
N
º 

14
5 

   
|  

 H
om

en
ag

em
 a

 W
al

te
r C

en
ev

iv
a

Re
vi

st
a 

do
 A

dv
og

ad
o

Rua Álvares Penteado, 151
Centro  |  Cep 01012 905  |  São Paulo  |  SP
(11) 3291 9200

www.aasp.org.br

Revista do
Advogado
Nº 145   |   ABR  |   2020

Homenagem a Walter Ceneviva



210

R
ev

is
ta

 d
o 

A
dv

og
ad

o

O tratamento dado à liberdade de expressão no 
país é ambíguo e claudicante. Ninguém afirma ser 
contrário à liberdade de expressão – desde que essa 
expressão não lhe atinja, nem lhe contrarie. Pode soar 
engraçado, mas causa perplexidade a coexistência, 
no país, de dispositivos legais e decisões judiciais 
tão favoráveis à liberdade de expressão, ao mesmo 
tempo em que se nota uma predisposição censória 
igualmente firme e ativa por parte de diversos seto-
res da sociedade. Essa tensão pode ser observada 
por diversos ângulos e parece vir de longa data.1 

Já para começar, lembro que a censura é an-
terior à imprensa no Brasil. José Marques de Melo, 
no livro Sociologia da Imprensa,2 aponta que o pri-
meiro jornal impresso em território nacional foi a 
Gazeta do Rio de Janeiro, que circulou no dia 10 de 
setembro de 1808, marcando o início do jornalismo 
nacional. Mas em 24 de junho daquele ano – antes, 
portanto, da circulação da Gazeta – foram editadas 
as “Instruções provisórias para o Regimento da 
Impressão Régia”, que dispunham sobre a censura 
das publicações da Impressão Régia.3

1. As considerações que faço aqui procuram retratar uma dico-
tomia do ponto de vista de quem atua profissionalmente na área 
de imprensa e mídia. Essa é a homenagem que faço ao advoga-
do que viveu as contradições do país não apenas no exercício da 
sua profissão, mas também como colunista do jornal Folha de 
S.Paulo. Walter Ceneviva merece aplausos pela vida dedicada 
à imprensa.
2. Vf. em MELO, 1973, p. 87 e 88.
3. Diversos autores já dissertaram sobre o tema. Chamo espe-
cialmente atenção para artigo de Eugênio Bucci, “O desejo de 
censura” (2011).

Reflexões sobre liberdade 
de expressão.
Uma homenagem a Walter Ceneviva.1
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A Lei de Imprensa do governo militar (Lei nº 
5.250), editada em 1967, dispunha, no art. 1º, que 
“é livre a manifestação do pensamento e a procu-
ra, o recebimento e a difusão de informações ou 
ideias, por qualquer meio, e sem dependência de 
censura”. Esse dispositivo, o primeiro da lei, era en-
tão claramente a favor da liberdade de expressão, 
embora todo o restante fosse absolutamente con-
trário. O § 2º desse art. 1º dispunha que a liberdade 
referida no caput 

“não se aplica a espetáculos e diversões pú-
blicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da 
lei, nem na vigência do estado de sítio, quando o 
Governo poderá exercer a censura sobre os jornais 
ou periódicos e empresas de radiodifusão e agên-
cias noticiosas nas matérias atinentes aos motivos 
que o determinaram, como também em relação aos 
executores daquela medida”.

Nos anos seguintes, e sem qualquer constran-
gimento, instalou-se no país órgão censor contra 
tudo: jornal, teatro, música, cinema, pensamentos 
e atos. 

Esse embate entre a liberdade de expressão e 
a censura é uma constante. Carlos Eduardo Lins 
da Silva (1991, p. 91), um estudioso do jornalismo, 
aponta que essa contradição não é exclusiva de 
um grupo, nem dos militares e nem da direita no 
Brasil. Ao fazer considerações sobre o tema, ele 
lembra um episódio em que Ulysses Guimarães, 
o ícone da oposição ao governo militar e símbolo da 
Campanha “Diretas Já”, mandou apreender carta-
zes da CUT que expunham uma opinião que consi-
derou ofensiva a alguns congressistas.4 Até mesmo 
então Ulysses Guimarães, vejam só, que tanto lutou 
pela redemocratização do país, determinou ordem 
de censura. 

A Lei de Imprensa a que me referi anterior-
mente, de 1967, coexistiu com a Constituição 

4. Isso aconteceu num momento em que Ulysses Guimarães 
assumiu interinamente a Presidência da República, no início 
de 1988.

promulgada em 1988 por mais de 20 anos, espe-
lhando, nessa convivência, nossa contradição. 
Embora a Constituição Federal (CF) tenha adotado 
princípios de plena liberdade, proibindo a censura, 
convivemos com esses princípios de liberdade e 
com a Lei de Imprensa até 2009. O deputado ca-
rioca Miro Teixeira, tendo se escandalizado com o 
assédio (moral) judicial sofrido pela jornalista Elvira 
Lobato e pelo jornal Folha de S.Paulo no episódio da 
Igreja Universal,5 viu aí uma boa ocasião para ques-
tionar a conformidade do texto da Lei de Imprensa 
com a CF, e propôs, em nome do PDT, uma arguição 
de descumprimento de preceito fundamental pe-
rante o Supremo Tribunal Federal (STF), que revo-
gou aquela.

Contudo, nos 20 anos em que durou, a con-
vivência da Lei de Imprensa com a CF não foi pa-
cífica. O embate entre valores foi evidente para 
quem atuava na área. Depois de promulgada a 
Constituição, com seus generosos princípios favo-
ráveis à liberdade de expressão, algumas decisões 
judiciais, sobretudo do STJ, por incrível que pareça, 
trataram de revogar alguns poucos dispositivos da 
Lei de Imprensa que bem ou mal favoreciam jor-
nalistas e empresas editoras. A ironia da situação 
era contundente: de um lado, a sociedade civil vi-
via momentos de euforia com a recuperação da 
cidadania e com o empoderamento de diversas 
instituições, dentre elas o da imprensa, e, de outro, 

5. Refiro-me aos mais de cem processos buscando indenização 
por danos morais movidos por fiéis da Igreja Universal contra a 
jornalista e o jornal Folha de S.Paulo em 2007, por conta de uma 
reportagem que mencionava bens e rede de comunicação dessa 
organização religiosa.

A Lei de Imprensa coexistiu 
com a Constituição promulgada 
em 1988, espelhando 
nossa contradição.
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setores mais conservadores pareciam se assustar 
com o cenário. Foi então que se viu o início de um 
movimento que tratava de restringir a liberdade que 
a imprensa começava usufruir. À medida que ca-
sos concretos de responsabilidade civil chegavam 
aos Tribunais Superiores, os raros dispositivos da 
Lei de Imprensa, de natureza cível, que favoreciam 
jornalistas,6 foram aos poucos sendo substituídos 
por jurisprudências mais severas a desfavor dos 
jornalistas e das empresas editoras. 

Três exemplos são absolutamente impactantes: 
(a) a Súmula nº 221 do STJ (1999),7 que cristalizou o 
entendimento de que os jornalistas, e não apenas 
as empresas editoras, poderiam ser responsabili-
zados pelos escritos veiculados nos jornais – com 
isso abrindo a brecha para jornalistas serem conde-
nados ao pagamento de indenizações; (b) a Súmula 
nº 281 do mesmo STJ (2004),8 que sedimentou 
o entendimento de que a tarifação da lei, que es-
tipulava uma faixa de valor para as indenizações, 
não deveria ser aplicada9 – com isso possibilitando 

6. Alguns dispositivos da Lei de Imprensa, de natureza cível, eram 
até razoavelmente favoráveis aos jornalistas. Não acredito que 
esses dispositivos, que chamo de menos rigorosos, constituís-
sem, na época em que editada a lei (1967), algum tipo de bene-
plácito da Ditadura Militar. Muito ao contrário. Creio que esses 
dispositivos foram incluídos na lei de modo menos severo seja 
por desconhecimento da matéria por parte dos militares ou, ain-
da, seja por terem optado por concentrar o foco censor nas pu-
nições de natureza criminal e privativas da liberdade, tendo sido 
menos virulentos quanto às disposições de natureza civil, a que 
me refiro.
7. Súmula nº 221/STJ: “São civilmente responsáveis pelo res-
sarcimento resultante de dano, decorrente de publicação pela 
imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veícu-
lo de divulgação”. Tal entendimento se contrapôs ao § 2º do art. 
49 da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967), que assim dispunha: 
“Se a violação de direito ou o prejuízo ocorre mediante publica-
ção ou transmissão em jornal, periódico, ou serviço de radiodifu-
são, ou de agência noticiosa, responde pela reparação do dano 
a pessoa natural ou jurídica que explora o meio de informação 
ou divulgação”.
8. Súmula nº 281/STJ: “A indenização por dano moral não está su-
jeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”. Tal súmula se con-
trapôs aos arts. 51 e 52 da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967), 
que limitavam os valores de indenização de 2 a 20 salários para 
os jornalistas e de 20 a 200 salários mínimos para as empre-
sas editoras.
9. Essa súmula contribuiu muito para o que veio a se chamar de 
indústria das indenizações, consistente na fixação de valores Ô 

que jornalistas pudessem ser condenados ao pa-
gamento de valores elevados, o que, juntamente 
com sua responsabilização pessoal, constituiu uma 
forma de constrangimento; e, por último, (c) deci-
sões de tribunais que, a partir de 1994, na prática, 
acabaram por revogar o art. 56 da Lei de Imprensa, 
que estipulava o prazo de três meses para o perío-
do prescricional da ação de indenização movida 
contra as empresas editoras,10 passando a valer o 
prazo do Código Civil (CC) de então, que estabele-
cia o prazo de 20 anos para esse tipo de ação – com 
isso impondo a jornalistas e editores um enorme 
período de exposição frente a um possível proces-
so contra uma matéria que redigissem. 

A decisão do STF, que afastou a aplicação da 
Lei de Imprensa, colocou um fim nessas disputas 
e constitui, provavelmente, o maior libelo a favor 
da liberdade de expressão no país. Por ocasião do 
julgamento, o Supremo Tribunal, na voz do ministro 
Carlos Ayres Britto, manifestou o entendimento de 
que as liberdades de pensamento, criação, expres-
são, informação e imprensa não comportam qual-
quer restrição ao seu exercício, e não se sujeitam a 
quaisquer outras disposições que não aquelas pre-
vistas na própria Constituição. E a CF dispõe que a 
liberdade de expressão e imprensa no país é plena.  

Houve então um período de relativa estabilida-
de até mais ou menos 2018, com as eleições presi-
denciais. Não vou tratar aqui do que aconteceu em 
seguida, porque foge ao que me proponho neste 
artigo. Mas até 2018, então, houve a fixação de al-
guns parâmetros referentes à garantia da liberdade 
de expressão. Algumas iniciativas que demons-
tram isso são a decisão do STF, revogando a Lei 
de Imprensa (2009), referida anteriormente; a pro-
mulgação da Lei de Acesso à Informação (2011), o 

Ô milionários a título de indenização por danos morais, em que a 
avaliação do dano sempre é muito subjetiva.
10. Art. 56 da Lei de Imprensa: “A ação para haver indenização 
por dano moral poderá ser exercida separadamente da ação para 
haver reparação do dano material, e sob pena de decadência de-
verá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou 
transmissão que lhe der causa”.
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Marco Civil da Internet (2014) e a decisão também 
do STF que liberou as biografias de autorizações 
dos biografados ou seus familiares (2015).

Mas, mesmo durante esse período, o exercício 
da liberdade de expressão no país gerou inseguran-
ça. A discussão sobre os valores que essa liberda-
de assegura demonstrou ser incipiente dentre os 
doutrinadores. A sociedade civil e o Judiciário, por 
outro lado, também escorregaram no tema, com 
manifestações contraditórias e a adoção de outros 
tipos de cerceamento.

Veja-se, por exemplo, o caso do jornalista Alan 
de Abreu, que teve o sigilo das suas comunicações 
quebrado pela Justiça. Esse é um belo caso em que 
a liberdade de expressão saiu vitoriosa, mas não 
sem antes despertar alguns sobressaltos. O caso 
envolveu um preceito muito valioso para o livre flu-
xo das informações, que é o sigilo da fonte. Este é 
um dos vértices de sustentação do acesso à infor-
mação e, dada a sua relevância, recebeu proteção 
constitucional justamente no capítulo que trata 
dos direitos e das garantias fundamentais, e pre-
cisamente no tópico que se refere à liberdade de 
informação.11 O repórter foi investigado pela Polícia 
Federal por ter divulgado12 escutas telefônicas re-
ferentes a um esquema de corrupção ocorrido na 
delegacia do Ministério do Trabalho em São José 
do Rio Preto. Com o intuito de descobrir quem te-
ria transmitido ao repórter o teor das intercepta-
ções telefônicas, um magistrado de Rio Preto, em 
decisão confirmada pela Justiça Federal, determi-
nou não somente a quebra do sigilo telefônico do 

11. Art. 5º, inciso XIV, da CF: “é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional”. Tratados internacionais, dos quais o 
Brasil é signatário, contêm a mesma proteção. A Declaração de 
Chapultepec  (que dispõe no item 3 que  “Não se poderá obri-
gar a nenhum jornalista a revelar suas fontes de informação”) e 
a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão da 
OEA  (que dispõe, no item 8, que  “Todo comunicador social tem 
o direito de reserva de suas fontes de informação, anotações, 
arquivos pessoais e profissionais”) são alguns exemplos que se 
destacam. Até mesmo na famigerada Lei de Imprensa, do gover-
no militar, o sigilo da fonte já era protegido.
12. No jornal Diário da Região, de São José do Rio Preto, SP.

repórter, como também de toda a redação do jornal, 
o Diário da Região. A quebra do sigilo das comuni-
cações do jornalista poderia levar à fonte que lhe 
transmitiu as tais escutas – com a quebra do sigilo 
da fonte. A Associação Nacional dos Jornais ajuizou 
então uma reclamação13 perante o STF, que por sua 
vez suspendeu a decisão que determinava a quebra 
do sigilo. O final, por assim dizer, feliz, restituindo o 
sigilo de comunicação do jornalista, coube ao STF.

Há diversos exemplos desse embate a que me 
refiro entre liberdade de expressão e proposições 
restritivas dessa liberdade em outras instâncias 
que não o Judiciário. Alguns dispositivos do CC 
bem retratam a questão. Em 2001, o Congresso 
aprovou o CC, que foi sancionado em 2002. Nele, 
três dispositivos chamam a atenção por sua com-
pleta dissonância em relação aos dispositivos da 
CF de liberdade de expressão. São os arts. 17,14 2015 
e 21,16 que dispõem, respectivamente, que o nome 
da pessoa não pode ser usado em publicações que 
a exponham ao desprezo público; que a divulgação 
da imagem de uma pessoa pode ser proibida, a seu 
pedido, se lhe atingir a honra, a boa fama, ou a res-
peitabilidade; que a privacidade das pessoas é in-
violável, e que o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a isso. 

Como se pode imaginar, esses dispositivos 
são fatais para a liberdade de expressão. Com 

13. Reclamação nº 19.464, sob a relatoria do ministro 
Dias Toffoli.
14. Art. 17, CC: “O nome da pessoa não pode ser empregado por 
outrem em publicações ou representações que a exponham ao 
desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória”.
15. Art. 20, CC: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à ad-
ministração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a di-
vulgação 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, ou a respeitabi-
lidade, ou se destinarem a fins comerciais”.
16. Art. 21, CC: “A vida privada da pessoa natural é inviolável, 
e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providên-
cias necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a 
esta norma”.
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base neles, pessoas – sobretudo as que ocupam 
cargos públicos – requerem (e obtêm) ordens de 
remoção de conteúdo da internet ou de proibi-
ção de publicação de reportagem, restringindo o 
fluxo de informações. Também com fundamen-
to nesses dispositivos, diversas biografias foram 
proibidas. A proliferação de ordens judiciais proi-
bindo a edição de biografias, ou determinando a 
retirada de circulação de biografias, era de tal or-
dem naqueles anos que a Associação Nacional de 
Editores de Livros (Anel) propôs uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (Adin)17 questionando a 
adequação desses dispositivos em relação à CF. 

Em 2015, o STF, por unanimidade de votos, de-
clarou inexigível a autorização prévia para a publi-
cação de biografias. A decisão deu interpretação 
conforme à Constituição (sem redução de texto) 
aos arts. 20 e 21 do CC, de modo que tais dispositi-
vos sejam interpretados de acordo com os direitos 
fundamentais à liberdade de expressão da ativida-
de intelectual, artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de censura ou licença de 
pessoa biografada (ou de seus familiares no caso 
de pessoas falecidas), relativamente a obras bio-
gráficas, literárias ou audiovisuais. 

Apesar da vitória unânime à liberdade de 
expressão, alguns votos possuem contradições in-
ternas, isto é, dentro do mesmo voto. É o caso do 
voto do ministro Lewandowski, em que ele louva o 
momento histórico do STF “ao reafirmar a tese de 
que não é possível que haja censura ou que se exija 
autorização prévia para a produção e publicação de 

17. Adin nº 4.815, STF.

biografias”, mas logo em seguida acrescenta que a 
decisão é válida “desde que” não se ofendam os di-
reitos constitucionais dos biografados. Na mesma 
toada, o ministro Dias Toffoli, apesar de publica-
mente favorável às biografias, também escorre-
gou numa contradição. Ele afirma que “[...] a Corte 
está afastando a ideia de censura, que, no Estado 
Democrático de Direito, é inaceitável”, mas mais 
adiante assevera que “há a possibilidade, sim, de 
intervenção judicial no que diz respeito aos abusos, 
às inverdades manifestas, aos prejuízos que ocor-
ram a uma dada pessoa”. É um caso típico, em que 
o tribunal, apesar do julgamento unânime, parece 
discordar da própria decisão que tomou. 

Esse tipo de embate, em que o magistrado pare-
ce travar uma batalha consigo mesmo, é recorrente. 
Ninguém afirma ser contrário à liberdade de expres-
são. Não surpreende, portanto, que, sempre que se 
refiram à liberdade de expressão, algumas pessoas 
logo acrescentem uma conjunção coordenativa de 
adversidade, um “mas”, para trazer os seus limites. 

Diversas outras ocorrências refletem essas 
contradições. Algumas vezes o Congresso é a voz 
favorável à liberdade de expressão, e daí é confron-
tado pela sociedade civil. É o caso do Marco Civil 
da Internet. Em junho de 2014 entrou em vigor a Lei 
nº 12.965, que estabeleceu princípios, garantias e 
direitos para o uso da internet no país. Por sua re-
levância, foi denominada Marco Civil da Internet, e 
tem por objetivo a fixação dos direitos e das res-
ponsabilidades relativas à utilização dos meios di-
gitais. A lei foi fruto de um amplo debate do Poder 
Executivo com a sociedade civil, em que pela pri-
meira vez foram promovidas duas audiências pú-
blicas, pela internet, para reunir contribuições dos 
cidadãos para o projeto de lei encaminhado pelo 
governo Dilma ao Congresso. 

Chama a atenção que o Marco Civil faça di-
versas menções sobre o respeito à liberdade de 
expressão – o que é pouco usual para um texto 
legal – como se procurasse, a cada repetição, asse-
gurar o princípio. Veja-se:

Apesar da vitória unânime 
à liberdade de expressão, 
alguns votos possuem 
contradições internas.
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“Art. 2º - A disciplina do uso da internet no 
Brasil tem como fundamento o respeito à liber-
dade de expressão.”

“Art. 3º - A disciplina do uso da internet no 
Brasil tem os seguintes princípios: I - garan-
tia da liberdade de expressão, comunicação e 
manifestação de pensamento, nos termos da 
Constituição Federal [...].”

“Art. 4º - A disciplina do uso da internet no Brasil 
tem por objetivo a promoção: [...] II - do acesso 
à informação, ao conhecimento e à participa-
ção na vida cultural e na condução dos assun-
tos públicos.”

“Art. 19 - Com o intuito de assegurar a liber-
dade de expressão e impedir a censura, o prove-
dor de aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes 
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, 
no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o 
conteúdo apontado como infringente, ressalvadas 
as disposições legais em contrário.”

Evidente que não demorou muito para que um 
dos dispositivos do Marco Civil fosse questionado. 
Num caso envolvendo o Facebook, questiona-se o 
art. 19 acima referido, justamente o que garante a 
liberdade de expressão na internet. O caso está no 
STF, sob o Tema de Repercussão Geral nº 987, de 
relatoria do ministro Toffoli.18

18. O STF, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, reconheceu 
a repercussão geral do Tema nº 987: “Discussão sobre a cons-
titucionalidade do art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet) que determina a necessidade de prévia e específica or-
dem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização 
civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos 
de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos pratica-
dos por terceiros”. O objetivo do tribunal é definir “se, à luz dos 
princípios constitucionais e da Lei nº 2.965/2014, a empresa 
provedora de aplicações de internet possui os deveres (i) de fis-
calizar o conteúdo publicado nos seus domínios eletrônicos, (ii) 
de retirar do ar informações reputadas como ofensivas mediante 
simples notificação extrajudicial e (iii) de se responsabilizar legal-
mente pela veiculação do aludido conteúdo antes da análise pelo 
Poder Judiciário”. Para o ministro relator, “a discussão resvala Ô 

Mais um exemplo do confronto – no caso, favo-
rável à liberdade: a Lei de Acesso à Informação, Lei 
nº 12.527/2011. Durante anos, a Folha de S.Paulo 
impetrou mandado de segurança para obter in-
formações de órgãos governamentais, seja para 
obter os gastos dos parlamentares com as verbas 
de representação, seja para ter informação sobre 
salários de professores nas universidades públi-
cas, seja para obter dados de boletins de ocorrên-
cia, ou seja, ainda, para obter cópia da Ação Penal 
nº 366/70, que tinha como ré Dilma Rousseff. Às 
vésperas da eleição de Dilma para a Presidência 
da República, o jornal tentou obter o processo 
que, nos idos de 1970, tramitou perante o Superior 
Tribunal Militar (STM). O jornal queria os documen-
tos para publicar informação a tempo das eleições. 
Evidentemente que o interesse maior se dava antes 
das eleições, até para que os cidadãos pudessem 
fazer sua escolha. 

O presidente do STM negou o acesso19 argu-
mentando que o processo era físico, que estava 
em condições precárias e, ainda, que a divulgação 
de informações do caso poderia contrariar o direi-
to à privacidade da então candidata. E mais: disse 
que poderia haver o “uso político” do seu conteú-
do – seja lá o que isso pudesse significar, já que, se 
tratando de eleição presidencial, era de política que 
se falava. Durante 40 anos o processo tinha ficado 
acessível ao público. Contudo, desde abril de 2010, 
ano de eleição da Dilma, os autos tornaram-se 

Ô em uma série de princípios constitucionalmente protegidos, 
contrapondo a dignidade da pessoa humana e a proteção aos di-
reitos da personalidade à liberdade de expressão, à livre manifes-
tação do pensamento, ao livre acesso à informação e à reserva 
de jurisdição”.
19. Ao indeferir o acesso aos autos, o presidente do STM fun-
damentou a decisão no art. 10 do Ato Normativo nº 244/2007 
do STM e no art. 7º da Lei nº 11.111/2005. A parte final da deci-
são assim dispôs: “[...] apesar de a legislação permitir o acesso 
a documentos públicos, ela também o restringe, concedendo 
esse direito apenas à pessoa diretamente interessada ou, em se 
tratando de morto ou ausente, ao seu cônjuge, ascendente ou 
descendente, com o objetivo de resguardar o direito à intimidade, 
à honra, à imagem e à vida privada, o que não se observa no pre-
sente requerimento”.
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indisponíveis, trancados na sala do presidente do 
STM. O jornal impetrou mandado de segurança, 
buscando obter cópia do processo, sem sucesso. 
Os autos somente foram liberados posteriormen-
te à eleição. Menos de um ano depois de eleita, a 
própria Dilma mandou o projeto de Lei de Acesso 
à Informação para o Congresso, e o sancionou em 
novembro de 2011.

É evidente que as leis de um país refletem a 
sociedade. E obviamente que no Brasil, onde convi-
vemos com a pré-história a cada esquina, as con-
tradições entre discurso e prática não poderiam 
ser mais manifestas. Mas a sociedade precisa re-
fletir sobre a liberdade de expressão, definindo as 
expressões que devem ser protegidas no país. 

Essa discussão por certo há sempre de refletir 
uma tensão entre duas concepções distintas de li-
berdade de expressão: uma que privilegia a autono-
mia discursiva dos indivíduos, para a qual o Estado 
deve se abster de interferir na esfera individual, e 
outra em que o Estado é um instrumento para a pro-
moção da diversidade na esfera pública, exigindo-
-se dele uma atuação assertiva na ampliação (ou 
na proteção) do espaço conferido a alguns grupos. 
Mas não importa que o debate seja difícil e tenso, 
e provavelmente uma única resposta nunca será 
suficiente. Mas ele precisa ser feito. A discussão 
do tema deve ser contínua, ampla, aberta e livre de 
preconceitos, para que se tente organizar, de algum 
modo, o debate democrático. 
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