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RESUMO: A pesquisa promove uma análise jurídico normativa do progresso do 

direito de resposta proporcionalmente à liberdade de imprensa prevista nas 

Constituições brasileiras. A referência para o estudo do progresso desse direito são 

as Constituições Federais de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a de 1988, bem 

como a ratificação do direito de resposta pela Lei n° 13.188/15. A pesquisa promove 

um estudo a partir do método analítico e dedutivo para a análise da relevância da 

imposição do direito de resposta como instrumento de limitação necessário à 

liberdade de imprensa. A pesquisa busca compreender a temática proposta, analisar 

o progresso do direito de resposta através da previsão nas constituições brasileiras 

e legislação ordinária e identificar peculiaridades do instituto pela concepção legal. 

INTRODUÇÃO: O direito de resposta “consiste essencialmente no poder, que 

assiste a todo aquele que seja pessoalmente afetado por notícia, comentário ou 

referência saída num órgão de comunicação social, de fazer publicar ou transmitir 

nesse mesmo órgão, gratuitamente, um texto seu contendo um desmentido, 

retificação ou defesa.” (MOREIRA, 1994, p. 10). O progresso do direito de resposta 

sob a ótica constitucional é expresso claramente a fim de equilibrar o exercício da 

livre manifestação do pensamento (CF, artigo 5º, IV), outro direito fundamental 

vigente na Constituição Federal que permite ao indivíduo exprimir aquilo que se 

pensa livremente de censura, resumindo-se em várias formas de expressão como: a 

liberdade de opinião, liberdade de expressão intelectual, artística e científica, entre 

outras, contudo, principalmente, a liberdade de imprensa (CF, artigo 220, §1º). 

Embora seja imprescindível que para o exercício da liberdade de imprensa inexista 

interdições e censuras, é necessária a aplicação de limitações e responsabilidades 

em razão de eventuais danos causados, porquanto ser livre significa ser 

responsável, vez que ao assumir a liberdade o indivíduo assume a responsabilidade 

originada dela, bem como a garantia do direito de resposta, na mesma via em que 

foi propagada, pelo indivíduo que sentir-se lesado. O direito de resposta, por certo 

período de tempo, foi regulamentado pela Lei nº 5.250/1967, versando sobre a 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação, norma esta considerada 

incompatível com o Estado Democrático de Direito com o advento da Constituição 

Federal de 1988, pelo julgamento da ADPF 130, pelo STF. 

OBJETIVOS: Analisar o progresso do direito de resposta sob a ótica constitucional, 

bem como a sua regulamentação como instrumento de limitação dos excessos 

proferidos pela liberdade de imprensa; analisar o entendimento doutrinário sobre a 



ponderação, em casos de embates, dos mencionados direitos fundamentais 

envolvidos, no âmbito do direito constitucional e da filosofia do direito. 

METODOLOGIA: A presente pesquisa, inicialmente, faz uso do método dedutivo 

para identificação do progresso do direito de resposta presente nas constituições 

brasileiras. Consequentemente, faz o uso do método analítico a fim de compreender 

a aplicação deste direito como medida proporcional à liberdade de imprensa.  

DESENVOLVIMENTO: Embora desde a outorga da primeira Constituição brasileira, 

em 1824, no artigo 179, IV, já estivesse prevista a livre manifestação do 

pensamento, independentemente de censura, o exercício deste direito ensejava a 

responsabilidade por esta manifestação. No artigo 72, §12, da Constituição de 1891, 

tornou-se livre a manifestação do pensamento através da imprensa, 

independentemente de censura, com a responsabilidade pelos abusos, vedando-se 

ao anonimato. Somente na Constituição de 1934, no artigo 113, item 9, é que se 

passou a assegurar expressamente o direito de resposta do indivíduo prejudicado 

pela ausência de censura e a livre manifestação do pensamento. A Constituição de 

1937, no artigo 1º, alínea 15, em respeito à honra dos indivíduos, preconizava os 

limites para o exercício do direito de manifestação do pensamento, prevendo a 

possibilidade da lei prescrever a censura prévia da imprensa, facultando à 

autoridade competente a proibição da circulação, a difusão ou a representação, a 

fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, ou quaisquer outras medidas 

para impedir manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes 

(itens a e b). Além disso, referida carta magna de 1937, determinou no artigo 141, 

§5, que a imprensa fosse regida por legislação especial de acordo com alguns 

princípios, dentre eles a proibição do anonimato e a segurança do direito de todo 

cidadão de fazer inserir gratuitamente nos jornais que o informarem ou injuriarem, 

resposta, defesa ou retificação. Na Constituição de 1946, permaneceram inertes as 

disposições que asseguravam o direito de resposta em face da livre manifestação do 

pensamento e a liberdade de imprensa, acrescendo-se apenas a intolerância de 

propagandas de preconceitos de raça ou de classe. A Constituição de 1967 

assegurava a livre manifestação do pensamento e o direito de resposta no artigo 

150, §8º. Na Constituição de 1988, no artigo 5º, V, encontra-se estampada a 

garantia do direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem.  



RESULTADOS PRELIMINARES: Conclui-se, preliminarmente, que o progresso do 

direito de resposta, como garantia fundamental, expresso nas Constituições 

brasileiras, deu-se em razão da tentativa de proporcionar uma limitação à livre 

manifestação do pensamento, especialmente a liberdade de imprensa, que embora 

seja uma garantia constitucional atrai a responsabilidade dos indivíduos que a 

exerçam demasiadamente, motivo pelo qual fora sancionada a lei 13.188/15. 
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