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 RESUMO: Este trabalho faz uma investigação sociojurídica da garantia 

constitucional do direito de resposta no Brasil. A referência legal atual para o estudo 

desse direito é a lei n° 13.188/15, que tem por fundamento o artigo 5°, inciso V da 

Constituição Federal. A pesquisa promove um estudo conceitual do direito de 

resposta e do modo como passa a ser protegido e exercido com a edição da 

mencionada lei. 

 

INTRODUÇÃO: O direito de resposta, atualmente regulamentado pela Lei nº. 

13.188/15 encontra-se garantido constitucionalmente no artigo 5°, inciso V. Constitui 

uma garantia fundamental assegurada aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País. Nesse sentido, o direito de resposta pode ser invocado de modo 

proporcional ao agravo sofrido, além de indenização por dano material, moral ou à 

imagem conforme disposto no mencionado inciso V. Essa garantia constitucional 

protege os direitos à liberdade de expressão artística, cientifica e intelectual. A atual 

proteção conferida ao direito de resposta se insere no contexto favorecido por um 

ambiente que foi positivado para garantir a democracia e o respeito aos direitos 

individuais, como leciona Barroso (2017). Segundo o autor, a partir do século XIX 

consolidou-se o Estado de Direito e nesta configuração impera a supremacia das 

leis, sendo o Estado o detentor do monopólio da produção jurídica. Além do que, o 

Estado passou a se pautar pelo princípio da legalidade, ou seja, para que sejam 

válidas o conteúdo das normas devem ser compatível às normas constitucionais. 

Para Barroso, o princípio da dignidade da pessoa humana possui o papel de fonte 

direta de direitos e deveres e o papel interpretativo da legislação (2017, p.). Esses 

direitos, cada vez mais assegurados e regulamentados, sofreram a ingerência do 

estado ditatorial brasileiro. Sendo assim na vigência da Constituição de 1967 o 

mencionado direito foi regulamentado pela lei 5.250/67 que versava sobre a 

liberdade de manifestação do pensamento. Aquele ambiente se pautava pela 

limitação de direitos. Sendo assim,  em 2009, o STF entende que a lei de imprensa é 

incompatível com o nova ordem jurídica (STF, ADPF 130), ante a consideração de 

que a norma foi editada segundo os moldes ditatoriais, os quais não se coadunam 

com o modelo democrático atual regulamentado pelo Constituição de 1988. 

 

OBJETIVOS: Compreender o direito de resposta como garantia constitucional 

fundamental de proteção aos direitos de liberdade de expressão artística, cientifica e 



intelectual e o modo como foi concebido no direito brasileiro a partir de 1988, 

regulamentado e judicialmente analisado a partir do processo de redemocratização 

que estabeleceu novos paradigmas dentre os quais a proteção e promoção de 

direitos fundamentais e avaliar a edição da lei 13.188/15.  

 

METODOLOGIA: Essa pesquisa promove um levantamento bibliográfico, da 

legislação aplicável e de julgados. A revisão bibliografia inclui doutrina e artigos 

científicos que tratam do conceito de direito de resposta, dos direitos por ele 

protegidos ante a concepção de democracia. Utiliza o método dedutivo para analisar 

a legislação, seja os dispositivos da lei de imprensa aplicáveis, seja da nova lei do 

direito de resposta, e hermenêutico para avaliar a sua proteção a partir de 1988, se 

compatível com os institutos envolvidos, promovendo, por fim, uma análise de 

julgados e de utilização do mencionado direito.  

 

DESENVOLVIMENTO: A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental 

previsto no inciso III do artigo 1° da Constituição Federal funciona conforme leciona 

Barroso (2017), como forma de se chegar a uma melhor solução nas hipóteses em 

que houver lacuna no ordenamento, além disso, tamanha é a importância conferida 

à este direito que se uma lei gerar a sua violação será nula. De acordo com o autor 

há três importantes mudanças quanto à aplicação do direito constitucional, o 

reconhecimento da força normativa à Constituição; a expansão da jurisdição 

constitucional; e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação 

constitucional. Com o reconhecimento da força normativa à Constituição, o STF em 

2009 declarou inconstitucional a Lei de Imprensa (ADPF 130). Tendo isso em vista o 

projeto de Lei n°89 de 2016 foi aprovado passando a vigorar a nova lei que trata do 

direito de resposta, lei 13.188/2015. O direito de resposta é o direito de que a 

pessoa que publicou matéria ofensiva tenha que publicar a resposta da pessoa 

ofendida, que contará sua versão dos fatos. Para que exista tal direito, deve haver 

efetiva lesão ao direito, não apenas um desgosto ou incômodo. Os casos devem ser 

analisados individualmente e a resposta deve ser gratuita e proporcional, com o 

mesmo destaque, periodicidade e dimensão que a publicação que a ensejou. A lei 

13.188/2015 estipula o prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da matéria para 

que o requerido receba, por meio de correspondência com aviso de recebimento, o 

requerimento instruindo ao veículo em questão a publicação da resposta. O veículo 



de comunicação terá, ainda, o prazo legal de 07 (sete) dias, contados do 

recebimento do requerimento, para publicar a resposta do ofendido. A lei prevê, 

ainda, caso não haja a publicação da resposta do ofendido nos ditames e prazos 

legais, o direito de propor ação judicial. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES: Desta forma, chega-se, preliminarmente, ao 

seguinte resultado, a positivação do Direito de Resposta é necessária, pois é 

evidente que cada vez mais o princípio de dignidade humana é imprescindível no 

cotidiano da sociedade atual, devido tamanho progresso tecnológico que ocorre, o 

direito deve segui-lo para que o direito seja assegurado e positivado nos meios em 

que a sociedade demandar.  
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