
 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição por prevenção ao Min. Dias Toffoli, 

Relator das ADIs 5.415 e 5.418. 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS – ANJ (“ANJ”, “requerente” 

ou “autora”), entidade de classe de âmbito nacional, que congrega a categoria econômica das 

sociedades brasileiras editoras de jornais, fundada em 17 de agosto de 1979, inscrita no CNPJ sob 

nº 30.459.929/0001-44 (Doc. 01), com sede em Brasília, Distrito Federal, no ST SCS Quadra 01 

Bloco K, Ed. Denasa, sala 1401, CEP 70.398-900 (Estatuto Social – Doc. 02), vem, por seus 

advogados abaixo assinados (Doc. 03), especificamente constituídos para este fim, propor a 

presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 

com pedido urgente de concessão monocrática de medida cautelar, 

ad referendum do Plenário, 

 

tendo por objeto (i) a fixação de interpretação conforme a Constituição do §3º do art. 2º da 

Lei federal nº 13.188/2015 (Doc. 05), que “dispõe sobre o direito de resposta ou retificação 

(…)”, o qual deve ser lido à luz do art. 5º, V, da CRFB e dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade (arts. 1º, caput, e 5º, LIV, da CRFB); assim como (ii) a declaração de 
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inconstitucionalidade dos artigos 5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da Lei nº 13.188/2015, por violação 

às garantias processuais insculpidas no art. 5º, XXXV; LIV e LV, da CRFB, e ao sistema 

constitucional de proteção das liberdades de expressão, imprensa e informação (arts. 5º, incisos 

IV e IX, e 220 da CRFB). 

 

I – O OBJETO DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem por objeto a fixação de 

interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, §3º, da Lei nº 13.188/2015, bem como a 

declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º, §3º; 5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da Lei federal nº 

13.188, de 11 de novembro de 2015, que “dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do 

ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”. 

Confiram-se, desde logo, os dispositivos impugnados: 

 

“Art. 2º (Omissis) 

§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os 

mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não 

impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação 

de reparação por dano moral. 

 

Art. 5º (Omissis) 

§ 1º É competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido ou, se 

este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado maior 

repercussão. 

§ 2º A ação de rito especial de que trata esta Lei será instruída com as provas do 

agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido, bem como com o 

texto da resposta ou retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob 

pena de inépcia da inicial, e processada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

vedados: 

I - a cumulação de pedidos; 

II - a reconvenção; 

III - o litisconsórcio, a assistência e a intervenção de terceiros. 

 

Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 (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 3 (três) dias, ofereça contestação. 

Parágrafo único.  O agravo consistente em injúria não admitirá a prova da 

verdade. 
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Art. 7º O juiz, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à citação, tenha ou não se 

manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, conhecerá do pedido e, 

havendo prova capaz de convencer sobre a verossimilhança da alegação ou 

justificado receio de ineficácia do provimento final, fixará desde logo as 

condições e a data para a veiculação, em prazo não superior a 10 (dez) dias, da 

resposta ou retificação. 

§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado por veículo de mídia impressa 

cuja circulação seja periódica, a resposta ou retificação será divulgada na edição 

seguinte à da ofensa ou, ainda, excepcionalmente, em edição extraordinária, 

apenas nos casos em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição indique 

desproporcionalidade entre a ofensa e a resposta ou retificação. 

§ 2º A medida antecipatória a que se refere o caput deste artigo poderá ser 

reconsiderada ou modificada a qualquer momento, em decisão fundamentada. 

§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, bem como modificar-lhe o valor ou a 

periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

§ 4º Para a efetivação da tutela específica de que trata esta Lei, poderá o juiz, de 

ofício ou mediante requerimento, adotar as medidas cabíveis para o cumprimento 

da decisão. 

 

Art. 10.  Das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial 

estabelecido nesta Lei, poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal 

competente, desde que constatadas, em juízo colegiado prévio, a plausibilidade 

do direito invocado e a urgência na concessão da medida.” 

 

2. A Lei nº 13.188/2015 veio regulamentar o art. 5º, V, da Constituição da República, 

com o objetivo de “oferecer rito especial e célere às respostas a ofensas levadas à mídia”.1 A 

intenção foi preencher uma espécie de vácuo normativo que teria surgido após a declaração de não 

recepção pela ordem jurídico-constitucional vigente da vetusta Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 

9 de fevereiro de 1967), por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 130.  

 

3. A despeito da intenção manifestada pelo legislador, o referido diploma incorreu em 

gravíssimas violações à Constituição da República. A pretexto de imprimir celeridade ao exercício 

do direito de resposta, o procedimento recém-estabelecido afronta diversas garantias 

constitucionais que são caras ao Estado Democrático de Direito, a exemplo do devido processo 

legal (art. 5º, LIV, da CRFB), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB), do 

                                                 

1 Conforme consta da exposição de motivos do projeto de lei. 
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princípio da isonomia (em sua dimensão de paridade de armas das partes no processo; art. 5º, caput 

e inciso LV, da CRFB) e da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CRFB), 

além do princípio da proporcionalidade (art. 1º, caput; art. 5º, V e LIV, da CRFB). 

 

4. Como se verá adiante, o rito especial fixado pelo legislador constrange com tal 

intensidade as garantias fundamentais acima referidas que acaba por sufocar as liberdades de 

expressão, de imprensa e de informação. É dizer: estabeleceu-se um procedimento tão vorazmente 

restritivo ao exercício, pelos veículos de comunicação, das garantias fundamentais mais básicas 

inerentes ao devido processo legal, que, na prática, o instituto do direito de resposta, ao invés de 

pluralizar o debate democrático, converteu-se em instrumento capaz de promover grave e 

inadmissível efeito silenciador sobre a imprensa. 

 

5. Nesse contexto, o primeiro pedido formulado na presente ação volta-se à 

interpretação conforme a Constituição do art. 2º, §3º, da Lei nº 13.188/2015. Com efeito, o 

dispositivo estabelece que a retratação ou retificação espontâneas “não impedem o exercício do 

direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral”, o que 

poderia levar à interpretação – talvez a mais óbvia, mas francamente inconstitucional – de que o 

legislador teria assegurado o exercício do direito de resposta e a obtenção de uma indenização em 

todo e qualquer caso, independentemente da retratação ou retificação espontâneas. É dizer: nada 

que os veículos de comunicação fizessem para corrigir, atenuar ou esclarecer eventuais equívocos 

e incorreções, mesmo os cometidos involuntariamente e com a devida diligência na apuração dos 

fatos, seria suficiente para afastar de suas cabeças a pesada espada de Dâmocles que sobre elas 

ergueu a Lei nº 13.188/2015. 

 

6. Essa exegese, contudo, é absolutamente incompatível com o art. 5º, V, da CRFB, 

que determina que o direito de resposta será “proporcional ao agravo”. À luz dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade (que se extraem do próprio art. 5º, V, mas também dos arts. 

1º, caput, e 5º, LIV, da CRFB), a única interpretação legítima é a de que, nos casos em que houve 

diligência na apuração dos fatos, mas, posteriormente, o veículo apurou haver equívocos na 

publicação e a retratação ou retificação espontânea tenha sido realizada a contento, cabe ao órgão 

do Poder Judiciário reconhecer a improcedência de eventual pedido de resposta ou de indenização. 
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Em outras palavras, compete ao juiz da causa aferir se a retratação ou a retificação espontânea 

torna, ou não, despiciendo o exercício do direito de resposta ou a obtenção de indenização, 

conforme as peculiaridades que cercarem o caso concreto. Até mesmo para impedir a configuração 

de odioso bis in idem, i.e., de uma dupla – e injustificada – restrição às liberdades de expressão, 

imprensa e informação. 

 

7. Em segundo lugar, a presente ação tem por objetivo a declaração de 

inconstitucionalidade do grupo de dispositivos que disciplinam o procedimento especial para 

exercício do direito de resposta/retificação, formado pelos artigos 5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da 

Lei nº 13.188/2015. Tais dispositivos, especialmente quando interpretados em conjunto, revelam 

que a nova lei estabeleceu restrições desproporcionais a garantias constitucionais da mais alta 

importância, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A ponto, frise-se, de 

esvaziá-las completamente. 

 

8. É verdade que o legislador ordinário, no exercício de seu poder de conformação, 

pode estabelecer prazos e outras regras processuais diferenciadas para situações específicas. No 

caso da presente ADI, contudo, a lei impugnada fixou um procedimento que, no seu conjunto, 

retira do veículo de comunicação qualquer chance de se defender; qualquer possibilidade de reagir 

eficazmente a uma determinação judicial de caráter satisfativo e irreversível. De tão restritivo, o 

rito fixado tem o condão de inviabilizar o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal. E isso em um contexto de restrição a liberdades preferenciais consagradas na 

Constituição, tais como as de expressão e de imprensa. 

 

9. Nessa mesma linha, em caráter subsidiário, na hipótese de que não seja declarada 

a inconstitucionalidade tout court do conjunto de dispositivos acima mencionados, o que se 

admite para argumentar, a presente ADI busca, ao menos, seja fixada interpretação conforme 

a Constituição do art. 10 da Lei nº 13.188/2015. O mencionado dispositivo estabelece que 

“poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas, em 

juízo colegiado prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida” 

(grifou-se). Ou seja, a interpretação literal desse artigo poderia levar à exclusão do poder geral de 

cautela do relator. 
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10. Trata-se de exegese, contudo, em manifesta afronta ao princípio da inafastabilidade 

do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CRFB). Nessa linha, o pedido subsidiário formulado 

é no sentido de que se reconheça que a única leitura constitucionalmente adequada do art. 10 da 

Lei nº 13.188/2015 é aquela segundo a qual o relator não está impedido de conceder, 

monocraticamente, em um juízo de delibação provisório, efeito suspensivo ao recurso interposto, 

ad referendum do órgão colegiado do respectivo Tribunal. 

 

11. É o que se verá ao longo da presente inicial. 

 

II – IMPOSITIVA DISTRIBUIÇÃO DESTA ADI POR PREVENÇÃO AO MIN. DIAS 

TOFFOLI, RELATOR DAS ADIS Nº 5.415  E 5.418.  

CONEXÃO INEQUÍVOCA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS. 

 

12. Frise-se, inicialmente, que esta ADI deve ser distribuída por prevenção ao eminente 

Min. Dias Toffoli, por conta da prévia distribuição das ADIs nº 5.415 e 5.418, que versam sobre 

questão conexa à debatida nestes autos. 

 

13. Com efeito, na ADI nº 5.415, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil postula a declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei nº 13.188/2015. A 

Associação Brasileira de Imprensa – ABI, por sua vez, na ADI nº 5.418, postula a declaração de 

inconstitucionalidade do diploma como um todo. Já nesta ação, a ANJ requer a fixação de 

interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, §3º, da Lei nº 13.188/2015, bem como a 

declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º, §3º; 5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da Lei federal nº 

13.188/2015. 

 

14. Há, pois, nítida conexão entre as três ações constitucionais, tendo em vista que em 

todas elas se discute a validade jurídico-constitucional de dispositivos da mesma lei, por 

fundamentos jurídicos semelhantes, ainda que não idênticos. Esse fato justifica a distribuição desta 
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ação por prevenção ao eminente Ministro Dias Toffolli, Relator das ADIs nº 5.415 e nº 5.418, nos 

termos dos arts. 69 e 77-B do RISTF.2-3 

 

III – LEGITIMIDADE DA ANJ PARA AJUIZAR A PRESENTE ADI 

 

15. Conforme estabelecem o art. 103, IX, da CRFB, e o art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/99, 

são legitimadas para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade as entidades de classe 

de âmbito nacional. Esse é o caso da Associação Nacional de Jornais – ANJ. 

 

16. Trata-se de associação que congrega categoria econômica homogênea 4 

constituída por (i) sociedades brasileiras editoras de jornais online ou de circulação, desde que a 

atividade seja paga, prestada em língua portuguesa e para o público em geral, ou por pessoas 

naturais; e (ii) sociedades brasileiras editoras de jornais de circulação gratuita, desde que se trate 

de empresas sob controle de associadas da ANJ ou sob controle comum. 

 

17. Além disso, trata-se de associação que possui atuação em âmbito nacional. De 

fato, a ANJ possui 135 associados, distribuídos e presentes em todos os 26 Estados da Federação 

e no Distrito Federal (v. Doc. 04), o que evidencia o atendimento ao disposto no art. 7º, §1º, da 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995), aplicável por analogia5. 

 

                                                 

2 “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou 
continência.” 
3  “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação 
declaratória de constitucionalidade e na argüição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de 
distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.” (grifou-se). 
4 Conforme determina o art. 7º do Estatuto Social da ANJ: “Art. 7º O quadro da ANJ será constituído por sociedades brasileiras 
editoras de jornais de circulação paga, em língua portuguesa e para o público em geral, ou por pessoas naturais. 

§1º Poderão filiar-se à ANJ as sociedades brasileiras editoras de jornais online, desde que constituídas sob as mesmas 
regras das sociedades previstas no caput.  

§2º Poderão associar-se também sociedades brasileiras editoras de jornais de circulação gratuita, desde que empresas sob 
controle de associadas da ANJ ou sob controle comum.” 
5 STF, ADI 108 QO, rel. Min. Celso de Mello, j. 13.04.1992, DJ 05.06.1992, p. 8.427; e ADI 912 MC, rel. Min. Néri da Silveira, 
j. 04.08.1993; DJ 21.09.2001, p. 41. 
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18. Ademais, é inegável a existência de pertinência temática entre o objeto da 

presente ADI e o campo de atuação da ANJ. É o que se verifica da leitura do Estatuto Social da 

requerente (Doc. 02), que elenca, dentre os seus objetivos institucionais: (i) a sustentação da 

liberdade de expressão do pensamento, (ii) o funcionamento sem restrições da imprensa, (iii) a 

defesa do livre exercício da profissão de jornalista e (iv) a representação dos interesses gerais de 

suas associadas junto aos poderes públicos, independentemente da outorga de mandato específico6. 

Observa-se, portanto, o inegável nexo entre as prerrogativas ou fins institucionais da entidade e os 

pedidos ora formulados. 

 

19. Finalmente, cumpre ressaltar que as atividades das editoras de jornais 

representadas pela ANJ serão diretamente impactadas pela Lei nº 13.188/2015. Daí porque 

têm elas todo o interesse em ver declarada a inconstitucionalidade do draconiano rito especial 

imposto pelo novo diploma, que atenta contra garantias constitucionais do processo e o sistema de 

liberdade de expressão, imprensa e informação consagrados na Carta de 1988.  

 

20. Diante do exposto, resta cabalmente demonstrada a legitimidade ativa ad causam 

da ANJ para a propositura da presente ADI. 

 

IV – O SISTEMA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO ÀS LIBERDADES DE 

EXPRESSÃO E DE IMPRENSA E O EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE 

RESPOSTA/RETIFICAÇÃO 

 

21. Antes de ingressar nas razões propriamente ditas pelas quais os dispositivos legais 

objeto desta ADI devem ser objeto de controle por este E. STF, cumpre tecer breve delimitação 

inicial em torno da questão constitucional em debate. 

 

                                                 

6 “Art. 3º. São objetivos da ANJ: I – sustentar a liberdade de expressão do pensamento e da propaganda, e o funcionamento 
sem restrições da imprensa, observados os princípios de responsabilidade; II – defender os direitos do ser humano, os valores 
da democracia representativa e a livre iniciativa; III – defender o livre exercício da profissão de jornalista; IV – representar os 
interesses gerais de suas associadas junto aos poderes públicos, independentemente da outorga de mandato específico; 
(...)”. 
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22.  O julgamento da ADPF nº 130 foi um marco no amadurecimento da democracia 

brasileira. Naquela oportunidade, declarou-se como não-recepcionado pela Constituição de 1988 

todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250/1967 (a autoritária Lei de Imprensa), 

consagrando-se “a ‘plena’ liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer 

tipo de censura prévia”; como “a mais direta emanação do princípio da dignidade da pessoa 

humana”.7 

 

23. Segundo este E. STF, a plenitude do exercício da liberdade de imprensa e, por 

conseguinte, das liberdades que lhe dão conteúdo (como as de manifestação do pensamento, de 

informação e de expressão artística, científica, intelectual e comunicacional), tanto impede que o 

Estado estabeleça restrições prévias (censura),8 como impõe que as restrições legítimas sejam 

aquelas previstas na própria Constituição. Dentre elas, inclui-se o direito de resposta (art. 5º, V, da 

CRFB). 

 

24. Na verdade, de acordo com a lição extraída da ADPF nº 130, o direito de 

resposta/retificação, ao mesmo tempo em que restringe, a posteriori, a atividade da imprensa, 

perfaz-se ele próprio em uma garantia institucional para o exercício da liberdade jornalística. E 

isso porque o instituto delimita as balizas dentro das quais será legítima a restrição imposta aos 

veículos de comunicação. 

 

25. É dizer: em um sistema no qual a liberdade de expressão goza de status preferencial, 

não se tolera que a atividade jornalística (que abarca inafastável viés crítico)9 seja restringida, 

ainda que a posteriori, por qualquer simples insatisfação dos envolvidos. Isso seria o mesmo que 

aniquilá-la. O direito de resposta/retificação, para ser legítimo, pressupõe finalidade, dimensão e 

condições próprias. Tal como assentado por esta E. Corte, trata-se de instituto voltado a “inibir 

                                                 

7 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 30/04/2009, DJe de 06/11/2009, trechos extraídos da ementa.  
8 Como consta da ementa da ADPF: “(...) a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a 
expressão odiosa da face autoritária do poder público’”. 

 Também por ocasião do julgamento da ADPF nº 130, este E. STF esclareceu que o exercício legítimo da liberdade de 
imprensa compreende o direito à crítica jornalista. Nos termos do acórdão, “o exercício concreto da liberdade de imprensa 
assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, 
especialmente contra as autoridades e os agentes de Estado”9 (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 
30/04/2009, DJe de 06/11/2009). Ou seja, a crítica é ínsita à atividade jornalística. Embora ela possa desabonar aquele que 
é criticado pelo jornalista, não configura, per se, abuso do exercício da atividade deste profissional. 
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abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa”, o qual “se manifesta como ação de 

replicar ou de retificar matéria publicada”. Em todo caso, o direito é “exercitável por parte 

daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva”, que, de sua vez, não pode 

fazê-lo de modo arbitrário. Isto é, a resposta deve ser proporcional ao agravo. Nas palavras do 

Ministro Celso de Mello: 

 

“O direito de resposta/retificação traduz, como sabemos, expressiva limitação 

externa, impregnada de fundamento constitucional, que busca neutralizar as 

consequências danosas resultantes do exercício abusivo da liberdade de 

imprensa, pois tem por função precípua, de um lado, conter os excessos 

decorrentes da prática irregular da liberdade de comunicação jornalística 

(CF, art. 5º, IV e IX, e art. 220, § 1º) e, de outro, restaurar e preservar a verdade 

pertinente aos fatos reportados pelos meios de comunicação social.”10 

 

26. Ou seja, o direito de resposta/retificação se integra ao sistema constitucional das 

liberdades de expressão e de imprensa para atender a uma função específica, de neutralizar 

consequências danosas de ilícitos e “restaurar e preservar a verdade” – tudo de forma 

proporcional. Se, ao contrário, ele for desvirtuado, e puder ser usado para impor uma versão dos 

fatos a cargo do suposto ofendido sobre aquela legitimamente publicada pelo veículo de imprensa, 

então todo o sistema de liberdades preferenciais estará sob gravíssimo risco.  

 

27. É justamente esse o risco que a ANJ busca combater na presente ADI. Foi a partir 

de um cenário em que o universo político se vê inundado por denúncias de malfeitos e de um 

processo legislativo conduzido ao atropelo, em um momento político de turbulência,11 que o 

Congresso Nacional editou a Lei nº 13.188/2015. Lei essa que, a pretexto de conferir celeridade 

ao exercício do direito de resposta/retificação, esvazia garantias processuais básicas asseguradas 

a todos. Foram criadas condições processuais tão restritivas que, como se verá adiante, é real o 

risco de que as associadas da autora sequer possam exercer seus legítimos direitos de defesa. Isto 

                                                 

10 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 30/04/2009, DJe de 06/11/2009; voto do Min. Celso de Mello, 
pag. 185, grifou-se. 
11 Realmente, a Lei nº 13.188/15 foi promulgada em um contexto de notória instabilidade política, em que diretores e ex-
diretores de sociedade de economia mista, Deputados e Senadores e outros agentes públicos e políticos são alvo de 
acusações graves de corrupção veiculadas dia após dia na imprensa – em especial por conta da Operação Lava Jato da 
Polícia Federal. Contexto esse no qual a Presidente da República, ademais, enfrenta processo de impeachment, que também 
é vigiado com atenção pelos veículos de comunicação. 



 

11 

é: sequer possam apresentar ao Juízo sua versão dos fatos e as razões pelas quais entendem legítima 

a matéria veiculada antes de serem instadas a publicar a resposta do suposto ofendido. 

 

28. De supetão, os jornais podem se ver obrigados a veicular em edições do dia seguinte 

textos de resposta ou retificação sem terem tido sequer a chance de se defender ou recorrer. Quanto 

mais se se considerar o quão diversa é a realidade dos associados da requerente, que abrange desde 

veículos de comunicação com expressão nacional a veículos locais, submetidos a todo tipo de 

dificuldade para a defesa de suas prerrogativas institucionais.  

 

29. Ou seja, está-se diante de um procedimento legal que traz em si riscos graves de 

silenciar a imprensa e comprometer sua liberdade editorial – justamente o que se pretendeu 

combater no julgamento da ADPF nº 130. Tal como se pontuou, se é verdade que o direito de 

resposta se insere no sistema constitucional de proteção das liberdades de expressão, imprensa e 

informação, é igualmente verdadeiro que ele tem o condão de corrompê-lo caso exercido de modo 

desvirtuado. E é justamente esse o resultado que o procedimento previsto na Lei nº 13.188/15 

propicia. 

 

30. Aliás, no atual ambiente político-institucional, existe fundado receio de que o 

procedimento célere e “de exceção” previsto na referida Lei venha a ser usado para abafar a 

liberdade dos veículos da imprensa, de forma a impedir ou desestimular uma investigação isenta 

e imparcial em busca de fatos de interesse público. Receio de que os meios de comunicação se 

vejam na contingência de ter que atenuar editoriais críticos ou deixar de publicar matérias em razão 

do medo de ter de dar espaço para a resposta de todos aqueles que se sentirem “ofendidos”, ainda 

que nada de errôneo ou equivocado tenha sido veiculado a seu respeito. Dito de forma clara, o 

medo é de que os veículos de imprensa passem a ser utilizados, pela via do direito de resposta, 

como canais de disputas políticas. Tudo isso sob o pálio do procedimento da Lei nº 13.188/15. 

 

31. Diante desse cenário, o pronunciamento dessa E. Corte Constitucional é 

particularmente importante para que se mantenha a normalidade no exercício da atividade de 

imprensa. É fundamental que as editoras de jornais tenham a segurança de que o direito de resposta 
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continuará a ser exercido dentro das balizas constitucionais que foram fixadas ao longo do tempo 

pela jurisprudência deste próprio tribunal. 

 

32. A intenção da ANJ não é, de maneira alguma, se insurgir contra o exercício do 

direito de resposta. A impugnação se volta contra a possibilidade – e, porque não dizer, contra o 

fundado receio – de exercício arbitrário do direito de resposta, que acarretaria igualmente 

arbitrária restrição à atividade jornalística. 

 

33. Em síntese, o que se pede nesta ADI é que, nos estritos termos da Constituição, a 

resposta seja efetivamente proporcional ao agravo e que os órgãos de imprensa não tenham o seu 

direito de defesa radical e desproporcionalmente restringidos por um rito que se afigura 

francamente inconstitucional. É dizer: que se restaure “a plenitude das (...) liberdades que dão 

conteúdo às relações de imprensa e que se põem como superiores bens de personalidade e mais 

direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana”.12 

 

34. É o que se passa a expor. 

 

V – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO  

DO ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 13.188/2015. 

 

35. Especificamente quanto ao art. 2º, §3º, da Lei nº 13.188/2015, o pedido se volta à 

fixação de interpretação conforme a Constituição para que se consagre a exegese segundo a qual 

compete ao juiz da causa verificar, em cada caso, se a retratação ou a retificação espontânea são 

suficientes a reparar o agravo sofrido pelo suposto ofendido e, em caso positivo, reconhecer a 

improcedência do pedido judicial de resposta, retificação ou de indenização. 

 

36. Embora essa não pareça ser a exegese mais evidente do dispositivo, ela é a única 

que se compatibiliza com o art. 5º, V, da CRFB, assim como com a sistemática constitucional de 

proteção à liberdade jornalística (arts. 5º, incisos IV e IX, e 220 da CRFB) e com os princípios 

                                                 

12 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 30/04/2009, DJe de 06/11/2009, trecho extraído da ementa.  
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constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que são corolários da cláusula do Estado 

Democrático de Direito e do devido processo legal (arts. 1º, caput, e 5º, LIV, da CRFB). Confira-

se, uma vez mais, a redação do art. 2º. §3º, da Lei º 13.188/2015: 

 

“Art. 2º (Omissis)  

§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam 

conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do 

agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem 

prejudicam a ação de reparação por dano moral.” (grifou-se). 

 

37. A interpretação estritamente literal do §3º parece indicar que o exercício do direito 

de resposta e a obtenção de uma indenização teriam sido assegurados em todo e qualquer caso. 

Essa leitura poderia levar à conclusão de que seria possível postular judicialmente a publicação de 

uma resposta mesmo quando o veículo de comunicação já tivesse realizado a retratação/retificação 

adequada, de forma espontânea. Ou seja, embora a notícia já houvesse sido corrigida pelo meio de 

comunicação, de forma eficaz e por sua própria iniciativa, ainda assim o Poder Judiciário poderia 

impor, sempre e em qualquer caso, a publicação dessa correção uma segunda vez.  

 

38. O problema dessa exegese é que ela dá margem a um desproporcional e irrazoável 

bis in idem, consistente na dupla restrição à atividade dos veículos de comunicação. A violação ao 

princípio da proporcionalidade se releva sob dois aspectos: tanto sob a ótica da desnecessidade – 

partindo-se do pressuposto de que a retratação espontânea fora realizada a contento; quanto sob a 

ótica da desproporcionalidade em sentido estrito, pois a reparação, em seu conjunto, excederia 

em muito o agravo. Nesse sentido, aliás, a exegese se revela também irrazoável13, pois vai na 

contramão da própria essência do direito de resposta, que pressupõe a razoabilidade entre o agravo 

e o esclarecimento trazido pelo ofendido.    

 

39. Realmente, o art. 5º, V, da CRFB assegura o direito de resposta proporcional ao 

agravo. Assim, para que o exercício desse direito se afigure legítimo, é essencial que se mantenha 

                                                 

13 A aplicação princípio da razoabilidade, como explica Humberto Ávila, tem por objetivo imprimir racionalidade ao processo 
de aplicação do Direito e “exige determinada interpretação como meio de preservar a eficácia de princípios axiologicamente 
sobrejacentes” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 3ª ed., São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 105). 
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a referida relação de proporcionalidade. Em outras palavras, nos casos em que o juiz da causa 

constatar que a retratação espontânea foi realizada de maneira adequada e satisfatória, 

esclarecendo a situação e/ou desagravando o ofendido, ele deverá julgar improcedente o pedido 

judicial de resposta. No intuito de manter a proporcionalidade ínsita e necessária ao exercício 

legítimo desse direito, é necessário que se reconheça a possibilidade de uma avaliação casuística, 

da adequação do provimento jurisdicional postulado no caso concreto. Isto é, da própria utilidade 

da pretensão postulada em juízo. 

 

40. Esse tema, aliás, foi enfrentado por este E. STF na ocasião do julgamento da ADPF 

nº 130, particularmente no voto do Min. Celso de Mello. Ao analisar a constitucionalidade da 

antiga Lei de Imprensa, o Ministro destacou que o diploma não poderia fixar uma ponderação 

apriorística entre os interesses postos, já que a manutenção da proporcionalidade entre a resposta 

e o agravo precisa ser realizada caso a caso pelo Poder Judiciário. Veja-se:  

 

“É que a Constituição, no art. 5º, V, assegura o ‘direito de resposta, proporcional 

ao agravo’, vale dizer, trata-se de um direito que não pode ser exercido 

arbitrariamente, devendo o seu exercício observar uma estrita correlação 

entre meios e fins. E disso cuidará e tem cuidado o Judiciário. Ademais, o 

princípio da proporcionalidade, tal como explicitado no referido dispositivo 

constitucional, somente pode materializar-se em face de um caso concreto. 

Quer dizer, não enseja uma disciplina legal apriorística, que leve em conta 

modelos abstratos de conduta, visto que o universo da comunicação social 

constitui uma realidade dinâmica e multifacetada, em constante evolução. Em 

outras palavras, penso que não se mostra possível ao legislador ordinário 

graduar de antemão, de forma minudente, os limites materiais do direito de 

retorção, diante da miríade de expressões que podem apresentar, no dia a 

dia, os agravos veiculados pela mídia em seus vários aspectos.”14 

 

41. É exatamente nesse sentido a interpretação que se pretende conferir ao art. 2º, §3º, 

da Lei nº 13.188/2015. Impõe-se fixar a exegese, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, de 

que o juiz da causa poderá julgar improcedente o pleito de resposta/retificação e o eventual pedido 

reparatório quando constatar que a retratação espontânea se afigura suficiente à adequada 

reparação do agravo causado. 

                                                 

14 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 30/04/2009, DJe de 06/11/2009; voto do Min. Celso de Mello, 
pag. 103, grifou-se. 
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VI – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 5º, §§ 1º E 2º, 6º E 7º DA LEI Nº 

13.188/2015: RITO ESPECIAL QUE PÕE EM RISCO O EXERCÍCIO MÍNIMO DAS 

GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 

DEFESA 

 

42. A aplicação do rito especial criado pela Lei nº 13.188/2015, fatalmente, acabará por 

perpetrar restrições gravíssimas e irrazoáveis à garantia do devido processo legal e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa dos veículos de imprensa que vierem a ser 

arrolados como réus nas ações que tramitarem sob sua égide. Explica-se. 

 

43. Ao ensejo de disponibilizar ao ofendido um instrumento processual célere para 

apresentar a sua versão dos fatos, a nova lei acabou avançando na contramão do entendimento 

deste E. STF a respeito do que constitui o exercício legítimo do direito de resposta. 

 

44. Na linha do que se pontuou anteriormente, o agravo que dá ensejo à resposta é 

aquele “proveniente de informação (notícia) errônea ou inverídica veiculada por meio da 

imprensa”15. Isso significa dizer que o procedimento instituído para o exercício desse direito deve 

ser, de um lado, adequado à demonstração pelo autor da incorreção da notícia, e, de outro, à 

comprovação pelo veículo de comunicação de que a notícia possui lastro de veracidade. 

 

45. Em outras palavras, ainda que se trate de um rito célere, ele precisa oferecer 

minimamente a possibilidade de produção desse tipo de prova. Caso contrário, ele conduzirá à 

situação em que o veículo de comunicação será obrigado a veicular a resposta sem ter tido a 

oportunidade de demonstrar minimamente a veracidade da notícia. 

 

46. Esse aspecto foi precisamente pontuado pelo Min. Gilmar Mendes ao conceder a 

medida cautelar na Reclamação nº 18.735. Na ocasião, determinou-se a suspensão de decisão do 

Tribunal Superior Eleitoral que havia determinado a publicação de resposta por veículo de 

                                                 

15 ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 30/04/2009, DJe de 06/11/2009; voto do Min. Gilmar Mendes. 
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imprensa escrita. Um dos principais argumentos para tanto foi justamente o fato de o rito sumário 

adotado não se prestar à produção das provas necessárias. Confira-se: 

 

“Importante trazer à tona essas colocações feitas durante o julgamento da ADPF 

130, para que fique claro que o direito de resposta admitido 

constitucionalmente é aquele decorrente de informação falsa, errônea. 

Significa dizer que é preciso haver comprovação nos autos de que a 

informação veiculada na mídia é inverídica. Parece-me que o rito sumário 

comumente adotado pelas regras de regência do processo judicial eleitoral 

dificilmente se presta à produção de provas desse tipo”16 (grifou-se) 

 

47. O problema é que o rito da Lei nº 13.188/2015 dá ensejo exatamente a essa situação. 

Como se verá, ele dá margem a muitas hipóteses em que o veículo de comunicação não terá sequer 

a oportunidade de se defender, muito menos de produzir provas quanto à legitimidade da notícia 

veiculada. Além de estabelecer prazos muito exíguos, que praticamente inviabilizam a produção 

desse tipo de prova, o legislador estabeleceu como regra uma patente – e injustificada – quebra de 

isonomia entre as partes no processo. A começar pelo que dispõe o art. 5º, §1º, da Lei nº 

13.188/2015. 

 

48. Tal dispositivo prevê que será “competente para conhecer do feito o juízo do 

domicílio do ofendido ou, se este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha 

apresentado maior repercussão” (grifou-se). Suponha-se, então, que um pequeno órgão de 

imprensa estabelecido no Acre publique em seu site na Internet uma notícia acerca de uma grande 

empresa sediada no Rio Grande do Sul, cujo maior mercado consumidor, como sói acontecer, se 

localize em São Paulo. Caso esta grande empresa se sinta ofendida pela informação – ainda que 

sem razão –, o veículo de comunicação estará sujeito a responder a uma ação judicial 

extremamente célere e de consequências irreversíveis não no seu Estado de origem, mas no Rio 

Grande do Sul ou em São Paulo, a critério da empresa supostamente ofendida. 

 

49. Ora, o exemplo deixa às claras a inconstitucionalidade dessa previsão. Trata-se de 

regra capaz de estabelecer ex ante um prejuízo injustificável à defesa dos veículos de comunicação, 

                                                 

16 Rcl 18735 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 02/10/2014, p. 06/10/2014. 
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além de colocar o autor da ação em situação de franca vantagem processual. Por intermédio dela, 

estabeleceu-se uma condição extremamente dificultosa para o réu apresentar sua versão dos fatos 

e argumentos em juízo, a qual pode inclusive inviabilizar o exercício do contraditório e ampla 

defesa. 

 

50. Não se pode perde de vista que somente a ANJ representa 135 órgãos de imprensa, 

muitos dos quais pequenos veículos de comunicação interioranos que, além de não disporem de 

porte e de recursos para litigar pelo País afora, frequentemente são alvo de tentativas de subjugação 

por parte de autoridades e agentes econômicos locais. A realidade, portanto, não é, na maioria dos 

casos, aquela que contrapõe os grandes jornais, revistas e canais de televisão a indivíduos sem 

meios de reação. Ela engloba milhares de pequenos e médios veículos – por vezes mais vulneráveis 

que suas contrapartes –, os quais, a prevalecer o dispositivo impugnado, terão de responder a ações 

em foros afastados de suas sedes por distâncias continentais.  

 

51. Nem se diga que, no caso das ações envolvendo direito de resposta/retificação, seria 

possível aplicar-se a mesma lógica que orienta os processos envolvendo relações de consumo. 

Nesses, a experiência revela ser relativamente seguro pressupor a existência de uma assimetria de 

forças entre o prestador/fornecedor de produtos e serviços e o consumidor, em desfavor deste. Já 

nas demandas por resposta/retificação, é francamente equivocada a premissa de que o órgão 

de imprensa sempre tem maior poder econômico e político do que o suposto ofendido – 

circunstância que justificaria a instituição de privilégios processuais em favor deste. Trata-se de 

flagrante quebra da isonomia processual, decorrente de uma presunção legal que é desconectada 

da realidade e favorece a utilização do direito de resposta como forma de retaliar e intimidar o 

livre exercício da atividade jornalística. 

 

52. Mas o cerceamento de defesa passível de ser produzido pela regra do art. 5º, §1º se 

torna ainda mais evidente – e nocivo – quando tomado no contexto dos demais dispositivos que 

balizam o rito especial da Lei nº 13.188/2015. Confira-se o que determina o art. 6º: “Recebido o 

pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, mandará citar o 

responsável pelo veículo de comunicação social para que”, (i) “em igual prazo, apresente as 
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razões pelas quais não o divulgou, publicou ou transmitiu”; e (ii) “no prazo de 3 (três) dias, 

ofereça contestação” (grifou-se). 

 

53. Vale dizer, ajuizada a ação, o juiz ordenará que o veículo de comunicação apresente 

seu primeiro arrazoado em um prazo de apenas 24 (vinte e quatro) horas. Ora, voltando ao 

exemplo acima, seria pouco factível que, na hipótese de a pequena editora de jornal sediada no 

Acre ser demandada no Rio Grande do Sul, ela tivesse tempo hábil para contratar advogado, reunir 

documentos, preparar uma petição e efetuar o protocolo naquele outro estado da Federação. 

Quando mais se necessitasse extrair cópias in loco ou realizar outras diligências perante o Juízo.17 

 

54. O mesmo se passa em relação à apresentação de contestação. O prazo é de apenas 

3 (três) dias, esteja o demandado no Estado do Acre ou na própria Comarca em que tramitar ação. 

Causa perplexidade um período de tempo tão curto, inferior, aliás, àquele previsto em outras 

ações (inclusive constitucionais) de rito célere. Em ações cautelares, e.g., o prazo para a defesa 

do requerido é de 5 (cinco) dias, a teor do disposto no art. 802 do Código de Processo Civil em 

vigor.18 Já em Mandados de Segurança, ação de natureza constitucional, confere-se à autoridade 

apontada como coatora o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de informações (art. 7º, I, da 

Lei nº 12.016/2009). Já no caso da Lei nº 13.188/2015, o prazo é de apenas 3 dias – ou menos, se 

se considerar que, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas, o demandado estará ocupado preparando 

sua manifestação inicial, de modo que lhe restarão apenas 2 (dois) dias. 

 

55. As violações, contudo, não param por aí. O quadro sistemático de esvaziamento ao 

devido processo legal e de restrição sem precedentes ao contraditório e à ampla defesa é 

potencializado, ainda, pelo art. 7º da Lei nº 13.188/2015, de acordo com o qual: “o juiz, nas 24 

(vinte e quatro) horas seguintes à citação, tenha ou não se manifestado o responsável pelo veículo 

                                                 

17 Diferentemente do que ocorre no Mandado de Segurança, em que a Lei nº 12.016/2009 estabelece que “a petição inicial, 
que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos 
que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, 
à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições” (art. 6º), a contrafé da petição inicial da ação de direito de 
resposta/retificação não precisa ser apresentada ao juízo com as cópias dos documentos que a instruírem. Em razão disso, 
o veículo de comunicação precisará providenciar, dentro do limitadíssimo prazo inicial de 24 horas, cópia dos autos e dos 
documentos que o instruíram se quiser contrapor-se adequadamente às alegações da parte autora. 
18 V. tb. Art. 306 do Novo CPC (Lei nº 13.188/2015). 
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de comunicação, conhecerá do pedido e, havendo prova capaz de convencer sobre a 

verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final, fixará desde 

logo as condições e a data para a veiculação, em prazo não superior a 10 (dez) dias, da resposta 

ou retificação.” (grifou-se). 

 

56. O dispositivo merece análise detida e encerra não apenas uma, mas uma série de 

agressões sucessivas e contundentes ao contraditório e à ampla defesa dos veículos de 

comunicação. A começar pelo fato de que, no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas em 

que o demandado, após a citação, terá que contratar advogado, reunir elementos para explicar suas 

razões e produzir sua primeira peça, caberá ao juiz conhecer do pedido e fixar desde logo a 

data e as condições para a veiculação da resposta, que deverá se dar em no máximo 10 (dez) 

dias. E, para isso, a julgar pela literalidade da lei, bastará que se convença da verossimilhança da 

alegação ou apenas do justificado receio de ineficácia do provimento final, sem considerar que a 

publicação do direito de resposta é irreversível.  

 

57. Ou seja, o juiz tem o dever de apreciar o pedido nas 24 (vinte e quatro) horas 

seguintes à citação, o que corresponde ao mesmo prazo para que o demandado apresente suas 

primeiras razões, a teor do art. 6º, I, da Lei nº 13.188/2015. Com isso, a Lei criou uma situação 

que praticamente inviabiliza o exercício do contraditório pelo demandado. Afinal, ainda que 

ele consiga apresentar suas razões no exíguo prazo de 24 horas, é provável que o juiz, premido 

pelo mesmo prazo, não consiga considerá-las na análise da antecipação de tutela. A tendência 

serão decisões inaudita altera parte, o que novamente coloca o veículo de imprensa em situação 

de franca disparidade de armas.  

 

58. Trata-se, como se vê, de disposição claramente atentatória à garantia do art. 5º, LV, 

da Constituição, a qual, nas palavras do E. Ministro Gilmar Mendes, abrange os seguintes direitos: 

 

“(...) direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador 

a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos 

dele constantes; direito de manifestação (Recht auf Äusserung) que assegura 

ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito 

sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; direito de ver 

seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung) que exige do 
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julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo para contemplar as 

razões apresentadas.”19  

 

59. E o que é ainda mais grave: ao utilizar a conjunção “ou”, o art. 7º atenuou de forma 

indevida os requisitos para a concessão da medida de urgência, exigindo o preenchimento de 

apenas um deles. Basta a demonstração do receio de ineficácia do provimento final ou da 

verossimilhança das alegações para que se abra a possibilidade de o juiz determinar a 

implementação de uma medida que será tanto satisfativa 20  (já que, exercido o direito de 

resposta/retificação, exaure-se o objeto da ação) como irreversível 21  (i.e., divulgada a 

resposta/retificação, não haverá como se voltar atrás; os danos à credibilidade causados ao veículo 

estarão consumados). 

 

60. É dizer: diferentemente do que exige o Código de Processo Civil para a concessão 

de tutelas de urgência (art. 273 e 804), ainda que o suposto ofendido não consiga demonstrar a 

plausibilidade do direito alegado, mesmo assim o juízo poderá determinar a publicação da 

retificação ou resposta, diante do risco de ineficácia do provimento final. Como consequência, o 

réu poderá ser antecipadamente condenado a divulgar a resposta do suposto ofendido, muito 

embora o magistrado não estivesse sequer convencido da verossimilhança do direito da parte à sua 

divulgação.  

 

61. Veja-se que, se isso acontecer (e é tanto possível como provável que aconteça), a 

violação às liberdades de expressão, de imprensa e de informação dos veículos de comunicação 

estará consumada. Autorizar que alguém possa se utilizar de veículos de comunicação para 

                                                 

19 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martins; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 592. 
20 A medida é notoriamente satisfativa. Afinal, o art. 5º, §2º, da Lei nº 13.188/2015 proíbe expressamente (i) a cumulação de 
pedidos; (ii) a reconvenção; e (iii) o litisconsórcio, a assistência e a intervenção de terceiros. Na mesma linha, e a reforçar a 
impossibilidade de cumulação de pedidos e de ações, o art. 12 determina que “os pedidos de reparação ou indenização por 
danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo expressamente da tutela 
específica de que trata esta Lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo rito ordinário”. Em outras palavras, a ação 
de rito especial só pode ter por objeto o pedido de resposta, de modo que, uma vez exercido esse direito, legítima ou 
ilegitimamente, exaure-se completamente o objeto da ação. 
21 A medida é, igualmente, irreversível, porquanto, uma vez publicada a resposta, a condenação aos ônus sucumbenciais 
nunca será suficiente para reparar os danos à credibilidade causados ao veículo de comunicação. Veja-se, nesse sentido, 
que o art. 11, parágrafo único, do diploma impugnado só contempla, dentre os ônus da sucumbência, “os custos com a 
divulgação, publicação ou transmissão da resposta ou retificação.” Em outras palavras, a lei prevê apenas a reparação dos 
danos materiais, sem englobar os danos irreversíveis à sociedade e ao veículo de comunicação, que terão sido causados 
pela divulgação de resposta ilegítima. 
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divulgar as informações que deseja, sem demonstrar ao menos a verossimilhança quanto à 

alegação de ofensa ou da falsidade da notícia, importa em intolerável cerceamento da atividade 

jornalística, capaz de causar danos irreparáveis não só ao veículo de comunicação (que, 

certamente, terá sua credibilidade posta em xeque), como também, e principalmente, à própria 

sociedade. Afinal, ao invés de contribuir para o debate, a autorização para o exercício do direito 

de resposta, nesse contexto, pode confundir – e não esclarecer – os leitores. 

 

62. Todo esse conjunto de violações é ainda agravado pelo art. 5º, §2º, da Lei nº 

13.188/2015, que prevê o prazo de 30 dias para o julgamento do feito. Em raras hipóteses se 

vislumbra que prazo tão exíguo será suficiente para que o demandado tome conhecimento dos 

termos da ação, se defenda e produza as provas necessárias. Mesmo porque, como bem esclareceu 

o E. Min. Gilmar Mendes (conforme transcrição acima), se o direito de resposta admitido 

constitucionalmente é aquele decorrente de informação falsa, errônea, o rito estabelecido pela Lei 

nº 13.188/2015, incluindo o prazo de 30 dias para o seu processamento, dificilmente comportará 

a dilação probatória necessária para que se produzam elementos em torno da veracidade ou não da 

notícia. 

 

63. Em síntese, o rito especial fixado pela Lei nº 13.188/2015 prevê que, uma vez 

distribuída a ação (no foro do domicílio do ofendido ou no lugar onde o agravo tenha representado 

maior repercussão), o juiz deverá, dentro de 24 horas, mandar citar o responsável pelo veículo de 

comunicação para que apresente (i) as razões, no prazo de 24 horas, pelas quais não veiculou a 

resposta ou retificação, e (ii) sua contestação, no prazo de 3 dias (art. 6º). Independentemente de 

manifestação do réu, o juiz deverá, nas mesmas 24 horas seguintes à citação, caso vislumbre 

“verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final”, fixar as 

condições e a data para a veiculação da resposta ou retificação, não podendo esta ocorrer em prazo 

superior a 10 dias (art. 7º). Além disso, o feito deverá ser processado em até 30 dias. 

 

64. Ora, esse é um iter procedimental que parece ter sido pensado para funcionar como 

um verdadeiro rolo compressor incumbido de atropelar qualquer órgão de imprensa que 

porventura se aventure a noticiar algo que desagrade o retratado (algo que, aliás, faz parte do dia 
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a dia da atividade jornalística séria e independente). Ao que parece, pretende-se criar uma imprensa 

“chapa branca”, incapaz de exercer, de forma crítica, seu múnus constitucional. 

 

65. Tal como mencionado no capítulo introdutório desta ADI, não se ignora a 

importância e até mesmo a necessidade de se assegurar o exercício célere do direito de resposta. 

Mas a celeridade não justifica a violação e o esvaziamento de importantes direitos fundamentais – 

não só as garantias processuais, mas também as liberdades preferenciais de expressão e de 

imprensa. É perfeitamente possível conciliar a celeridade exigida pelo direito de resposta com as 

condições básicas para o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal 

por parte do demandado, colocando-o em posição que preserve a paridade de armas no processo.  

 

66. Da forma como o legislador estruturou o rito para as demandas da Lei nº 

13.188/2015, contudo, privando os veículos de comunicação de tempo hábil para apresentarem 

seus argumentos, produzirem uma defesa consistente e reunirem informações e elementos, 

estabeleceu-se, no ordenamento jurídico brasileiro, um procedimento que, para além de violar 

garantias processuais básicas previstas na Constituição, coloca em risco as liberdades de 

expressão, de imprensa e de informação. O efeito silenciador é inegável. 

 

67. O rito previsto da nova Lei de Direito de Resposta é, inclusive, muito mais severo 

e restritivo em relação à defesa dos veículos de comunicação (e, consequentemente, da liberdade 

de expressão, imprensa e informação) do que o previsto pela antiga Lei de Imprensa (Lei 

nº 5.250/1967), declarada incompatível com a ordem jurídico-constitucional pelo STF, no 

julgamento da ADPF nº 130. Veja-se, a título exemplificativo, a comparação de alguns 

dispositivos instituídos pela nova lei com o da não recepcionada Lei de Imprensa: 

 

Lei 13.188 – Direito de resposta Lei 5.250 – Lei de imprensa 

Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou 

retificação, o juiz, dentro de 24 (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 3 (três) dias, ofereça 

contestação. 

Art. 32, § 3º Recebido o pedido de resposta ou 

retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará 

citar o responsável pela empresa que explora 

meio de informação e divulgação para que, em 

igual prazo, diga das razões por que não o 

publicou ou transmitiu. 

Art. 57, § 3º Na contestação, apresentada no 

prazo de 5 (cinco) dias, o réu exercerá a 
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(…) exceção da verdade, se for o caso, indicará as 

provas e diligências que julgar necessárias e 

arrolará as testemunhas. A contestação será 

acompanhada da prova documental que 

pretende produzir. 

Art. 9º O juiz prolatará a sentença no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contado do 

ajuizamento da ação, salvo na hipótese de 

conversão do pedido em reparação por perdas 

e danos. 

Art. 57, § 4º Não havendo contestação, o Juiz 

proferirá desde logo a sentença, em caso 

contrário, observar-se-á o procedimento 

ordinário. 

 

68. Daí a urgência da intervenção deste E. STF, para restaurar-se o ambiente de 

normalidade nas atividades jornalísticas, tão caras ao Estado Democrático de Direito.  

 

VII – INDEVIDA RESTRIÇÃO AO PODER GERAL DE CAUTELA, QUE AFRONTA 

OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E  

DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL 

(Pedido subsidiário de interpretação conforme a Constituição do  

artigo 10 da Lei nº 13.188/2015) 

 

69. Mas não é só. A ora requerente também espera seja reconhecida a 

inconstitucionalidade da previsão do art. 10 da Lei nº 13.188/2015, ou, subsidiariamente, seja 

fixada sua interpretação conforme a Constituição. É que, tal como se verá, a regra nele contida 

aniquila o poder geral de cautela conferido aos juízes, inerente à função judicante e corolário 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição de 

1988, além de importar afronta às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal, previstas no art. 5º, LIV e LV da Carta Maior. 

 

70. Com efeito, o art. 10 da Lei nº 13.188/2015 estabelece que “[d]as decisões 

proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nesta Lei, poderá ser concedido 

efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas, em juízo colegiado prévio, a 

plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida” (grifou-se). 
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71. A locução “em juízo colegiado prévio” indica que a Lei teria afastado a 

possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso interposto, o que dependeria, 

obrigatoriamente, da manifestação do órgão colegiado. Tal norma, contudo, é francamente 

incompatível com a Constituição, na medida em que limita de forma irrazoável a efetividade e a 

qualidade da prestação jurisdicional, em especial naqueles casos em que o efeito suspensivo é 

necessário à preservação do direito sub judice. Neles, a efetiva prestação jurisdicional ficará de 

todo inviabilizada. 

 

72. E isso porque, como se viu acima, a antecipação de tutela nas ações submetidas ao 

rito da Lei nº 13.188/2015 tem caráter satisfativo e irreversível. Uma vez concedida, de acordo 

com o art. 10 da Lei, o veículo de comunicação, para evitar que a medida se consume, deve não 

apenas interpor recurso, mas lograr tê-lo apreciado por órgão colegiado antes de decorrido o 

prazo assinalado pelo juízo de piso para o cumprimento da medida. Tudo isso sem que, 

provavelmente, tenha tido a efetiva oportunidade de ser ouvido e de ter suas considerações 

apreciadas pelo juiz de primeiro grau antes da prolação da decisão antecipatória.  

 

73. Não é difícil antever que, em decorrência dessa disposição legal, a publicação da 

resposta ocorrerá, na esmagadora maioria dos casos, se não na totalidade, antes mesmo que o órgão 

colegiado possa se reunir para conhecer do recurso e, eventualmente, conceder-lhe efeito 

suspensivo. Em determinados Estados da Federação, um recurso pode demorar meses para ser 

incluído em pauta ou em mesa. Mesmo a apreciação de pedidos de urgência em seu processamento 

pode demorar sobremaneira. Logo, o que o art. 10 propicia é que o autor, suposto ofendido, tenha 

sua pretensão atendida de forma integral e irreversível, sem que o veículo de comunicação tenha 

tido sequer a possibilidade de ter suas considerações apreciadas. Não se trata de mera restrição, 

mas de verdadeira aniquilação das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, 

CRFB). 

 

74. A propósito, rememore-se que o juiz tem o prazo de 24 horas a contar da citação 

para decidir sobre a antecipação de tutela, mesmo tempo fixado para a primeira manifestação do 

réu. E a contestação deverá ser apresentada em “apenas” 3 dias. Assim, é possível que o recurso 

da decisão antecipatória de tutela seja a primeira manifestação do veículo de comunicação a ser 
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efetivamente apreciada pelo Estado-juiz. Caso ele não seja conhecido pelo colegiado antes do 

prazo fixado pelo juízo para a publicação da resposta (que nunca será superior a 10 dias), ter-se-

á o exaurimento do objeto do processo sem que tenha sido efetivamente apreciada qualquer 

manifestação do réu! 

 

75. Nesse cenário, fica claro que uma leitura do art. 10 que impeça o relator de atribuir 

efeito suspensivo ao recurso retira-lhe importante parcela do poder jurisdicional de que se 

encontra investido. Afinal, o poder geral de cautela é inerente à função judicante e decorre 

da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da 

CRFB). Não há como se falar em acesso à justiça sem que sejam assegurados todos os meios 

disponíveis para que o magistrado possa fazer valer a vontade do Estado-juiz. É o que explica 

Cândido Rangel Dinamarco: 

 

“Somente tem acesso à ordem jurídica quem recebe justiça. E receber justiça 

significa ser admitido em juízo, poder participar, contar com a participação 

adequada do juiz e, ao fim, receber um provimento jurisdicional 

consentâneo com os valores da sociedade. Tais são os contornos do processo 

justo, ou processo équo, que é composto pela efetividade de um mínimo de 

garantias de meios e de resultados (…).”22 

 

76. Ressalve-se que a ANJ não pretende defender, nesta ação, que o legislador está 

proibido de restringir, em todo e qualquer caso, o poder geral de cautela. Como se sabe, esse E. 

Tribunal já teve oportunidade de reconhecer a legitimidade, em tese, da imposição de restrições à 

concessão de medidas cautelares contra a Fazenda Pública. Refere-se ao julgamento, e.g., da ADC 

nº 4, ocasião em que esse E. STF reconheceu a validade jurídico-constitucional da restrição 

estabelecida pela Lei nº 9.494/1997.  

 

77. Nada obstante, e é isso que merece destaque para a presente ADI, esta E. Corte, 

naquela oportunidade, assentou o entendimento de que, a despeito de a norma ser constitucional 

em abstrato, isso não impediria que os magistrados exercessem o controle de constitucionalidade 

de forma difusa e concreta, à luz das particularidades do caso em análise. Isto é: o STF deixou 

                                                 

22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 1. 6ª ed., revista e atualizada. São Paulo: 
Malheiros, 2009, pp. 243-244. Grifou-se. 
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aberta a possibilidade de os juízes decidirem, à luz das peculiaridades do caso, sobre a 

inconstitucionalidade da incidência da norma restritiva em determinada hipótese. 

 

78. O raciocínio desenvolvido por este E. Tribunal foi o de que normas restritivas de 

direitos fundamentais estão sempre sujeitas a um duplo processo de ponderação: primeiramente 

em abstrato, pelo legislador, e em seguida em concreto, pelo julgador. O fato de que, em princípio, 

uma determinada norma se apresenta constitucional não significa que em todos os casos a sua 

incidência o será. Em determinadas hipóteses, sua aplicação poderá ser afastada, após o 

sopesamento dos valores subjacentes.23  

 

79. Aplicando-se tal raciocínio à presente ADI, é imperioso que se reconheça a 

possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ainda que ad referendum do 

Plenário do respectivo Tribunal, quando constatar ser inviável aguardar a reunião do órgão 

colegiado para deliberação sobre o pedido. Essa é a única leitura que se coaduna com o poder geral 

de cautela decorrente do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, sem descuidar da 

importância do direito de resposta. Essa também é a única interpretação que privilegia e reconhece 

o já aludido status preferencial de que goza a liberdade de imprensa no sistema constitucional 

brasileiro, por permitir a imediata revisão da decisão, em juízo de delibação provisório, nos casos 

em que isso não possa ser feito, por qualquer razão, imediatamente pelo órgão colegiado. 

 

80. Por esses motivos, a requerente pleiteia seja declarada a inconstitucionalidade do 

art. 10 da Lei nº 13.188/2015, pugnando, em caráter subsidiário, pela fixação de interpretação 

conforme a Constituição desse dispositivo, de modo que a norma dele extraída não impeça o 

relator de conceder, ad referendum do plenário, efeito suspensivo aos recursos interpostos, a 

partir da avaliação das circunstâncias do caso concreto. 

 

                                                 

23 Luís Roberto Barroso pontua que “(…) o entendimento que prevalece é o de que a lei não pode impor solução rígida e 
abstrata para esta colisão, assim como para quaisquer outras. E ainda quando a solução proposta encontre respaldo 
constitucional e seja em tese válida, isso não impedirá o julgador, diante do caso concreto, de se afastar da fórmula legal se 
ela produzir uma situação indesejada pela Constituição”. (BARROSO, Luís Roberto. Liberdade de expressão versus direitos 
da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação. In: “Temas de Direito Constitucional”. Tomo 
III, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 88). 
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VIII – DA PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO 

MONOCRÁTICA DE MEDIDA CAUTELAR 

 

81. A plausibilidade do direito alegado na presente Ação Direta foi detidamente 

demonstrada ao longo da argumentação acima empreendida. Com efeito, impor a um meio de 

comunicação a veiculação de resposta ou o pagamento de indenização em todo e qualquer caso, a 

despeito da existência de retratação ou retificação espontâneas que tenham sido adequadas e 

satisfatórias, vai de encontro à própria garantia ao direito de resposta “proporcional ao agravo” 

(art. 5º, V, CRFB), às liberdades de informação, de expressão e de imprensa (arts. 5º, IV, IX, e 

220, caput e §1º, CRFB) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 1º, caput; 

art. 5º, LIV, da CRFB).  

 

82. Igualmente inconstitucional é o rito que possibilita a concessão de tutelas 

satisfativas irreversíveis sem que o demandado tenha tido sequer o direito de se manifestar ou de 

impugnar, minimamente, o exercício do direito de resposta pelo suposto ofendido. Realmente, o 

procedimento disciplinado pela Lei nº 13.188/2015 atenta contra o devido processo legal (art. 5º, 

LIV, da CRFB), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB), a isonomia (em sua 

dimensão de paridade de armas das partes no processo; art. 5º, caput e inciso LV, da CRFB), o 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CRFB), bem como 

contra o princípio da proporcionalidade (art. 1º, caput; art. 5º, LIV, da CRFB). 

 

83. Trata-se de procedimento tão restritivo a essas garantias processuais que tem o 

condão de esvaziá-las, dependendo da circunstância de cada caso. Como se isso não bastasse, a 

injustificada compressão das garantias processuais propicia uma violação sem precedentes à 

liberdade de imprensa, que não se exerce sem o componente da liberdade editorial. Para dizer em 

poucas palavras: o risco, aqui, é de produção um efeito silenciador sobre a imprensa, com a 

contrapartida do exercício arbitrário do direito de resposta – tudo sob o pálio da Lei nº 

13.188/2015. 

 

84. Daí já se extrai a presença evidente de periculum in mora. Está-se diante de uma 

situação de inconstitucionalidade contínua representada pela ameaça de violação da liberdade de 
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imprensa por meio de ordens judicial, assim como pela possibilidade de ablação de garantias 

processuais fundamentais. Vale salientar que, como já reconheceu este E. Supremo Tribunal 

Federal24, a urgência a justificar o pedido de medida cautelar em Ação Direta é ínsita à situação 

de inconstitucionalidade que se visa corrigir por meio do controle de constitucionalidade. 

Justamente o caso dos presentes autos. 

 

85. Lado outro, não se vislumbra qualquer perigo de dano reverso com a imediata 

suspensão dos dispositivos legais atacados. Com efeito, caso sejam suspensos os dispositivos ora 

impugnados – o que se espera – o direito de resposta continuará regido pela nova lei, exceto quanto 

ao procedimento a ser adotado, no que lhe serão aplicadas, subsidiariamente, as regras processuais 

atualmente em vigor, notadamente o CPC. Não há dúvida, portanto, de que, uma vez deferida a 

medida cautelar ora pleiteada, permanecerá intocada a possibilidade de exercício do direito de 

resposta, com fundamento tanto na Constituição (art. 5º, V, CRFB) – conforme, inclusive, 

reconheceu este E. STF por ocasião do julgamento da ADPF nº 130 –, quanto nos dispositivos 

da Lei nº 13.188/2015 não impugnados nesta ação.  

 

86. Registre-se, ademais, que esta E. Corte, diante de situações de qualificada e 

excepcional urgência, tem admitido não somente a concessão da medida cautelar, mas seu 

deferimento monocrático, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/99, do art. 798 do CPC e 

do art. 21, incisos IV e V, do RISTF. A ratio dessas disposições funda-se no poder geral de cautela 

dos magistrados desta Suprema Corte que, diante de situações de extrema relevância, podem 

conceder medidas de urgência imediatamente. 

 

87. A propósito, os Ministros desta E. Corte não têm se furtado de conceder medidas 

cautelares monocraticamente quando a situação de urgência resta cabalmente configurada, como 

é o caso presente. Veja-se, e.g., a medida cautelar deferida pela Min. Cármen Lúcia nos autos da 

ADI nº 4.917, por meio da qual se suspendeu a eficácia de diversos dispositivos da Lei nº 

                                                 

24 V., e.g., ADI nº 165-5/MG, j. 01.02.90, rel. Ministro Celso Mello; ADI nº 2.427-2/PR, j. 20.06.2001, rel. Ministro Nelson 
Jobim; ADI nº 1087-5, j. 01.02.95, rel. Ministro Moreira Alves   
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9.478/1997, que haviam sido alterados pela Lei nº 12.734/2012. Nos termos da referida decisão, 

“é a comprovação desta urgência qualificada que impede o aguardo de sessão previamente 

agendada para o exame da cautelar requerida, pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em regular 

processamento das fases da presente ação”.25 No mesmo sentido, o Min. Luiz Fux também 

concedeu liminar nos autos da ADI nº 4.598, “considerando a iminência dos efeitos da Resolução 

nº 130 do CNJ, diante da impossibilidade de apreciação imediata do feito pelo Colegiado”26. 

Também na ADI nº 4.451, o Ministro Ayres Britto concedeu a liminar consignando que “opto 

pelo exame monocrático da questão, ad referendum do Plenário e ‘sem a audiência dos órgãos 

ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado’ (§ 3º do art. 10 da Lei 

9.868/99), por entender que a situação retratada nos autos é de extrema urgência, a demandar 

providência imediata. Estamos em pleno evolver do período eleitoral e a tramitação rotineira 

para a tomada de decisão terminaria por esvair a utilidade da medida cautelar requerida”.27 

 

88. Assim, demonstrada a urgência qualificada da situação das representadas da 

Requerente, extensível à sociedade como um todo – que, afinal, suporta os danos gerados pelas 

ordens judiciais proferidas, tendentes a silenciar a imprensa –, é impositiva a concessão 

monocrática da medida cautelar na presente ADI, a fim de que, até o julgamento definitivo da 

presente ação: 

 

(i) Seja emprestada interpretação conforme a Constituição ao art. 2º, §3º, 

da Lei nº 13.188/2015, a fim de que esse E. Supremo Tribunal Federal fixe 

o entendimento de que compete ao juiz da causa aferir se a retratação ou a 

retificação espontânea tornam, ou não, despiciendo o exercício do direito de 

resposta ou a concessão de indenização, conforme as peculiaridades do caso 

concreto;  

 

(ii) Seja suspensa a eficácia dos dispositivos que disciplinam o 

procedimento especial para exercício do direito de resposta, quais 

sejam, os artigos 5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da Lei nº 13.188/2015, uma vez 

que tais dispositivos estabelecem restrições desproporcionais às garantias 

                                                 

25 STF, ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 18/03/2013, DJ de 21/03/2013. 
26 STF, ADI 4598 MC, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, j. 30/06/2011, DJ de 02/08/2011. 
27 STF, ADI 4451 MC, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, j. 26/08/2010, p. 01/09/2010. 
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constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal 

e da paridade de armas; e 

 

(iii) subsidiariamente, seja fixada interpretação conforme a Constituição do art. 

10 da Lei nº 13.188/2015, no sentido de que a única leitura constitucional 

do dispositivo é aquela que não impeça o relator de conceder, 

monocraticamente, no juízo de delibação provisório, efeito suspensivo ao 

recurso interposto, ad referendum do órgão colegiado do respectivo 

Tribunal. 

 

IX – CONCLUSÃO E PEDIDOS 

 

87. Diante de todo o exposto, a ANJ pede e espera que V. Exa., forte no poder geral de 

cautela, conceda monocraticamente, nos termos do art. 10, §3º, da Lei nº 9.868/99, a medida 

cautelar acima pleiteada, ad referendum do Plenário. 

 

88. A requerente pugna, ainda, pelo regular processamento da presente ADI, com a 

intimação das autoridades responsáveis pela prática dos atos questionados, no prazo legal, 

protestando, desde já, pela produção de todas as provas em Direito admitidas. 

 

89. Por fim, a ANJ pede seja julgada procedente in totum a presente ação,  

 

(i) em primeiro lugar, para que seja emprestada interpretação conforme a 

Constituição ao §3º do art. 2º da Lei nº 13.188/2015, no sentido de que 

compete ao juiz da causa aferir se a retratação ou a retificação espontânea 

tornam, ou não, despiciendo provimento judicial de resposta ou a concessão 

de indenização, interpretação essa pautada no princípio da 

proporcionalidade, insculpido, de forma expressa, no art. 5º, V, da CRFB, e 

consectário lógico da cláusula do Estado Democrático de Direito (art. 1º, 

caput, da CRFB) e do devido processo legal substantivo (artigo 5º, LIV, da 

CRFB);  

 

(ii) em segundo lugar, para que sejam declarados inconstitucionais os artigos 

5º, §§1º e 2º; 6º; 7º e 10 da Lei nº 13.188/2015, por violação a garantias 

processuais que possuem assento constitucional (art. 5º, XXXV; LIV e LV, 

da CRFB), assim como ao sistema constitucional de proteção das liberdades 
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de expressão, imprensa e informação (arts. 5º, incisos IV e IX, e 220 da 

CRFB); 

 

(iii) por fim, subsidiariamente, para que se fixe interpretação conforme a 

Constituição do art. 10 da Lei nº 13.188/2015, no sentido de que a única 

leitura constitucional do dispositivo é aquela que não impeça o relator de 

conceder, monocraticamente, no juízo de delibação provisório, efeito 

suspensivo ao recurso interposto, ad referendum do órgão colegiado do 

respectivo Tribunal, interpretação essa pautada na cláusula da 

inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CRFB). 

 

90. Em cumprimento ao disposto no art. 39, I, do Código de Processo Civil, a 

Requerente informa que todas as intimações e publicações referentes a este processo deverão ser 

feitas, exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome dos subscritores desta peça, no endereço 

constante do timbre. 

 

91. Atribui à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Nestes termos,  

P. deferimento.  

Do Rio de Janeiro, RJ, para Brasília, DF, 14 de dezembro de 2015. 

 

 

 

GUSTAVO BINENBOJM 

OAB/RJ Nº 83.152 

ALICE VORONOFF 

OAB/RJ Nº 139.858 

 

 

RAFAEL L. F. KOATZ  

OAB/DF Nº 46.142 

 

 

CARINA LELLIS 

OAB/RJ Nº 166.533 
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