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, especialmente às autoridades 

e aos agentes do Estado, por mais acerba, dura e veemente que possa ser, deixa de 

sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente 

resultam dos direitos da personalidade.”
18

. 

No entanto, persiste a incerteza jurídica, tendo em vista que no Supremo Tribunal 

Federal (e no Judiciário brasileiro em geral) continuam polêmicas, mesmo após o fim da 

lei de imprensa, sobre a colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos da 

personalidade. Nessa polêmica, em geral não se faz referência ao Pacto de São José da 

Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que prevê, no artigo 13: 

 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir 

informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, 

verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 

qualquer outro processo de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 

sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem 

ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou 

da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 

papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e 

aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros 

meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e 

opiniões. 

                                                 
18

 Trata-se de decisão tomada por Celso de Mello, que relatou a Petição 3486/DF, a qual não foi 

conhecida. Foi uma estranha ação proposta por um advogado que sustentou que jornalistas da Revista 

Veja teriam ferido a segurança nacional por criticarem o governo federal. 



 12 

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da 

infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 

toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

 

Isto é, a proteção da intimidade não pode ser feita por meio de censura prévia, judicial 

ou não, tendo em vista a liberdade de imprensa – opção feita pelos Estados da OEA 

devido à importância dessa liberdade para a democracia. A Convenção Europeia de 

Direitos Humanos trata a matéria de forma um pouco diferente
19

. 

Há colisão com a Constituição de 1988? Ela prevê, no artigo 220, que a “manifestação 

do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição”; no parágrafo primeiro desse artigo, proíbe-se 

“embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”. Isto é, a 

imprensa deverá respeitar, na ordem dos incisos do artigo 5º, a livre manifestação do 

pensamento; o direito de resposta e a proteção à imagem; os direitos à intimidade, à 

vida privada e à honra; livre exercício de trabalho ou profissão; acesso à informação e 

sigilo das fontes. 

A Constituição não prevê que o respeito a esses direitos deve ocorrer por meio de 

censura prévia – o parágrafo segundo do artigo 220, que proíbe a censura, leva mesmo a 

pensar o oposto. Não parece, pois, haver conflito com o tratado da OEA, que, assim 

como a Carta brasileira, protege tanto o acesso à informação como a liberdade de 

expressão. 

 

 

4. A censura prévia e sua incompatibilidade com o Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos: cultura jurídica brasileira e provincianismo constitucional 

 

                                                 
19

  Segundo a Convenção, no o artigo 10, § 2º, a censura prévia pode ser feita, excepcionalmente, e apenas 

por “razões particularmente pertinentes e graves” (COHEN-JONATHAN, 1995, p. 389). Para a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, a imprensa deve cumprir um papel de “cão de guarda” do interesse 

público (COSTA, 2001, p. 2) 
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Marco da liberdade de imprensa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, pode-se 

destacar o caso de Ivcher Bronstein contra Peru, julgado em 6 de fevereiro de 2001. O 

empresário Bronstein havia sido privado de sua nacionalidade peruana (era cidadão 

naturalizado) para que, assim, perdesse a propriedade sobre o Canal 2 de Televisão (os 

meios de comunicação não podiam ser da propriedade de estrangeiros), de que era o 

acionista majoritário. 

Em 1997, o Canal difundiu denúncias de que o Serviço de Inteligência teria cometido 

torturas e assassinatos, o que gerou as represálias oficiais: nesse mesmo ano, foi 

anunciado que o Diretor-Geral da Polícia Nacional não encontrou o antigo processo de 

naturalização de Bronstein, pelo que decidiu, por resolução, cancelar-lhe a cidadania 

peruana. Os acionistas minoritários assumiram a direção do Canal e excluíram os 

jornalistas que haviam atuado nas reportagens contra o governo, o que feriu a liberdade 

de expressão desses profissionais, bem como o direito à informação do povo peruano. 

A Comissão Interamericana, nesse caso, procurou demonstrar que no Peru, à época do 

regime de Fujimori, realizavam-se “práticas repressivas sistemáticas dirigidas para 

silenciar jornalistas investigadores que denunciaram irregularidades na conduta do 

Governo, nas Forças Armadas e no Serviço de Inteligência Nacional” (§ 143). O Estado 

peruano decidiu simplesmente denunciar a Convenção para não ter que responder ao 

processo. Diante desse ato, em 1999, a Corte decidiu que ela mesma tinha a 

competência para determinar os efeitos da denúncia, e dispôs que esse ato não poderia 

ter efeito imediato – e, assim, o processo continuou, mas à revelia do Estado, que 

acabou sendo condenado por violar o direito à nacionalidade, à garantia judicial, à 

propriedade privada e à liberdade de expressão. 

De fato, o regime de Fujimori não tinha um caráter democrático, e a perseguição a 

jornalistas foi um dos sintomas do autoritarismo. A atuação da Corte ressaltou o caráter 

imprescindível da liberdade de imprensa em um Estado de direito. 

A Suprema Corte americana, em precedente de 1964 (New York Times v. Sullivan), 

cunhou a doutrina da “real malícia‟ (actual malice), segundo a qual se a pessoa ofendida 

pela imprensa está envolvida em assuntos de interesse público, para que o jornalista seja 

responsabilizado é preciso que seja provada a intenção de causar dano, ou o 

conhecimento de ter difundido notícias falas, ou a negligência na busca da verdade. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos considera que essa doutrina é a 

desposada pela Convenção Americana (2001, § 9), e que a responsabilidade do 

jornalista, nesse caso, não pode ter caráter penal: 
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18. Para assegurar uma adequada defesa da liberdade de expressão, os 

Estados devem ajustar suas leis sobre difamação, injúria e calúnia de 

forma tal que só possam ser aplicadas sanções civis no caso de ofensas 

a funcionários públicos. Nestes casos, a responsabilidade, por ofensas 

contra funcionários públicos, só deveria incidir em casos de “má fé”.  

A doutrina da “má fé” significa que o autor da informação em questão 

era consciente de que a mesma era falsa ou atuou com temerária 

despreocupação sobre a verdade ou a falsidade de esta informação. 

Estas ideias foram recolhidas pela CIDH ao aprovar os Princípios sobre 

Liberdade de Expressão, especificamente o Princípio 10. As leis de 

privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e a 

divulgação de informação de interesse público. A proteção à reputação 

deve estar garantida só através de sanções civis, nos casos em que a 

pessoa ofendida for um funcionário público ou pessoa pública ou 

privada que tenha se envolvido voluntariamente em assuntos de 

interesse público. [...] As leis de calúnia e injúria são, em muitas 

ocasiões leis que, em lugar de proteger a honra das pessoas, são 

utilizadas para atacar ou silenciar o discurso que se considera crítico da 

administração pública. (OEA. COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2002) 

 

O décimo princípio da Declaração sobre Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, em igual sentido, prevê: 

 

As leis de privacidade não devem inibir nem restringir a investigação e 

a difusão de informação de interesse público. A proteção e à reputação 

deve estar garantida somente através de sanções civis, nos casos em 

que a pessoa ofendida seja um funcionário público ou uma pessoa 

pública ou particular que se tenha envolvido voluntariamente em 

assuntos de interesse público. Ademais, nesses casos, deve-se provar 

que, na divulgação de notícias, o comunicador teve intenção de infligir 

dano ou que estava plenamente consciente de estar divulgando notícias 
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falsas, ou se comportou com manifesta negligência na busca da 

verdade ou falsidade das mesmas. 

 

A esse respeito, os litígios sobre imprensa no Brasil precisam ser interpretados de 

acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que entrou em vigor para o 

Brasil em 1992
20

. Também a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, do Conselho da Europa, proíbe a condenação penal da 

imprensa por crítica a homens públicos, devido aos potenciais efeitos nocivos para o 

debate público que adviriam dessa restrição à liberdade (DELMAS-MARTY, 2004, p. 

156-157). A Argentina, seguindo a posição do sistema interamericano de direitos 

humanos, também adota a doutrina da real malícia (ASOCIACIÓN POR LOS 

DERECHOS CIVILES, 2005, p. 99-101).  

Em 2005, os Relatores Especiais para a Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão Africana de Direitos Humanos e 

dos Povos aprovaram uma Declaração Conjunta no mesmo sentido de condenar as leis 

penais que impeçam a crítica pública aos funcionários públicos. 

Um dos casos mais interessantes na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o de 

Herrera Ulloa contra Costa Rica, julgado em 2 de julho de 2004 pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão havia atuado no caso porque o 

jornalista Herrera Ulloa, no jornal La Nación, havia reproduzido críticas que saíram na 

imprensa europeia a diplomata costarriquenho, que teria agido ilicitamente na Áustria 

quando estava em reunião na Agência Internacional de Energia Atômica. Por essa 

razão, o jornalista foi condenado por difamação pela Justiça de Costa Rica. A Comissão 

levou o caso à Corte em janeiro de 2003, entendendo que esse tipo de condenação era 

incabível segundo o Pacto de São José da Costa Rica (OEA. COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2003, § 9-10). A Corte decidiu: 

 

128. Nesse contexto é lógico e apropriado que as expressões 

concernentes a funcionários públicos ou a outras pessoas que exercem 

funções de uma natureza pública devem gozar, nos termos do artigo 

13.2 da Convenção, de uma margem de abertura a um debate amplo a 

                                                 
20

 É de lembrar que as exceções aos crimes da lei brasileira de imprensa, que já não está em vigor, 

previstas no artigo 27, não tinham a mesma abrangência, nem mesmo estes incisos:  “VI - 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” e “VIII - a crítica inspirada pelo interesse público”. 
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respeito de assuntos de interesse público, o que é essencial para o 

funcionamento de um sistema verdadeiramente democrático. Isto não 

significa, de forma alguma, que a honra dos funcionários públicos ou 

das pessoas públicas não deva ser juridicamente protegido, e sim que 

ela deve ser protegida de acordo com os princípios do pluralismo 

democrático. 

129. É assim que a ênfase desse limiar diferente de proteção não se 

assenta na qualidade do sujeito, senão no caráter de interesse público 

que comportam as atividades ou atuações de uma pessoa determinada. 

Aquelas pessoas que influem em questões de interesse público se 

expuseram voluntariamente a um escrutínio público mais exigente e, 

consequentemente, se veem expostas a um maior risco de sofrer 

críticas, já que suas atividades saem do domínio da esfera privada para 

inserir-se na esfera do debate público. 

 

Portanto, leis que criminalizam a conduta do jornalista nesse caso correspondem a uma 

“restrição incompatível com o artigo 13 da Convenção Americana, toda vez que produz  

um efeito dissuasivo, atemorizador e inibidor sobre todos que exercem a profissão de 

jornalista” (parágrafo 133). Como o ônus da prova é invertido, se aplica de outra forma 

a questão da exceção de verdade. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos considerou que as leis penais que 

podem ser “invocadas por funcionários públicos”, nesse caso, podem “ter um efeito 

intimidatório para quem quer participar do debate democrático” e, por isso, a Relatoria 

sobre Liberdade de Expressão instou “as autoridades brasileiras a revisar essa legislação 

à luz dos padrões estabelecidos pelo sistema interamericano” (2004). 

Alguns Estados já fizeram essa revisão legislativa, atendendo às exigências do sistema 

interamericano de direitos humanos, como a Argentina e, mais recentemente, 

Guatemala e Honduras – nos dois Estados, em 2005, a Corte Constitucional declarou as 

leis de desacato inconstitucionais, seguindo as recomendações da Comissão 

Interamericana (2005c).  

A Corte Suprema Argentina desde 1992, isto é, desde antes da emenda constitucional de 

1994 que conferiu a determinados tratados internacionais (entre eles, o Pacto de São 

José da Costa Rica) status constitucional, segue a jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (COURTIS; ABRANOVICH, 2002), enquanto o 
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Supremo Tribunal Federal brasileiro recusa-se a dar eficácia à internacionalização dos 

direitos humanos prevista na própria constituição brasileira no artigo 5º, § 2º. 

A Suprema Corte Argentina tomou essa posição desde o caso Ekmekdjian, Miguel 

Angel contra Sofovich, Gerardo e outros, julgado em sete de julho de 1992. Esse 

processo teve como objeto o direito de resposta e a liberdade de imprensa, previstos no 

Pacto de São José da Costa Rica. A Corte afirmou que o tratado internacional prevalecia 

na ordem jurídica interna devido à previsão da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados de 1969,
21

 e que não caberia ao Poder Legislativo Nacional derrogar um 

tratado internacional: 

 

La derogación de un tratado internacional por una ley del congreso 

constituiría un avance inconstitucional del Poder Legislativo Nacional 

sobre atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, que es quien 

conduce, exclusiva y excluventemente, las relaciones exteriores de la 

Nación (art. 86, inc. IV, de la Constitución Nacional). 

 

A legislação argentina não previa o direito de resposta, mas a Convenção, sim. Dessa 

forma, tal direito foi introduzido nesse Estado por meio de tratado internacional. 

Mais interessante, contudo, é a posição da Corte Argentina de que a interpretação do 

Pacto de São José da Costa Rica deve seguir a jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, e que entre as medidas necessárias para o cumprimento do Pacto 

no direito interno compreendem-se as decisões judiciais, pelo que o próprio Tribunal se 

preocupa em não gerar responsabilidade internacional para o Estado por meio de 

decisões contrárias aos tratados.  

Por conseguinte, a Corte argentina adotou como princípio prestigiar a eficácia do 

Direito internacional; para isso, seria necessário prestar homenagem à competência dos 

tribunais internacionais, uma vez que o Estado escolheu a eles submeter-se. Ela  deve 

interpretar a Convenção Americana de acordo com a Corte Interamericana: “[...] que la 

interpretación del Pacto debe, además, guiarse por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos –uno de cuyos objetivos es la interpretación del 

Pacto de San José (Estatuto, art. 1).” 

                                                 
21

  Essa convenção codificou o direito dos tratados e, no seu artigo 27, prevê que “Uma parte não pode 

invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.” O Estado 

brasileiro ainda não a ratificou, mas o Ministério das Relações Exteriores segue-a, tendo em vista o 

caráter consuetudinário de muitas de suas disposições. 
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Em 1993, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos passou a acompanhar o caso 

do jornalista Horacio Verbitsky, que chamou determinado magistrado da Corte Suprema 

de asqueroso e foi condenado por desacato. Em 1994, o Estado argentino e o jornalista 

chegaram a uma solução amistosa, com o compromisso de revisar a legislação argentina 

de acordo com os parâmetros da Convenção Americana. 

A lei de imprensa brasileira possuía outro espírito e chegava a proibir a exceção de 

verdade no caso do artigo 20, parágrafo terceiro, isto é, quando se atribuía crime ao 

Presidente da República, ao presidente do Senado Federal, ao presidente da Câmara dos 

Deputados, ministros do Supremo Tribunal federal, chefes de Estado ou de Governo 

estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos; feria-se também, portanto, o princípio 

da ampla defesa e do contraditório, também previstos no Pacto de San José. 

O Sistema Interamericano de direitos humanos proíbe a censura prévia. A única exceção 

ocorre no parágrafo quarto do artigo 13: a censura prévia de espetáculos públicos para a 

“proteção moral da infância e da adolescência”. Tanto a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos quanto a Corte Interamericana interpretam essa restrição de forma 

estrita (OEA. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2002, § 

19). A Convenção protege o direito à honra e à dignidade, mas a colisão deste com a 

liberdade de imprensa não pode ensejar a censura prévia, pois “qualquer conflito 

potencial que pudera surgir em torno da aplicação dos artigos 11 e 13 da Convenção 

pode ser resolvido recorrendo ao texto do próprio Artigo 13.” (OEA. COMISSÃO 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2002, § 22). 

No Brasil, a primeira vez que um censor voltou a frequentar uma redação de jornal 

depois da ditadura militar foi em Brasília, em outubro de 2002, quando o 

Desembargador Jirair Meguerian, a pedido do então governador do Distrito Federal, 

Joaquim Roriz (então do PMDB, e candidato à reeleição), determinou que o oficial de 

justiça Ricardo Yoshida, acompanhado do advogado Adolfo Marques da Costa, 

entrassem na redação com poderes de censurar qualquer notícia relativa a uma gravação 

realizada pela Polícia Federal, com autorização judicial, que relacionava o governador 

com empresários acusados de parcelamento irregular do solo em Brasília (REDE EM 

DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA, 2006). 

Há, porém, decisões, inclusive de Brasília, em sentido oposto. Exemplo contrário aos 

mencionados foi o da tentativa da Frente Parlamentar pelo Direito da Legítima Defesa, 

que defendeu o “não” no referendo sobre a proibição da comercialização de armas de 

fogo, de proibir a telenovela “Bang Bang” da TV Globo, sob a alegação de que o 
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programa emitia mensagens subliminares a favor do desarmamento. No agravo 

regimental na representação nº 803, julgado em 11 de outubro de 2005, o Tribunal 

Superior Eleitoral decidiu que o “controle de eventuais abusos na expressão artística e 

na manifestação do pensamento só se pode dar a posteriori, sob pena de se instituir 

injurídica censura prévia”. Nas palavras do Ministro Marco Aurélio de Mello, a censura 

prévia, “partindo do Judiciário, é mais perniciosa, em termos de retrocesso, do que a 

censura administrativa”. 

O problema da colisão entre direitos da personalidade, como a intimidade e a honra, 

com a liberdade de imprensa já foi abordado por vários autores. Ives Gandra Martins 

defende que é possível tutela preventiva quando há ameaça de lesão às garantias 

fundamentais dos incisos IV, V, X, XIII e XIV do artigo 5º da Constituição (1998, p. 

809-810). Bueno de Godoy entende que não há censura prévia quando há tutela 

preventiva desses direitos, pois a liberdade de imprensa não seria absoluta, devendo o 

juiz, em cada caso concreto, fazer o balanceamento desses direitos (2001); posição 

semelhante é adotada por Leite Sampaio (1998); Grandinetti Castanho de Carvalho 

defende a proibição de divulgação, segundo uma ponderação de bens – quando a 

censura é feita pelo Judiciário, ela não seria censura, mas composição de “interesses em 

conflito concretamente invocados” (2003, p. 142); Luís Roberto Barroso segue esse 

autor (2002, p. 364-366). Segundo Bulos, a Constituição só teria vedado a “censura 

administrativa, praticada pelo Poder Executivo”, e não o “poder cautelar” do Judiciário 

para prevenir “ameaça de lesão a direito” (2003, p. 1343-1344). 

Nenhum desses autores menciona que existe norma internacional que vincula o Brasil e 

proíbe essa tutela preventiva. Se era verdade, como diz Edilsom Pereira de Farias, que 

“o legislador pátrio” não elaborou lei sobre a matéria de liberdade de imprensa (2000, p. 

172), isso não significa, diferentemente do exposto por esse autor, que não há norma a 

respeito no direito brasileiro, tendo em vista a convenção da OEA. Leyser, por outro 

lado, refere-se à Convenção no tocante ao “direito à vida privada” (1999, p. 40), mas 

deixa de fazê-lo em relação à liberdade de imprensa. 

Por que o direito aplicável não é nem ao menos discutido pelas decisões e pela doutrina 

já relacionadas? Há uma inércia jurisprudencial contrária à liberdade de imprensa, 

sobrevivência da cultura autoritária no Judiciário brasileiro, e sobrevive um 

provincianismo constitucional nessa matéria, isto é, permanecem o desconhecimento e a 

inobservância dos tratados internacionais de direitos humanos. 
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O julgamento da ADPF n. 130, que decidiu pela não recepção da lei brasileira de 

imprensa pela Constituição de 1988, não foi uma exceção. O Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), em sua petição inicial, fez referência tão-somente, no tocante às 

fontes internacionais, à Declaração Universal de 1948. A Procuradoria Geral da União, 

em seu parecer, devidamente lembrou do Pacto de San José, mas não tocou na questão 

da censura prévia. 

Os Ministros, em sua argumentação, em regra passaram por cima da internacionalização 

dos direitos humanos, no entanto prevista na própria Constituição, com exceção de 

Celso de Mello, que se referiu à Declaração de Chapultec. No entanto, mesmo ele não 

mencionou a Convenção Americana.
22

 Em um esquecimento de disposições do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e dessa Convenção, o Ministro Joaquim 

Barbosa afirmou que, sem a lei de imprensa, o Brasil deixaria de ter norma contra a 

propagação do preconceito de raça e de classe, “sem qualquer possibilidade de 

contraponto por parte dos grupos sociais eventualmente prejudicados.” 

Diante das lacunas deixadas por esse julgamento, não admira que a censura judicial no 

Brasil prossiga, à revelia dos parâmetros do Direito Interamericano, que não são, o mais 

das vezes, sequer mencionados pelos julgadores e juristas. 

 

 

À guisa de conclusão: cultura jurídica e direitos humanos 

 

Continuísmos políticos nem sempre se expressam, no direito, pela continuidade da 

legislação. Se a criação de direito é uma função política, não se deve esquecer que ela 

não ocorre apenas por meio do Poder Legislativo, mas também pelos outros  

Poderes, em suas várias hierarquias, e por vários atores sociais em suas práticas. 

No caso do Brasil, pode-se verificar que, apesar de a Constituição da República 

promulgada em 1988, em reação à censura institucionalizada da ditadura militar, ter 

proibido a censura, essa prática permaneceu com o apoio do Poder Judiciário. 

Trata-se de um problema de não recepção dessas normas provenientes do autoritarismo. 

No tocante à lei brasileira de imprensa, a lei n.
o 
5250 de 1967, editada durante a ditadura 

                                                 
22

 Ele o fez, porém, no seu voto vencido na Reclamação n. 9428, posterior ao julgamento da ADPF n. 

130, que manteve a censura judicial sobre o jornal Estado de S. Paulo, impedido de noticiar sobre a 

Operação Boi de Barrica da Polícia Federal, que investiga o empresário Fernando Sarney, filho do 

Senador José Sarney: “Com efeito, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominada 

Pacto de San José da Costa Rica, garante, às pessoas em geral, o direito à livre manifestação do 

pensamento, sendo-lhe absolutamente estranha a idéia de censura governamental.” 
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militar, o Supremo Tribunal Federal pôde recentemente decidir que ela não foi 

recepcionada pela Constituição de 1988, com o julgamento a ação de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) n.
o
 130, proposta pelo PDT. 

No entanto, isso não tem detido a censura judicial. O fundamento da continuidade é 

antes cultural do que normativo. Deve-se lembrar de pesquisa que verificou que 66% 

dos magistrados na primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, comarca da 

Capital, nunca aplicaram a Convenção Americana de Direitos Humanos e 24% só o 

faziam raramente. 79% não estavam informados sobre o funcionamento dos sistemas da 

ONU e da OEA de proteção dos direitos humanos. 40% nunca estudaram a respeito de 

direitos humanos. Os resultados poderiam ter sido bem piores se o universo da pesquisa 

tivesse sido maior: 40% dos questionários não foram respondidos, seja porque o juiz se 

recusou, sem motivo, a respondê-lo ou a receber o pesquisador, seja por ter declarado 

que o seu trabalho não tinha relação com os direitos humanos (CUNHA et al, 2005)! 

O Decreto-lei nº 898 de 1969 previu, no artigo 4º, que ele seria aplicado “sem prejuízo 

de convenções, tratados e regras, de direito internacional, aos crimes cometidos, no todo 

ou em parte, em território nacional, ou que nele, embora parcialmente, produziram ou 

deviam produzir seu resultado.” Como o Executivo da ditadura militar manteve, em 

regra, o Brasil fora dos tratados internacionais de direitos humanos, essa disposição não 

afetaria a repressão. 

O Judiciário da democracia mantém a cultura provinciana em relação ao direito 

internacional e infensa aos direitos humanos, agora contrária ao direito vigente no 

Brasil. 
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