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RESUMO: Estudo sobre censura judicial no Brasil pós-Constituição de 1988. Os objetivos 
foram entender se o Brasil consegue garantir minimamente a liberdades de expressão e de 
imprensa diante da atual Carta Magna e após a queda da antiga Lei de Imprensa. Conclui-se 
que a existência de legislação contra censura não basta, pois ela ainda é atual, e que é preciso 
mobilização da sociedade em prol da liberdade. 
 

INTRODUÇÃO 

Este estudo é um recorte do trabalho de conclusão de curso “Censura judicial no jornalismo 

nos dias atuais: uma análise sobre os desafios para a garantia da liberdade de expressão e de 

imprensa no Brasil democrático” e investiga até que ponto a redemocratização, por meio da 

Constituição de 1988, é suficiente para assegurar a liberdade de expressão e de imprensa no 

país; e se há limites ao direito de jornalistas e empresas de comunicação reportarem 

livremente, sem interferências judiciais. 

Hoje, existem muitas pesquisas acadêmicas relativas a períodos passados, em especial ao do 

regime miliar (1964-1985), que evidenciam como a censura era uma prática institucionalizada 

do Estado brasileiro, mas pouco se produz a respeito do atual momento do país, justificando a 

relevância de falar sobre o assunto. 

O artigo faz breve análise de dois exemplos recentes de cerceamento judicial que aconteceram 

em julho e setembro de 2020, assim como o posicionamento dos afetados pela censura e de 

entidades que defendem a liberdade e o jornalismo.  
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Para buscar respostas na legislação brasileira sobre se há limites para a liberdade de expressão 

e para o exercício da profissão de jornalista, é utilizado como referência o trabalho “Censura 

judicial e liberdade de imprensa no Brasil”, de Fausto Carneiro de Farias. O autor leva em 

consideração posições de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), quando da análise da 

constitucionalidade da antiga Lei de Imprensa.  

 

CENSURA NO JORNALISMO BRASILEIRO NO PRESENTE 

O Brasil de hoje, democrático, é regido pela Constituição de 1988, que garante, em seu artigo 

5º, a liberdade de expressão, de pensamento, de comunicação, vedada a possibilidade de 

censura ou licença, assim como assegura a todos o acesso à informação e resguarda o sigilo 

da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 

Entretanto, não são raros os casos atuais de impedimento e restrições à liberdade de 

expressão, à liberdade de imprensa e ao direito de acesso à informação. Aliás, como cita 

Fausto Carneiro de Farias (FARIAS, 2019, p. 47), a censura por meio do Judiciário, 

especialmente através de juízes de 1º e 2º grau, pode ser um dos principais exemplos de como 

a prática do cerceamento à liberdade continua a ocorrer, muitas vezes conflitando a proteção 

de pessoas públicas (direito de personalidade) ou empresas com o interesse público de receber 

informação. 

Mais adiante, serão apresentados de forma breve dois casos recentes de censura judiciária que 

comprovam as constatações descritas anteriormente. Os episódios afetam, respectivamente, a 

RBS TV e a TV Globo. Para analisar as situações, foram coletadas informações publicadas 

em sites e portais de notícia, e levados em consideração seis pontos: o tipo de censura, quando 

e onde ocorreu, o argumento do Poder Judiciário, a repercussão pública e o desfecho até o dia 

12 de novembro de 2020, quando a pesquisa foi encerrada. 

 

CASO DE CENSURA JUDICIAL À RBS TV 

Quando muitos brasileiros se viram sem emprego e sem renda de uma hora para outra devido 

à pandemia de Covid-19, a única alternativa foi recorrer ao auxílio emergencial oferecido pelo 

Governo Federal, por meio de pagamentos mensais a quem se enquadrava no perfil exigido. 

Contudo, muitos casos de concessão irregular do benefício foram relatados em todo o país. E 
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foi através de uma reportagem que denunciava esse tipo de situação que a RBS TV – afiliada 

da TV Globo no Rio Grande do Sul – se viu diante de censura judicial. 

Uma liminar impedindo a publicação do material jornalístico foi expedida em 15 de junho de 

2020 por um juiz do município gaúcho de Espumoso, após uma das pessoas – uma mulher 

que recebeu o auxílio emergencial sem estar nos requisitos do benefício – citadas na 

reportagem ter entrado na Justiça. No caso de desrespeito à decisão judicial, a emissora 

gaúcha estava sujeita à multa de R$ 50 mil reais. A empresa recorreu da censura prévia, mas 

dias depois teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que 

manteve a liminar. 

Diante disso, o caso repercutiu na imprensa nacional e motivou notas de condenação à prática 

por entidades que defendem a liberdade de expressão e de imprensa, os jornalistas e os meios 

de comunicação. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a 

Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais 

(ANJ) consideraram, por meio de nota conjunta, que a medida impede o pleno exercício do 

jornalismo e declararam, à época, que “a decisão privilegia o interesse individual em 

detrimento do direito da coletividade. E que as matérias jornalísticas investigativas são 

serviço indispensável à população”. 

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) lembrou que o caso constituía censura prévia, o 

que é vedado pela Constituição. Outra organização que emitiu nota contrária à medida da 

Justiça foi a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), com destaque para o 

trecho a seguir: 

Pedir à Justiça censura prévia sobre jornalistas e publicações ou solicitar a 
retirada de conteúdo afrontam direitos garantidos pelo artigo 5º da 
Constituição, como a livre expressão do pensamento e da atividade 
intelectual. Silenciar a imprensa coloca em risco a democracia (ABRAJI, 
2020). 

Diante da repercussão, o próprio TJ-RS voltou atrás e permitiu, no dia 26 de junho (11 dias 

depois), que a reportagem fosse ao ar. Por fim, o caso obteve, na mesma data, decisão 

favorável do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu em 

definitivo a medida do tribunal do Rio Grande do Sul. O material foi exibido no programa 

Fantástico da TV Globo. 

 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

272 

CASO DE CENSURA JUDICIAL À TV GLOBO 

Outro caso recente de censura ocorreu em 4 de setembro de 2020, com medida judicial que 

impediu a TV Globo de mostrar documentos ou peças sobre a investigação de um suposto 

esquema de "rachadinha" envolvendo o senador da República Flávio Bolsonaro. A Justiça 

fundamentou a decisão por entender que as informações que a emissora obteve estavam sob 

sigilo. O parlamentar é suspeito de comandar um esquema de repasses de parte dos salários de 

servidores públicos ou prestadores de serviços para políticos ou assessores de seu gabinete na 

Alerj, quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro.  

Mais uma vez, entidades representativas do setor e de defesa da liberdade de imprensa se 

manifestaram com notas de repúdio à situação. A ANJ lembrou que a censura é 

inconstitucional e tira o direito de a sociedade ser livremente informada. A Abraji destacou 

que a censura prévia é inaceitável e ainda mais grave quando o alvo da cobertura jornalística é 

pessoa pública com mandato outorgado pelo voto. A ABI foi ainda mais enfática e citou que a 

censura no país volta a ser prática, como na ditadura. "Parece estar se tornando praxe no país 

a censura à imprensa, tal como existia no tempo da ditadura militar e do AI-5"4, disse trecho 

do comunicado da entidade. 

A emissora carioca recorreu da determinação judicial e levou o caso ao STF, pedindo a 

suspensão da decisão da Justiça fluminense, já que, segundo a defesa da empresa, a censura 

contraria jurisprudência da própria Corte quanto ao direito à informação e à proteção da 

liberdade de expressão, após o julgamento que aboliu a antiga Lei de Imprensa, em 2009. 

Mas, quase dois meses depois da decisão inicial do TJ-RJ, o ministro Ricardo Lewandowski 

optou por manter o impedimento à divulgação dos documentos por entender que os recursos 

em instâncias inferiores ainda não haviam sido esgotados, e determinou que o Tribunal de 

Justiça do Rio julgasse o recurso da Globo, o que não havia ocorrido até o início de novembro 

de 2020. 

 

EXISTE LIMITE PARA A LIBERDADE DE IMPRENSA?  

No passado recente do país, os veículos de comunicação e os jornalistas eram regidos pela Lei 

nº 5.250/67, mais conhecida como a Lei de Imprensa. Aprovada em pleno regime militar, essa 

                                                 
4 Grifo nosso. 
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legislação trazia um norte sobre a atuação dos media e dos profissionais da área, mas era 

repleta de autoritarismos, cujo maior expoente era a previsão institucional da censura, além de 

multas e prisões para jornalistas e empresas que descumprissem algumas das regras 

estabelecidas (FARIAS, 2019, p. 47). 

Todavia, esse período histórico da imprensa brasileira foi-se embora com o julgamento, em 

2009, somente 21 anos depois da adoção da Constituição de 88, da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 130 (ADPF 130), pelo STF, que considerou a Lei 

de Imprensa inconstitucional (FARIAS, 2019, p. 1).  

Naquela ocasião, o relator da ADPF 130, o hoje ex-ministro Carlos Ayres Britto, votou contra 

a constitucionalidade da lei, ao afirmar que a atual Constituição garante a plena liberdade de 

expressão e de imprensa e chamou a atenção para a previsão de punição em caso de abuso 

dessa liberdade, como destacado neste trecho do voto: 

Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e 
civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim 
como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de 
resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e 
administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando 
a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da 
plenitude de liberdade de imprensa (BRITTO, 2009, apud PAGANOTTI, 
2015, p. 311, grifo nosso). 

Outro ex-ministro da Corte, Celso de Mello, também foi enfático em sua defesa da liberdade 

de imprensa na atualidade ao criticar o “impedimento prévio à publicação de informações ou 

supressão de conteúdo jornalístico [...]”. (FARIAS, 2019, p. 51). Assim como Britto, Mello 

lembrou, contudo, que não é porque existe o direito de expressão e à informação, que 

jornalistas e empresas podem fazer o que bem entendem – por exemplo, infringir outros 

direitos previstos – sem consequências legais. Mas, assim como Britto, o ex-ministro deixou 

claro que se tiver de haver responsabilização ou pena, que elas ocorram após, nunca antes do 

direito do público ser informado. Ambos juristas defendam que o direito público à informação 

vem antes do direito pessoal (FARIAS, 2019, p. 50-51).  

Ademais, não é somente o entendimento jurídico atual que reconhece a existência de uma 

liberdade com responsabilidade. O Código de Ética dos Jornalistas brasileiros, aprovado em 

1987 durante o Congresso Nacional dos Jornalistas e atualizado pela Fenaj em 2007, embora 

seja contra a censura e estabeleça como princípios fundamentais da profissão valores como o 
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direito de a população ter acesso à informação de interesse público e a obrigação dos 

jornalistas relatarem apenas a verdade, reconhece a possibilidade de erro ou da publicação de 

informações inverídicas ou inexatas. Dessa forma, o Código insta os meios de comunicação a 

divulgarem a informação precisa e correta “independentemente da linha política de seus 

proprietários e/ou diretores ou da natureza econômica de suas empresas” (FENAJ, 2007). E 

deixa claro que, quando isso não ocorrer, o jornalista deve se comprometer com a 

transparência. 

Como lembra Fausto Carneiro de Farias, após o julgamento da ADPF, o STF reafirmou a 

“lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso”. Ou seja, apesar 

da Constituição também prever alguns direitos como à honra, à imagem e à privacidade 

(violação dos direitos de personalidade, um dos argumentos mais comuns por quem busca 

cercear a imprensa), essas garantais não se sobrepõem ao direito coletivo de informação livre 

(FARIAS, 2019, p. 93), portanto não podendo haver, por parte do Judiciário, a prática da 

censura. 

Em seu trabalho, Menezes identificou, após investigar diversos processos de impedimento à 

informação protocolados no STF entre 2009 e 2019, que os juízos de 1º em 2º graus tendem a 

ignorar o que o Supremo decidiu quando considerou a antiga Lei de Imprensa inconstitucional 

– a soberania da liberdade de expressão sobre os direitos de personalidade – e seguem a 

impedir a divulgação de notícias. Para o autor, esses juízes assumem cada vez mais o papel 

antes reservado aos censores do regime militar, recorrendo à jurisprudência de outro tribunal 

(por exemplo, tribunais estaduais) que não o STF para embasar decisões (FARIAS, 2019, p. 

93). 

 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA: NO BRASIL, UMA LUTA 

(AINDA) SEM FIM 

Ao fazer um recorte nacional, a pesquisa identificou que, por grande parte de sua história, o 

Brasil conviveu com a censura de forma institucionalizada, já que a mesma era prevista em 

lei, mas que hoje, mais precisamente desde 1988, o país possui uma Constituição 

democrática, que condena qualquer tipo de cerceamento, seja ele praticado por parte do 

Estado ou por terceiros, e garante a liberdade de expressão, incluindo a de imprensa.  
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Entretanto, dois casos recentes, ocorridos em julho e setembro de 2020 escancaram a prática 

moderna da censura pelo Estado brasileiro, mais especificamente por via judicial, sendo duas 

situações de censura prévia (caso RBS TV e caso TV Globo), com impedimento da 

informação.  

Essas circunstâncias, como identificado pelo estudo, têm sido reconhecidas e denunciadas por 

diversas instituições de defesa da liberdade de expressão e do trabalho jornalístico, como 

Abraji, ABI, Fenaj, entre outras, que se posicionaram contrárias às decisões da Justiça e 

defenderam o direito do público ser informado. Essas instituições também lembraram que 

além de serem proibidos pela Constituição, os cerceamentos constituem prática autoritária e 

remetem o país aos tempos de ditadura. 

Por fim, com base no trabalho intitulado “Censura judicial e liberdade de imprensa no Brasil”, 

de Fausto Carneiro de Farias, identificou-se que a extinção da antiga Lei de Imprensa não 

significou a verdadeira “pá de cal” sobre os casos de impedimento de informação por via 

judicial no Brasil, mas garantiu jurisprudência da Corte maior do país para o questionamento 

dessas ações de cerceamento. Inclusive, o autor resgata posicionamentos dos ex-ministros 

Carlos Ayres Britto e Celso de Mello com defesa enfática de que o Poder Judiciário deve 

seguir a Constituição e zelar pela liberdade de expressão, sempre levando em consideração o 

direito de interesse público sobre o privado. Ambos, contudo, arguiram em proteção ao direito 

de resposta e observaram que a imprensa e os jornalistas devem agir com responsabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que se existe limite à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, este não 

cabe no atual momento do Estado brasileiro, pelo menos do ponto de vista das garantias 

legais, salvo quando necessário direito de resposta. Como demonstrado, a censura judicial é 

não somente inadmissível, mas condenada por princípio, seja do jornalismo seja de legislação 

nacional, apesar disso não significar que essa prática, mesmo passados mais de 30 anos da 

Carga Magna de 1988 e mais de dez anos do julgamento da APDF 130, tenha acabado. 

A Constituição assegura o direito de empresas de comunicação e de jornalistas de reportarem 

livremente, sem o risco de terem suas vozes caladas por qualquer segmento da sociedade. 

Mas, como evidenciado neste artigo, sua existência pura e simplesmente não tem sido 
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suficiente ou o bastante para assegurar a liberdade de expressão e de imprensa no país. Por 

isso, conclui-se que a liberdade no Brasil democrático ainda não é um direito plenamente 

consolidado, mas que deve ser buscado e defendido diariamente pelas instituições e pela 

sociedade.  

A imprensa, como um todo, não pode ficar à mercê do que entendem um ou outro juiz, que 

muitas vezes vão em direção contrária à própria jurisprudência do STF, sob pena de uma 

classe inteira (a jornalística) ser condenada por visões equivocadas ou por erros e más 

condutas conduzidas por uma parcela pequena da categoria. O que deve ser prezado, claro, é o 

respeito aos limites éticos, ou sofra as consequências da lei. 

Por fim, faz-se urgente a ampliação e consolidação de mecanismos de acompanhamento de 

eventuais casos de censura, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal; por veículos de 

comunicação, que podem criar painéis de monitoramento da relação entre a imprensa 

brasileira e o Judiciário; ou universidades, que podem dedicar mais tempo e investimentos à 

pesquisa sobre o assunto. Mais além, pode-se pensar também na criação de fundos 

financeiros, organizados por entidades do setor de mídia e de defesa da liberdade, que possam 

ajudar pequenos veículos e jornalistas independentes, desprovidos de amplos recursos e 

aparatos de defesa, caso venham a ser alvo de qualquer tentativa de restrição.  
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