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Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

 

 

 

 

 

 

Para instruir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.792, tenho 

a honra de encaminhar a Vossa Excelência as informações em anexo, elaboradas pela Advocacia-

Geral da União. 

 

 

Brasília, 05 de maio de 2021. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA DA UNIÃO

 
INFORMAÇÕES n. 00066/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001111/2021-25 (REF. 0051592-62.2021.1.00.0000)
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
ASSUNTO: ADI 6792
 

EMENTA: INFORMAÇÕES. ADI COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
PEDIDOS DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS ARTIGOS
186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; DO ARTIGO 835, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL; DOS ARTIGOS 79, 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL; DO ARTIGO 927, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL,
E DO ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE INTERPRETAÇÕES.
INAPLICABILIDADE. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS,
ARTIGO 13, ITEM 2. "RESPONSABILIDADES ULTERIORES". PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA.
AUSÊNCIA DE DESAMPARO LEGISLATIVO PARA O LIVRE EXERCÍCIO DO
JORNALISMO NO BRASIL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE JORNALISTAS E
ÓRGÃOS DE IMPRENSA. CULPA E DOLO. CONSTITUCIONALISMO
COMPARADO. NECESSIDADE DE CAUTELA E ESTUDO APROFUNDADO
SOBRE AS COMPARAÇÕES A SEREM FEITAS COM PRECEDENTES DE
OUTRAS CORTES CONSTITUCIONAIS. PENHORA DE VALORES
DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE JORNALISTAS QUE PODE
IMPEDIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO JORNALÍSTICO.
DESNECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME E CABIMENTO DE
ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO. PREVISÃO LEGAL DE VEDAÇÃO
DE PENHORA DE QUANTIAS DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA, OS GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO E OS
HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. ASSÉDIO JUDICIAL COMO
FORMA DE ATAQUE À LIBERDADE DE IMPRENSA. SITUAÇÕES JÁ
DESCRITAS EM LEI COMO DE ABUSO DE DIREITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - Informações prestadas para instrução da ADI 6792, proposta pela Associação
Brasileira de Imprensa - ABI, com pedido de medida cautelar, em face de dispositivos
do Código Civil e do Código de Processo Civil, por suposta violação à liberdade de
expressão e à liberdade de imprensa.
II - A aplicação da técnica de decisão da interpretação conforme a Constituição
pressupõe, como requisitos  essenciais, que o ato normativo a ser interpretado comporte
mais de uma interpretação e que uma delas seja compatível com o texto constitucional.
Descabe a sua utilização para excluir a incidência de norma sobre determinada categoria
profissional.
III - Para a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, item 2, a
necessidade de regulamentação para disciplinar a apuração de "responsabilidades
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ulteriores" é voltada para assegurar não os direitos de quem difundiu a informação, mas
o repeito aos direitos ou à reputação dos atingidos pela notícia e a proteção da segurança
nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
IV - Não se pode concluir que há desamparo legislativo para o livre exercício do
jornalismo no Brasil. A liberdade de expressão jornalística é amplamente assegurada
pelo plexo normativo constitucional, que rejeita qualquer espécie de censura, resguarda
o sigilo da fonte e dispensa a licença de autoridade para publicação de veículo impresso
de comunicação.
V - Para a responsabilização civil por ato ilícito, a lei não faz distinção entre graus de
culpa. Cabe ao intérprete apenas verificar a sua presença em ação ou omissão culposa,
bem como o dano e a relação de causalidade entre eles. O agente poderá se eximir do
dever de indenizar se provar que foi prudente e diligente e que observou o ordenamento
jurídico, pois aí não estará presente o elemento culpa.
VI - A utilização de precedentes de outros países deve levar em consideração os
diferentes contextos, culturas e ordenamento jurídicos em que foram
decididos. Ainda mais importante, deve-se levar ter em conta que tais decisões
utilizaram parâmetros de controle diferentes da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
VII - É desnecessária a utilização de técnica de interpretação conforme a Constituição
para barrar a penhora dos valores depositados em contas bancárias de jornalistas que
pode impedir a continuidade do trabalho jornalístico, tendo em vista que já há previsão
legal de vedação de penhora de quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Necessidade de análise de cada caso concreto para se evitar o prejuízo ao profissional de
imprensa executado.
VIII - O ajuizamento de sucessivas ações judiciais com intenção de causa dano e que se
verifiquem desprovidas de fundamentação idônea pode configurar ato ilícito de abuso
do direito de ação ou de defesa, o que pode ser classificado como abuso de direito e
litigância de má-fé, a depender da análise do caso concreto. Situações que já têm
previsão e sanção previstas em lei.
IX - Conclusão pela impossibilidade de conhecimento da ação proposta e pela
constitucionalidade dos dispositivos impugnados, sendo desnecessária a aplicação da
técnica de interpretação conforme a Constituição.

 
Sr. Consultor-Geral da União,
 
I - RELATÓRIO
 

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar ajuizada pela Associação
Brasileira de Imprensa - ABI com pedidos de interpretação conforme a Constituição dos artigos 186 e 927 do
Código Civil; do artigo 835, caput e seu § 1º, do Código de Processo Civil; dos artigos 79, 80 e 81 do Código de
Processo Civil; do artigo 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, e; do artigo 53 do Código de Processo
Civil.

 
2. A requerente argumenta que a quantidade de ações judiciais utilizadas por vezes para intimidar
jornalistas e pequenas empresas de comunicação - muitas vezes em forma de "assédio processual" -
produzem um indesejado “efeito resfriador” da crítica pública e violam a liberdade de imprensa, pois têm o
efeito de inibir a atividade de apuração e divulgação de determinados assuntos ou que digam respeito a
determinadas pessoas ou entidades.

 
3. Além disso, aduz que o valor de determinadas indenizações estabelecidas contra órgão de
imprensa muitas vezes tem como resultado um impacto desproporcional sobre o condenado. Afirma que, por
vezes, as indenizações são tão altas a ponto de interromper ou prejudicar gravemente o exercício de sua
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atividade, em especial de pequenas empresas jornalísticas, e ameaçar a própria subsistência de profissionais de
comunicação, sobretudo de jornalistas independentes.

 
4. A requerente chama atenção para as decisões judiciais que determinam a penhora da totalidade
dos valores depositados em contas bancárias de jornalistas, às vezes incindindo até sobre verbas alimentares. Por
isso, sustenta que apenas a divulgação dolosa ou gravemente negligente de notícia falsa é que deveria legitimar
condenações, e não a notícia que "apenas" padeça de falsidade ou imprecisão.

 
5. Preliminarmente, a autora postula a concessão de cautelar para que "se determine a suspensão
dos processos instaurados para se promover a responsabilização civil de jornalistas e órgãos de imprensa, bem
como das execuções das sentenças condenatórias já proferidas, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n. 9.882/99 e
do art. 10 da Lei n. 9.868/99". Alternativamente, requer que se confira a interpretação conforme na medida do
pedido de mérito.

 
6. No mérito, requer que seja julgada procedente a ação para serem atendidos os seguintes pedidos:

 
"1) interpretação conforme a Constituição dos artigos 186 e 927 do Código Civil, de
modo a estabelecer a interpretação segundo a qual a responsabilização de jornalista ou
do respectivo órgão de imprensa somente deve ocorrer quando se comprovar que o
jornalista agiu com dolo ou culpa grave;
2) interpretação conforme a Constituição do art. 835, caput e seu § 1º, do Código de
Processo Civil, para se excluir de seu âmbito de incidência os casos em que figure como
executado jornalista ou veículo de imprensa de pequeno porte;
3) interpretação conforme a Constituição dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo
Civil, para estabelecer a interpretação segundo a qual o ajuizamento de múltiplas ações
com o objetivo de intimidar jornalistas e órgãos de imprensa, no âmbito de estratégia de
assédio judicial, gera o dever de ressarcir danos materiais e morais aos réus, além do de
arcar com multa e ônus sucumbenciais;
4) interpretação conforme a Constituição do artigo 927, caput e parágrafo único, do
Código Civil, para estabelecer a interpretação segundo a qual a prática do assédio
judicial produz dano moral coletivo, passível de ser apurado e ressarcido por meio do
ajuizamento de ação coletiva, a ser proposta pelo Ministério Público e por associações
representativas da sociedade civil;
5) interpretação conforme a Constituição do artigo 53 do Código de Processo Civil, de
modo a se determinar que a competência para processar e julgar as ações seja a do
domicílio do jornalista ou do órgão de imprensa, devendo as ações repetidas ou conexas
serem reunidas junto a um único juízo, aplicando-se analogicamente o art. 2º, parágrafo
único, da Lei n. 7347/1985, o art. 5º, § 3º, da Lei n. 4.714/1965 e o art. 55, § 1º, do
Código de Processo Civil" (petição inicial).

 
7. Os autos foram distribuídos para relatoria da Ministra Rosa Weber, por prevenção à ADI 5170,
em aplicação do artigo 77-B do Regimento Interno do Supremo. Vislumbrou-se, para tanto, uma coincidência -
no caso, parcial - de objetos.

 
8. Na ADI 5170, constam como objetos os artigos 43, 186 e 927, caput e parágrafo único do
Código Civil, esses dois últimos coincidentes com o da presente ação. Naquela ação, busca-se, entre outras
coisas, obter-se interpretação conforme dos 186 e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, para que seja
declarado que o Estado é civilmente responsável pelos danos morais causados aos detentos quando os submete à
prisão em condições sub-humanas, insalubres, degradantes ou de superlotação. Trata-se de coincidência na
medida em que se pretende a interpretação conforme desses dispositivos legais, mas a interpretação que se busca
tem escopo muito diferente da que se pretende com a presente ação. Por esse motivo, a prevenção será
considerada como irrelevante para esta manifestação.
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9. A Ministra Relatora determinou a adoção do rito previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99 e
solicitou informações presidenciais no prazo de 10 dias.

 
10. É o relatório. Passa-se às informações.

 
II - INFORMAÇÕES
 

11.  Preliminarmente, é relevante apontar a impossibilidade jurídica dos pedidos apresentados na
petição inicial.

 
12. A requerente apresentou pedidos de interpretação conforme a Constituição de diversos
dispositivos legais. A interpretação conforme é modalidade de decisão do controle de constitucionalidade que
pressupõe que o ato normativo a ser interpretado comporte mais de um significado. Essa técnica é utilizada para
se obter uma declaração de que uma lei é constitucional se interpretada na forma ditada pelo órgão judicial,
situação em que o intérprete adota a perspectiva mais favorável ao texto constitucional a fim de solucionar
qualquer dúvida que possa existir em razão de vagueza ou ambiguidade.

 
13. Por essa técnica de julgamento, é essencial, portanto, que haja um segundo entendimento
possível da norma, o qual será expressamente recusado pela Corte, pois, do contrário, a norma teria que ser
considerada inconstitucional. Se o preceito possuir sentido único, não será o caso de se fazer uso dessa
modalidade de decisão.

 
14. Cabe aqui referir o ensinamento de Gilmar Mendes, para quem "no caso de duas interpretações
possíveis de uma lei, há de se preferir aquela que se revele compatível com a Constituição" (MENDES, G. F.
Jurisdição Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 390). E, mais adiante, registra que:

 
"Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interpretação conforme à
Constituição conhece limites. Eles resultam tanto da expressão literal da lei quanto da
chamada vontade do legislador. A interpretação conforme à Constituição é, por isso,
apenas admissível se não configurar violência contra a expressão literal do texto e não
alterar o significado do texto normativo, com mudança radical da própria concepção
original do legislador" (idem, ibidem, p. 394).

 
15. Da mesma forma, vale lembrar as lições de José Levi do Amaral Júnior, para o qual “a
interpretação conforme à Constituição deve ficar restrita ao exercício hermenêutico, isto é, dentre as possíveis
interpretações do texto – e somente entre essas – o intérprete deve escolher aquela que mais se conforma ao texto
constitucional”. Acrescenta ainda que essa modalidade de decisão “encontra seu limite onde entra em
contradição com o teor literal ou com a vontade claramente reconhecível do legislador, ou quando não se cumpre
o objetivo legislativo em um ponto essencial ou se falseia, ou quando dá à lei um sentido completamente oposto.
Em outras palavras: quando em lugar do querido pelo legislador, entra uma regulação nova ou distinta”
(AMARAL JÚNIOR, José Levi do. Interpretação conforme à Constituição e declaração de
inconstitucionalidade sem redução de texto. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber Moura
(coords.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1262-1263).

 
16. Para completar, o seguinte julgado é paradigmático sobre o tema:

 
[...] a interpretação conforme à Constituição não pode resultar de mero arbítrio do
Supremo Tribunal Federal, pois a utilização dessa técnica de decisão pressupõe, sempre,
a existência de pluralidades interpretativas ensejadas pelo ato estatal, de tal modo que se
impõe, como requisito imprescindível à utilização dessa técnica de controle de
constitucionalidade, a ocorrência de múltiplas interpretações da norma [...]"(Supremo
Tribunal Federal. Plenário. ADPF 187. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado
em 15/6/2011).
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17. Confira-se, ainda:

 
"Cabível o pedido de 'interpretação conforme à Constituição' de preceito legal portador
de mais de um sentido, dando-se que ao menos um deles é contrário à CF." (ADI
4274. Relator Ministro Ayres Britto. Julgado em 23/11/2011 - destaque acrescido).

 
18. Entretanto, a requerente não aponta que haja mais de uma interpretação possível para essas
normas a fim de permitir que o Supremo exclua a interpretação que viola a Constituição para declarar que a
interpretação restante é a correta. O que a autora pretende é que as normas questionadas não incidam sobre
jornalistas e órgão de imprensa, pelas razões expostas na petição inicial: em apertada síntese, razões de abuso de
direito de ação de indivíduos contra jornalistas que buscam intimidá-los e inviabilizam o exercício da profissão.

 
19. Contudo, o fato de o campo de incidência da norma englobar situações que possam atingir os
associados da requerente em casos concretos é mera decorrência da generalidade e da abstração próprias de
normas gerais. Não preenche, pois, por si só, esse requisito da técnica de interpretação conforme à Constituição.

 
20. Segue a transcrição dos preceitos legais questionados na presente ação:

 
Código Civil (art. 186 e 927, parágrafo único).
(...)
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
(...)
 
Código de Processo Civil (artigos 53, 79, 80 e 81; 835, caput e § 1º).
Art. 53. É competente o foro:
(...)
Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou
interveniente.
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar
com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na
proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se
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coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em
até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo,
liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.
(...)
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
(...)
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a
ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
 

21. De sua leitura percebe-se que os preceitos apontados pela requerente podem alcançar inúmeras
situações jurídicas no campo da responsabilidade civil, mas seu sentido parece, a priori, unívoco. Por isso, não
comportam interpretação conforme. Alerta-se para o fato de que aplicar a técnica da interpretação conforme a
Constituição para excluir desses preceitos, antecipada e abstratamente, a possibilidade de incidência sobre
jornalistas e órgãos de imprensa implicaria criação de norma excepcional não autorizada pelo Poder Legislativo
e resultaria na colocação do Judiciário na condição atípica de legislador positivo.

 
22. Soma-se a isso o fato de que a tentativa de retirar determinada interpretação da norma que, a
despeito de ser constitucional, provoca incômodo em determinada categoria profissional (sem se levar em conta
aqui o grau do incômodo ou a importância dessa categoria, que não se nega), configura tentativa de alterar a
intenção da norma conforme planejada pelo legislador, sobrepondo-se a ele. É por esse motivo que
Canotilho advertiu que “a alteração da lei através da interpretação pode levar a uma usurpação de funções,
transformando os juízes em legisladores activos. Se a interpretação conforme a Constituição quiser continuar a
ser interpretação deve respeitar o texto da norma interpretanda e os fins prosseguidos através do acto normativo
sujeito a controlo” (CANOTILHO, J. J. G. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra:
Almedina, 2002, p. 1293).

 
23. Veja-se, a esse propósito, decisão do Plenário do Supremo em ação relatada pelo Ministro
Moreira Alves:

 
"Representação de inconstitucionalidade do § 3º do art. 65 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, introduzido pela Lei Complementar nº 54/86.
– O princípio da interpretação conforme à Constituição (Verfassungskonforme
Auslegung) é princípio que se situa no âmbito do controle de constitucionalidade, e
não apenas simples regra de interpretação.
A aplicação desse princípio sofre, porém, restrições, uma vez que, ao declarar a
inconstitucionalidade de uma lei em tese, o STF – em sua função de Corte
Constitucional – atua como legislador negativo, mas não tem o poder de agir como
legislador positivo, para criar norma jurídica diversa da instituída pelo Poder
Legislativo.
Por isso, se a única interpretação possível para compatibilizar a norma com a
Constituição contrariar o sentido inequívoco que o Poder Legislativo lhe pretendeu
dar, não se pode aplicar o princípio da interpretação conforme à Constituição, que
implicaria, em verdade, criação de norma jurídica, o que é privativo do legislador
positivo.
– Em face da natureza e das restrições da interpretação conforme à Constituição,
tem-se que, ainda quando ela seja aplicável, o é dentro do âmbito da representação
de inconstitucionalidade, não havendo que converter-se, para isso, essa
representação de interpretação, por serem instrumentos que têm finalidade
diversa, procedimento e eficácia distinta.
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– No caso, não se pode aplicar a interpretação conforme a Constituição por não se
coadunar essa com a finalidade inequivocadamente colimada pelo legislador,
expressa literalmente no dispositivo em causa, e que dele ressalta pelos elementos
da interpretação lógica.
– O § 3º do art. 65 da Lei Complementar nº 35/79, acrescentado pela Lei Complementar
nº 54, de 22.12.86, é inconstitucional, quer na esfera federal, quer na estadual. Violação
dos artigos 57, II, 65 e 13, III e IV, bem como seu § 1º , da Carta Magna.
Representação que se julga procedente, para se declarar a inconstitucionalidade do § 3º
do artigo 65 da Lei Complementar nº 35/79, introduzido pela Lei Complementar nº 54,
de 22.12.86" (STF. Plenário. Representação 1417. Relator Ministro Moreira Alves
Julgado em 9/12/1987 - destaques acrescidos).

 
24. Portanto, verifica-se que, na verdade, a pretensão da requerente é de que o Supremo Tribunal
Federal legisle sobre o tema - restringindo a incidência das normas e impedindo sua aplicação a determinada
profissão - e inove na ordem jurídica, adentrando em espaço próprio do Poder Legislativo.

 
25. Todavia, descabe, na via adotada pela requerente, por ausência de pluralidades interpretativas
ensejadas pelos atos normativos apontados pela requerente, empregar a técnica de interpretação conforme a
Constituição para atribuir às normas restrições não explicitadas pelo legislador ordinário.

 
26. A partir daqui, a presente manifestação seguirá os tópicos trazidos pela requerente na petição
inicial, para facilitar a compreensão.

 
II.1 - "A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DE JORNALISTAS E ÓRGÃOS DE

IMPRENSA"
 

27. A ação se ocupa dos problemas associados à responsabilização civil de jornalistas e órgãos de
imprensa. De início, a autora aponta que um desses problemas consiste em que as condenações de jornalistas e
veículos de imprensa ao pagamento de indenização tem como consequência o crescente medo dos profissionais e
empresas de divulgar notícias.

 
28. Segundo explica a requerente, o valor dessas indenizações pode interromper ou prejudicar
gravemente o funcionamento de órgãos de imprensa. Pode, ainda, ameaçar a própria subsistência de
profissionais de comunicação e a existência das empresas, pois tem impacto desproporcional sobre eles,
sobretudo quando as ações são movidas contra pequenas empresas jornalísticas e profissionais independentes.

 
29. Por isso, a requerente sustenta que apenas a divulgação dolosa ou gravemente negligente de
notícia falsa possa legitimar condenações, não bastando para tanto que a notícia seja "apenas" falsa ou imprecisa.

 
30. Com base nesses argumentos, a autora postula que os artigos 186 e 927 do Código Civil sejam
interpretados conforme a Constituição, "de modo a estabelecer a interpretação segundo a qual a
responsabilização de jornalista ou do respectivo órgão de imprensa, por publicação de notícia sobre pessoa
pública, somente deve ter lugar quando se comprovar que o jornalista agiu com dolo ou culpa grave, deixando de
apurar minimamente a veracidade da informação publicada".

 
31. A requerente relembra a impossibilidade de se fazer uso da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967)
para embasar a análise do tema, em razão da decisão do Supremo de pronunciar a não recepção de sua totalidade
pela Constituição (ADPF 130, Relator Ministro Ayres Britto. Julgado em 30/4/2009). Com isso, argumenta na
petição inicial que "Se, antes, a responsabilização dos jornalistas e órgãos de imprensa era regulada de modo
parcialmente ilegítimo, hoje, não há regulamentação específica". Diante dessa falta de regulamentação
específica, destaca que a Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, item 2, menciona a
necessidade de edição de regulamentação legal expressa para disciplinar a apuração das “responsabilidades
ulteriores” decorrentes do exercício lesivo da liberdade de expressão.
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32. Contudo, em primeiro lugar, registre-se que as "responsabilidades ulteriores" a que se refere a
Convenção são voltadas a assegurar não os direitos de quem noticia, mas o respeito aos direitos ou à reputação
dos atingidos pelas notícias e a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da
moral públicas. Isso está expresso nas alíneas do dispositivo.

 
33. Em segundo lugar, ao contrário do que afirma a requerente, não se pode concluir que há
desamparo legislativo para o livre exercício do jornalismo no Brasil. O fato de não haver mais uma lei específica
que discipline essas “responsabilidades ulteriores” em nada dificulta ou impede o livre exercício do jornalismo.
Como defendido pelo Prof. Dr. Lênio Streck no parecer juntado aos autos pela requerente, a liberdade de
expressão jornalística é amplamente assegurada pelo plexo normativo constitucional, que rejeita qualquer
espécie de censura, resguarda o sigilo da fonte e até mesmo dispensa a licença de autoridade para publicação de
veículo impresso de comunicação.

 
34. Nesse diapasão, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República apresentou subsídios para estas Informações (Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, em anexo) em
que é descrito o tratamento constitucional conferido ao tema para relembrar que não existem direitos
fundamentais absolutos, o que inclui a liberdade de expressão. Como fundamento, transcreveu-se na Nota trecho
de livro de Norberto Bobbio, que destaca que "a delimitação do âmbito de um direito fundamental do homem é
extremamente variável e não pode ser estabelecida de uma vez por todas" (A Era dos Direitos. Rio de Janeiro:
Campus, 1992, p. 24).

 
35. Na mesma Nota, explicou-se que a liberdade de expressão deve ser calculada dentro de
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto. Além disso, afirmou-se que a própria
Constituição "afasta do núcleo essencial protegido elementos que extrapolam o direito fundamental à liberdade
de expressão, tais como o anonimato (art. 5°, IV), o direito de resposta e o dano moral e material (art. 5°, V), a
proteção à privacidade e à intimidade (art. 5°, X), dentre outros". Lembrou-se também que a Constituição
protege ainda os terceiros de danos contra o abuso do direito à liberdade de expressão e, vinculada a esta, à
liberdade de imprensa.

 
36. Também foram tecidos comentários na mesma Nota da Subchefia para Assuntos Jurídicos da
Secretaria-Geral da Presidência da República quanto à inadequação de se reinterpretar os artigos 186 e 927 do
Código Civil para se considerar apenas a conduta do  jornalista que agiu com dolo ou culpa grave. Confira-se:

 
"14. A partir do julgamento histórico da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 130, que não recepcionou a Lei n. 5.250, de 1967, chamada Lei de
Imprensa, a responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da
imprensa passou a ser regida pelos ditames do Código Civil, além da Constituição
Federal.
15. O art. 186 do Código Civil estabelece os elementos básicos da responsabilidade civil
aquiliana, ao estabelecer que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”. Assim, para que haja o dever de indenizar, é necessária a presença
dos seguintes pressupostos: conduta humana (ação ou omissão); culpa do autor do dano;
nexo causal e dano.
16. A legislação não faz distinção de culpa leve, média ou grave.
17. Cabe à vítima provar o dano experimentado e que este dano partiu de uma ação ou
omissão culposa do agente. Quanto ao agente, poderá se eximir do dever de indenizar,
se provar a inexistência de um dos pressupostos ou através das excludentes de
responsabilidade civil, que por romperem o nexo de causalidade, afastam o próprio
dever de reparar o dano. De uma maneira geral, se provar que foi prudente, diligente e
observou o ordenamento jurídico vigente, inexistirá o elemento culpa.
18. Ou seja, não há falar em gradação da culpa, mas na sua existência ou não.
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19. No caso, o direito à informação encontra nas garantias individuais seus limites,
devendo ser pautado pelo dever de veracidade, dever geral de cuidado e dever de
pertinência ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa.
20. Convém destacar que a informação que goza de proteção constitucional é a
verdadeira, cabendo à imprensa atentar-se para a veracidade dos dados divulgados,
porquanto a sua falsidade manipula a opinião pública ao invés de ajudar a formá-la. (...)
(...)
21. Assim, a divulgação de informações verdadeiras e fidedignas, as quais são de
interesse público, não viola à honra, a intimidade, a privacidade e o direito de imagem
do cidadão. Por outro lado, o veículo de comunicação somente se exime de culpa
quando buscar fontes fidedignas, exercendo atividade investigava, ouvindo as diversas
partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias quanto à verossimilhança do
que divulgará" (Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, elaborada pela Subchefia
para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, em anexo).

 
37. De fato, a legislação não distingue a culpa leve da média ou grave e, por todo o exposto, não há
que se falar em gradação da culpa quando da aplicação da lei, mas apenas de sua existência. 

 
38. Ainda neste tópico, a requerente aponta como fundamento o parâmetro fixado pela Suprema
Corte dos Estados Unidos no caso New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). No precedente,
o Tribunal considerou que a Primeira Emenda da Constituição dos EUA protege os jornais mesmo quando eles
imprimem informações falsas, desde que não tenham agido com má-fé ou "malícia real" ("actual malice") e que
não tenham desrespeitado de forma imprudente a necessidade de verificação de veracidade da notícia. Com a
decisão, foi fixado que apenas quando o jornalista tem conhecimento de que a notícia é falsa ou quando
desconsiderou o cuidado com a veracidade da informação divulgada torna-se legítimo condená-lo.

 
39. A requerente usa esse precedente da Suprema Corte americana como principal base para o seu
pedido de interpretação conforme dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Também para sustentar seus
argumentos, a autora cita ainda outras decisões da Suprema Corte americana, decisões da Suprema Corte de
Justiça da Argentina (caso Patitó, José Ángel y otro c. Diario La Nación y otros) e da Austrália (em
Theophanous v Herald & Weekly Times Ltd [1994] HCA 46), bem como da Câmara dos Lordes do Reino Unido
(em Derbyshire County Council v. Times Newspapers Ltd. [1993] AC 534).

 
40. Com fundamento nesses exemplos, a requerente sustenta que deve ser feita interpretação
conforme a Constituição dos artigos 186 e 927 do Código Civil para que a responsabilização de jornalista ou
órgão de imprensa por publicação de notícia sobre pessoa pública somente seja admitida quando se comprovar
que a conduta se deu com dolo ou culpa grave, sem que tenha sido feita uma mínima apuração da veracidade da
informação publicada.

 
41. Sobre essa linha de argumentação, é preciso apontar a necessidade de cautela ao se pretender
que precedentes de outras cortes, decididos com base em outros parâmetros de controle de constitucionalidade
que foram criados para outros ordenamentos jurídicos, sistemas e culturas, sejam transpostos para o Brasil sem
filtro. A prática de se utilizar experiências estrangeiras em casos de jurisdição constitucional - muitas vezes
valendo-se da estratégia de construir uma síntese do caso que se escolhe como exemplo, resumindo-o
normalmente em poucas frases sem maiores considerações e sem uma análise do contexto em que foi julgado -
comumente consiste em um componente acessório e retórico do assunto, sem que agregue de fato fundamentos
que levem a um determinado resultado.

 
42. Especificamente em casos de liberdade de expressão, cabe referir um trabalho acadêmico (Lois,
Cecilia Caballero. Marques, Gabriel Lima. O Supremo Tribunal Federal e o Argumento de Direito
Constitucional Comparado: Uma Leitura Empírica a partir dos Casos de Liberdade de Expressão no Brasil.
Direito, Estado e Sociedade, n. 47, p. 32 a 63, jul/dez 2015) que pesquisou a fundo o assunto. Nele, os autores
explicam que se pode defender que o uso do constitucionalismo comparado nos domínios do Supremo ainda é
prática que costuma ignorar o contexto normativo, bem como os fatores jurídicos, políticos, sociais e
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econômicos de cada decisão escolhida como base para o julgamento. Com isso, termina-se "por assimilar as
referências estrangeiras de modo raso e parcial, dando azo, inclusive, para o emprego destas de forma distorcida"
(p. 52). Os autores concluem que, sem o necessário cuidado metodológico para que se faça uso do
constitucionalismo comparado, ele serve apenas para complementar determinado argumento com exemplos de
decisões que foram tomadas com base em premissas completamente diferentes do julgamento que está em causa.

 
43. No caso dos autos, já há, no Brasil, diversos dispositivos legais que tratam do tema em debate e
há um único parâmetro de controle bem definido para a análise de constitucionalidade desses dispositivos, a
Constituição Federal, que dispõe ampla e pormenorizadamente sobre direitos fundamentais, incluindo liberdade
de expressão (CF, art. 5º, IV e IX), vedação à censura (CF, art. 220, caput, §§ 1º e 2º), direito à informação (CF,
art. 5º, XIV), direito ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e direito à ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Todas
essas normas são suficientemente claras para que não se precise buscar normas estrangeiras para aplicação
interna - o que, a bem da verdade, não se admitiria nem que as normas carecessem de clareza.

 
44. Assim, registra-se a necessidade de se bem classificar esses precedentes de outros ordenamentos
jurídicos não como precedentes para fins de controle de constitucionalidade brasileiro, mas sim como exemplos
de decisões das quais podem-se talvez extrair argumentos que podem ou não servir para o caso sob estudo, a
depender de análise aprofundada.

 
45. No primeiro precedente internacional fornecido pela requerente, por exemplo, sobre a decisão
da Suprema Corte dos Estados Unidos no caso New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), o
parâmetro de controle de constitucionalidade foi a Primeira Emenda da Constituição dos EUA. Como se sabe, a
Primeira Emenda protege com incrível força a liberdade de expressão e de imprensa, sendo difícil encontrar
exceções para sua aplicação. Limitações à sua incidência já foram definidas em razão de difamação, perjúrio,
incitamento a violência ou violação de segredos comerciais, por exemplo. Contudo, em regra, a proteção à
liberdade de expressão e de imprensa nos Estados Unidos é extremamente ampla, admitindo até mesmo
declarações abertamente racistas. De fato, considera-se que a garantia de liberdade de expressão nos Estados
Unidos é tão abrangente que não encontra paralelo em qualquer outro lugar do mundo (SEDLER, Robert Allen.
An Essay on Freedom of Speech: The United States versus the Rest of the World. Michigan State Law Review,
2006, p. 377-384, p. 380).

 
46. Em contraposição, por exemplo, na Europa, entende-se que a memória do ódio racial que
culminou na II Guerra Mundial gerou uma proteção menos abrangente desse tema. A proteção à liberdade de
expressão na Europa é baseada na noção de que esse direito é importante, mas não absoluto, e deve ser
balanceado com outros valores de igual importância, como a dignidade humana (VERSTEEG, Mila. What
Europe Can Teach America About Free Speech. The Atlantic.  In:
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/08/what-europe-can-teach-america-about-free-
speech/537186/. Publicado em 19 de agosto de 2017. Acessado em 14/4/2021). Como resultado, tem-se diversos
julgamentos da Corte Europeia de Direitos Humanos em que se entendeu que a liberdade de expressão pode ser
restringida proporcionalmente quando serve para “espalhar, incitar, promover ou justificar o ódio com base na
intolerância” (Cf. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf, acessado em 14/2/2021).

 
47. Seguindo essa tendência, a prática de racismo é crime inafiançável e imprescritível por
mandamento constitucional no Brasil (CF, art. 5º, XLII). Verifica-se, assim, forte compatibilidade entre o sistema
europeu de proteção aos direitos humanos e o ordenamento jurídico brasileiro quanto a esse assunto. Constata-
se, ainda, um distanciamento entre o sistema brasileiro e o americano. Portanto, a Primeira Emenda da
Constituição dos EUA e os precedentes da Suprema Corte sobre sua interpretação, apesar de servirem como
interessante objeto de estudo, não são os melhores exemplos internacionais a serem utilizados pela Corte
Constitucional brasileira neste tema.

 
48. Talvez por esse motivo, constata-se a ausência de pesquisa abrangente de todas as Cortes
Constitucionais estrangeiras sobre o tema. Não por acaso, não se apontou precedente de uma Corte
Constitucional da Europa continental na petição inicial. Essa seleção de exemplos que adotam posições
favoráveis à que se defende em um processo, em um universo de muitas opções diversas, aponta para a
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tendência a se escolher "a dedo" ("cherry-pick") exemplos de decisões estrangeiras para se fazer determinado
ponto.

 
49. Não fosse isso bastante, no Brasil, ao lado da liberdade de expressão, a Carta contempla como
direitos fundamentais de igual envergadura a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, além
de assegurar textualmente o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (CF,
art. 5º, X).

 
50. Ademais, relembre-se que está-se aqui a buscar o exercício de controle de constitucionalidade de
atos normativos aprovados pelo Congresso Nacional e que possuem presunção de constitucionalidade. O fato de
os representantes eleitos pelo povo que compõem o Congresso Nacional terem aprovado esses atos normativos é
que deve ser determinante para o julgamento da ação, ainda que o resultado contradiga algumas decisões
judiciais de outras partes do mundo.

 
51. As decisões alienígenas são por vezes citadas em julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, apesar de incomum, já houve objeção ou colocação de Ministros à utilização do constitucionalismo
comparado em ocasiões pontuais, como se demonstra com os seguintes trechos de votos no julgamento do HC
82424 (“Caso Ellwanger”), realizado em 17/9/2003:

 
"prosseguindo, Sr. Presidente, quero fazer algumas considerações sobre os precedentes
colhidos no direito comparado, tendo eu reservas quanto à interpretação do direito
nacional com base no direito estrangeiro, porquanto a tradições jurídicas, o
raciocínio jurídico, o sistema jurídico e o ordenamento jurídico estão estreitamente
vinculados com os aspectos culturais de um povo" (HC nº 82424, Voto do Ministro
Moreira Alves)
 
"repita-se, inexistem no Brasil os pressupostos sociais e culturais aptos a tornar um livro
de cunho preconceituoso contra o povo judeu verdadeiro perigo atentatório à dignidade
dessa comunidade. O mesmo não pode ser dito, por exemplo, no tocante a países como
a Alemanha. Por mais que hoje já esteja disseminada na cultura germânica a ideia de
que o pensamento nazista foi uma aberração, as chagas dessa ferida ainda não restaram
totalmente curadas. O direito de liberdade de expressão quanto a esse tema, naquele
país, seria muito mais restrito, e um caso concreto viria as ser tratado com muitíssimo
mais vigor. É imprescindível que a solução deste habeas passe necessariamente por
um exame da realidade social concreta, sob pena de incidirmos no equívoco de
efetuar o julgamento a partir de pressupostos culturais europeus, a partir de
acontecimentos de há muito suplantados e que não nos pertencem, e, com isso,
construirmos uma limitação direta à liberdade de expressão do nosso povo baseada
em circunstâncias históricas alheias à nossa realidade" (HC nº 82424, Voto do
Ministro Marco Aurélio).

 
52. Em conclusão, não basta ler a lista elaborada pela requerente das decisões internacionais que
poderiam servir de norte para o julgamento a ser feito pelo Supremo neste caso e concluir pela adoção do mesmo
raciocínio. É preciso ter em mente que essas decisões foram tomadas em contextos, culturas e ordenamentos
jurídicos diferentes. Além disso, e mais importante, deve-se lembrar que nessas decisões foram utilizados
parâmetros de controle diferentes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

 
53. Para se alcançar segurança real na utilização dessas decisões como exemplos a serem seguidos,
seria necessário estudar as normas infraconstitucionais que foram questionadas e o parâmetro de controle
utilizado em cada uma delas e comparar tudo isso com as normas brasileiras correspondentes. Somente assim
poder-se-ia ter segurança nessa comparação. Com todo o respeito, o levantamento de casos internacionais
apresentado na petição inicial, apesar da notável qualidade em termos de pesquisa, não se presta a essa função.
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II.2 - "A PENHORA DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DE
JORNALISTAS COMO FORMA DE IMPEDIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO
JORNALÍSTICO"

 
54. Segundo consta na petição inicial, outro problema apontado está nas decisões judiciais que
determinam a penhora da totalidade dos valores depositados em contas bancárias de jornalistas e de pequenas
empresas de comunicação. Em alguns casos, a execução incide, segundo se afirma na peça vestibular, sobre
verbas alimentares, o que pode alcançar até mesmo o salário dos jornalistas ou sua aposentadoria.

 
55. Conforme descreve a requerente, também pode acontecer que pequenas empresas jornalísticas
sejam totalmente impedidas de continuar funcionando em decorrência da penhora de valores sem os quais não
têm como fazer frente a suas obrigações trabalhistas, tributárias e contratuais. Tais condenações seriam
desproporcionais, na medida em que tendem a interromper a atividade da imprensa.

 
56. Assim, a autora pretende obter interpretação conforme a Constituição para que o
Supremo declare o art. 835, I e § 1º, do CPC inaplicável a jornalistas e a pequenos órgãos de imprensa. Tais
dispositivos preveem que a penhora ocorrerá em conformidade com ordem preferencial que atribui primazia ao
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. A requerente argumenta que,
especialmente no caso de pequenos veículos de comunicação e jornalistas independentes, trata-se de grave
ameaça à liberdade de expressão pois, por meio do constrangimento econômico, remove-se a capacidade de o
órgão de imprensa continuar em funcionamento e de o jornalista sobreviver.

 
57. Sobre este tópico, a Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República (Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, em anexo) articula que a previsão legal que prestigia a
penhora em dinheiro em relação aos demais bens e direitos penhoráveis, pensada para garantir a eficácia da
execução, deve ser considerada em conjunto com "o disposto no art. 833, do CPC, que veda a penhora de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, bem como as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal". Por isso, não se faz necessária a interpretação conforme
requerida pela autora, já que a norma é expressa e clara nesse sentido. Confira-se trecho da manifestação:

 
"28. Por outro lado, discute-se acerca da compatibilização do art. 835 com o disposto no
art. 805, que prevê que quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado,
devendo o executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros
meios mais eficazes e menos onerosos.
29. Neste ponto, convém indagar o que seria mais eficaz que a penhora em dinheiro.
Considerando que o § 1º do art. 835 é expresso ao estabelecer como prioritária a
penhora em dinheiro, possibilitando a alteração da ordem legal de penhora apenas nas
demais hipóteses, outra não pode ser a conclusão que não a de que a possibilidade de
alteração da ordem de constrição não abrange a penhora em dinheiro, sendo esta sempre
prioritária.
30. Nesse sentido, NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo
Civil Comentado. 5a ed. Ed. JusPodium, Salvador, 2020, p. 1433) observa que "o
objetivo do legislador é evidente: a preferência pela penhora do dinheiro é absoluta,
prevalecendo em toda e qualquer execução, independentemente das particularidades do
caso concreto".
31. Acrescenta ainda que (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo
Civil Comentado. 5a ed. Ed. JusPodium, Salvador, 2020, p. 1433): "A regra deve ser
elogiada, porque evita que juízes se valham do termo "preferencialmente" consagrado
no artigo ora comentado para admirem penhora de outros bens quando possível a
penhora do dinheiro. É natural que o dinheiro seja sempre o primeiro bem da ordem de
qualquer penhora, porque é o que mais facilmente proporciona a satisfação ao
exequente. Penhorado o dinheiro, o processo executivo não precisará passar pela fase
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procedimental de expropriação do bem penhorado, em regra, uma fase complexa, difícil
e demorada. Tendo sido penhorado dinheiro, basta entregá-lo ao exequente, dispensada
a prática de qualquer outro ato processual, o que obviamente facilita o procedimento de
satisfação, isso sem falar nas dificuldades materiais encontradas para transformar outros
bens penhorados em dinheiro, o que naturalmente não ocorre quando o próprio objeto
da penhora já é o dinheiro".
32. Esta interpretação encontra-se em harmonia com a intenção do CPC, de 2015, que é
claramente voltado para garantir a efetividade da execução, conforme demonstram os
dispositivos a seguir:
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
incluída a atividade satisfativa.
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
33. Todavia, o CPC, de 2015, não deixa de assegurar a dignidade do executado ao
prever a impenhorabilidade das remunerações e demais quantias destinadas à
manutenção do devedor e de sua família, bem assim a possibilidade de substituição da
penhora em dinheiro por fiança bancária e o seguro garantia judicial" (Nota SAJ nº
127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, em anexo).
 

58. Por conseguinte, diante do objetivo de se garantir a efetividade da execução e tendo em mente a
necessidade de compatibilização disso com a regra segundo a qual o executado pode propor medida executiva
menos gravosa para cumprir a obrigação de pagar, não se revela adequado que se profira decisão
de interpretação conforme a Constituição para que o art. 835, I e § 1º, do CPC seja considerado inaplicável a
jornalistas e a pequenos órgãos de imprensa.

 
II.3 - "O ATAQUE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO POR MEIO DO ASSÉDIO

JUDICIAL"
 

59. Por derradeiro, a requerente aponta ainda a modalidade de ataque à liberdade de expressão por
meio do assédio judicial, caracterizado por um abuso do direito de ação em que, dizendo-se ofendido ou atacado,
um indivíduo processa com o objetivo de intimidar, constranger e causar desconforto a quem produziu a matéria
jornalística.

 
60. Ademais, conforme entende a autora, é frequente o ajuizamento de ações repetidas em grande
número e em diversas localidades ao mesmo tempo, com a finalidade de intimidar o jornalista, pois este se vê
obrigado a reunir os seus recursos financeiros e conjugar os seus melhores esforços para se defender dos
processos, afastando-se de sua atividade-fim. Em suas palavras registradas na petição inicial, "o jornalista, ao
invés de se dedicar a suas importantes atribuições, passa a peregrinar de cidade em cidade para participar de
audiências e se vê no apuro de ter de contratar vários advogados".

 
61. Assim, a autora requer que seja feita interpretação conforme a Constituição dos artigos 79, 80 e
81 do Código de Processo Civil, de modo a estabelecer que o ajuizamento de múltiplas ações com o objetivo de
intimidar jornalistas e órgãos de imprensa é conduta ilegítima, caracterizada como litigância de má-fé passível
de gerar o dever de indenizar a vítima. Ainda, postula que o Supremo interprete conforme a Constituição o artigo
53 do CPC, de forma a se determinar que a competência para julgar as ações seja fixada no domicilio do
jornalista ou do órgão de imprensa e que as ações repetidas sejam reunidas, adotando-se, por analogia, a
sistemática derivada do art. 2º, parágrafo único, da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7347/1985), do art. 5º, § 3º,
da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.714/1965) e do art. 55, § 1º, do CPC.
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62. É certo que o ajuizamento de múltiplas ações por diversos autores ao mesmo tempo em locais
diferentes do país, sem fundamento, por vezes com argumentos repetidos e até com trechos copiados, para
atingir objetivos maliciosos, como intimidar o autor de matéria jornalística, configura o chamado "assédio
processual" ou "assédio judicial". Tal conduta não deve ser admitida, por violar os deveres da boa-fé, da ética e
da probidade na atuação processual. 

 
63. Contudo, as situações descritas na inicial como de intimidação e transtorno para os autores ou os
veículos divulgadores de matéria jornalística já têm descrição em lei e consistem em abuso de direito e em
litigância de má-fé. A própria requerente cita na petição inicial um exemplo em que um jornalista se tornou réu
em dezenas de processos, em dezenas de cidades diferentes, o que, certamente, resultou em incômodo extremo.
Entretanto, como explicado na petição inicial, um dos juízes incumbido de julgar um dos casos proferiu sentença
de improcedência, condenando o autor por litigância de má-fé, tendo em vista a prática de "assédio judicial".
Transcreve-se citação da sentença, retirada da petição inicial:

 
"Comprovado, como já destacado acima, que o autor utilizou-se do Judiciário para fins
ilícitos (constranger e causar desconforto ao réu) por discordar de seu ponto de vista,
ciente da completa falta de fundamento de sua pretensão, sendo noticiado pelo réu,
inclusive o declarado intuito do grupo no mesmo sentido, tendo sido ajuizadas pelo
menos 65 outras ações iguais a esta, em verdadeira campanha de ‘assédio judicial’,
conforme demonstrado pelos documentos que acompanham a defesa, caracterizada a
litigância de má-fé por parte do autor, nos termos do art. 80, III do CPC” (Sentença
do Juiz de Direito Roberto Chiminazzo Júnior, titular da 2ª Vara do Juizado Especial
Civil - Processo 1014012-53.2020.8.26.0114 - referência na petição inicial, p. 34 -
destaque acrescido).

 
64. Seguindo exatamente essa linha de raciocínio, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
definiu como "assédio processual" a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla
defesa “por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem
pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo”. Na ocasião, foi definida a
seguinte tese: “O ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas
com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado
assédio processual” (voto da Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.817.845, realizado em
10/10/2019).

 
65. Sem desmerecer a gravidade dos problemas narrados na petição inicial, entende-se que o
ordenamento jurídico já possui solução para o abuso apontado. Além da possibilidade de reconhecimento do
abuso cometido pelo autor da ação e da condenação por litigância de má-fé ou por "assédio processual", segundo
a tese do STJ mencionada acima, os próprios juízes podem reconhecer o assédio antes mesmo da citação do réu
quando for constatada a conduta fora dos parâmetros legais (Cf. um caso de atuação judicial massificada contra
um jornal, descrita na reportagem intitulada "Juiz vê 'assédio judicial' em ações de fiéis da Universal" publicada
pela Folha de São Paulo em 9 de fevereiro de 2008,
em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0902200814.htm, acessado em 19/4/2021, acessado em
3/5/2021).

 
66. Além disso, a própria Constituição fornece fundamento para decisões judiciais que reconheçam
a necessidade de existência e trabalho de um imprensa forte, independente, livre e não constrangida, como se
observa de trecho do parecer do Prof. Dr. Lênio Streck juntado aos autos pela requerente:

 
"No trecho dedicado à “comunicação social” (arts. 220-224), ficou assinalada uma série
de elementos que, juntos, asseguram o papel fundamental da imprensa em nossa
democracia: (i) afora o disposto na Constituição, não pode existir restrição à
manifestação do pensamento, à criação, à expressão, à informação, sob qualquer forma,
a processo ou a veículo (caput do art. 220); (ii) não pode haver lei que contenha
dispositivo apto a criar embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
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qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e
XIV (§ 1º do art. 220); (iii) é vedada toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística (§ 2º do art. 220); (iv) é proibido o monopólio ou o oligopólio
sobre os meios de comunicação social (§ 5º do art. 220); e (v) não se pode exigir licença
de autoridade para publicação de veículo impresso de comunicação (§ 6º do art. 220).
As disposições constitucionais permitem identificar que a liberdade de expressão, mas
em especial a sua face que toca à imprensa, está protegida de modo bastante amplo (...).
(...)
A própria Constituição, conforme acima sinalizado, aborda alguns pontos que balizam a
liberdade de expressão: a manifestação do pensamento é livre, mas vedado o anonimato
(art. 5º, IV); é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização correspondente (art. 5º, V); são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, garantida a indenização (art. 5º, X)".

 
67. Portanto, tem-se que há no ordenamento jurídico previsão constitucional e legal para atender ao
que pretende a requerente nos casos concretos. Se a condenação for excessiva ou não, isso apenas poderá ser
constatado em cada caso - e não apenas com base na capacidade econômica do jornalista ou veículo de imprensa
envolvido, mas também levando-se em conta o alcance da notícia, a relação entre a pessoa envolvida e seu
direito à vida privada, a gravidade da ofensa em si etc. A proporcionalidade dependerá da atividade
interpretativa do juiz no momento de decidir pela adequação e necessidade da medida no caso concreto, de
forma a não inviabilizar o papel fundamental da imprensa no país. A decisão certamente não deve servir para
silenciar a atividade de imprensa, mas sim para cumprir as normas de dever de reparação de dano causado por
ato ilícito.

 
68. Especificamente sobre o pedido para que o Supremo interprete conforme a Constituição os
artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, a  Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da
Presidência da República relembrou que o ordenamento jurídico consagrou a inafastabilidade da jurisdição como
princípio fundamental e que a lei - ou a interpretação judicial que lhe seja conferida - não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR pela Subchefia para
Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República - em anexo). Em sintonia com o que foi
explicado acima, foi registrado na mesma Nota que, "caso reste configurada má-fé por parte do autor - o que
deve ser analisado no caso concreto - o CPC já dispõe dos parâmetros necessários para a imposição de sanção,
não sendo possível presumir antecipadamente que a propositura de ações deste tipo tenha por escopo a
intimidação de jornalistas e órgãos de imprensa".

 
69. Já quanto ao pedido de interpretação conforme a Constituição do artigo 53 do CPC, a Subchefia
para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República registrou o que segue:

 
"46. De acordo com o dispositivo em questão é competente o foro do lugar do ato ou do
fato para a ação de reparação de dano. A regra encontra alicerce na presunção de que a
instrução probatória será facilitada, com a verdade melhor captada pelo juiz, se o
processo tramitar onde ocorreu o ato ou o fato gerador do dano.
47. Em se tratando de matérias jornalísticas veiculadas em canal de âmbito nacional ou
na internet, entende-se que a apreciação e o julgamento da demanda cabem ao foro do
local onde reside a pessoa supostamente lesionada, uma vez que neste lugar se presume
a maior repercussão negava da conduta.
48. Não se olvide que a norma jurídica é geral e abstrata. É geral, uma vez que não
regula casos particulares, mas sim prescreve condutas gerais aplicáveis a vários casos,
ou seja, regula casos e sujeitos inespecíficos, e seu preceito se dirige
indiscriminadamente a todos segundo a igualdade de situações; e abstrata porque as
condutas reguladas são preceituadas em tese.
49. Assim, verifica-se que a categoria profissional da vítima não tem o condão de
afastar os motivos das regras estabelecidas nem as próprias regras. 
50. Diante disso, conclui-se que os dispositivos legais questionados admitem exegese
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perfeitamente compatível com a Constituição da República, não se vislumbrando ofensa
aos direitos e princípios constitucionais" (Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR,
da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República).
 

70. Portanto, constatam-se mais uma vez neste caso as características de generalidade e abstração
das leis, que a requerente propõe sejam afastadas para excluir de seu alcance os seus associados. Contudo,
verifica-se novamente que não se revela adequado falar-se aqui em interpretação conforme a Constituição, pelos
motivos apresentados.

 
III - CONCLUSÃO
 

71. Com suporte em tudo quanto exposto, a ação não reúne condições de para ser conhecida.
Superada a preliminar, no mérito, aguarda-se que seja julgada improcedente.

 
IV - ENCAMINHAMENTO
 

72. São essas as considerações pertinentes aos autos e que proponho sejam apresentadas ao Supremo
Tribunal Federal a título de informação na ADI 6792.

 
Brasília, 3 de maio de 2021.
 
 

MARIA CARLA DE AVELAR PACHECO
ADVOGADA DA UNIÃO

 
ANEXO:
- Nota SAJ nº 127/2021/CGIP/SAJ/SG/PR, elaborada pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da

Secretaria-Geral da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CARLA DE AVELAR PACHECO, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
612428963 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): MARIA
CARLA DE AVELAR PACHECO. Data e Hora: 03-05-2021 15:03. Número de Série: 17411433. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

CONSULTORIA DA UNIÃO

 
DESPACHO n. 00216/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001111/2021-25 (REF. 0051592-62.2021.1.00.0000)
INTERESSADOS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA E OUTROS
ASSUNTOS: ADI 6792

 
1. Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n. 00066/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de lavra da
Exma. Advogada da União, Maria Carla de Avelar Pacheco.

 
2. Submeto-as à consideração do Senhor Consultor-Geral da União 

 
Brasília, 03 de maio de 2021.
 
 

DENNYS CASELLATO HOSSNE
ADVOGADO DA UNIÃO
CONSULTOR DA UNIÃO

 
 

Documento assinado eletronicamente por DENNYS CASELLATO HOSSNE, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 626806907 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): DENNYS CASELLATO
HOSSNE. Data e Hora: 03-05-2021 16:38. Número de Série: 65607654994149888375490052149. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO 

GABINETE 
SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12 ANDAR - AGU SEDE I FONE (61) 2026-8557 BRASÍLIA/DF 70.070-030

 
DESPACHO n. 00296/2021/GAB/CGU/AGU

 
NUP: 00692.001111/2021-25 (REF. 0051592-62.2021.1.00.0000)
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA 
ASSUNTO: ADI 6792

 
 

1. Aprovo, nos termos do DESPACHO n. 00216/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, as
INFORMAÇÕES n. 00066/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, de lavra da  Advogada da União, Dra. Maria
Carla de Avelar Pacheco.

 
2. Submeto-as à apreciação do Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União.

 
Brasília, 03 de maio de 2021.
 
 

(assinado eletronicamente)
GIORDANO DA SILVA ROSSETTO

Advogado da União
Subconsultor-Geral da União

 
 

Documento assinado eletronicamente por GIORDANO DA SILVA ROSSETTO, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 626858025 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): GIORDANO DA SILVA
ROSSETTO. Data e Hora: 03-05-2021 17:12. Número de Série: 17347821. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

 

PROCESSO Nº   00692.001111/2021-25 (REF. 0051592-62.2021.1.00.0000) 
ORIGEM: STF - Ofício nº 898/2021, de 20 de abril de 2021 
RELATORA: MIN. ROSA WEBER 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6792 
 
 

Despacho do Advogado-Geral da União nº  163 
 
 
 

Adoto, nos termos do Despacho do Subconsultor-Geral da União, para os 
fins e efeitos do art. 4º, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 
1993, as anexas INFORMAÇÕES nº 00066/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU, 
elaboradas pela Advogada da União Dra. Maria Carla de Avelar Pacheco. 

 
Brasília,  04  de maio de 2021. 

 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA 
Advogado-Geral da União 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRE LUIZ DE 
ALMEIDA MENDONCA

Assinado de forma digital por 
ANDRE LUIZ DE ALMEIDA 
MENDONCA 
Dados: 2021.05.03 19:22:36 -03'00'
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA-GERAL

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

 

Nota SAJ  nº 127 / 2021 / CGIP/SAJ/SG/PR 

 

Interessado:          Consultoria-Geral da União

Assunto:         Subsídios para a ADI n. 6792. Liberdade de imprensa.

                 

               

 Processo :            00692.001111/2021-25

Senhor Subchefe,
 
I - RELATÓRIO
 

1. A Consultoria-Geral da União, por meio do OFÍCIO n. 00196/2021/CONSUNIAO/CGU/AGU,
solicita subsídios para a elaboração de informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal pelo
Senhor Presidente da República, nos autos do Ação Direta de Incons�tucionalidade n. 6792, proposta
pela Associação Brasileira de Imprensa, que trata da liberdade de imprensa.

2. A Associação autora pretende:
 

"1) interpretação conforme a Cons�tuição dos ar�gos 186 e 927 do Código Civil, de modo a
estabelecer a interpretação segundo a qual a responsabilização de jornalista ou do respec�vo órgão
de imprensa somente deve ocorrer quando se comprovar que o jornalista agiu com dolo ou culpa
grave;

2) interpretação conforme a Cons�tuição do art. 835, caput e seu § 1º, do Código de Processo Civil,
para se excluir de seu âmbito de incidência os casos em que figure como executado jornalista ou
veículo de imprensa de pequeno porte;

3) interpretação conforme a Cons�tuição dos ar�gos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, para
estabelecer a interpretação segundo a qual o ajuizamento de múl�plas ações com o obje�vo de
in�midar jornalistas e órgãos de imprensa, no âmbito de estratégia de assédio judicial, gera o dever
de ressarcir danos materiais e morais aos réus, além do de arcar com multa e ônus sucumbenciais;

4) interpretação conforme a Cons�tuição do ar�go 927, caput e parágrafo único, do Código Civil,
para estabelecer a interpretação segundo a qual a prá�ca do assédio judicial produz dano moral
cole�vo, passível de ser apurado e ressarcido por meio do ajuizamento de ação cole�va, a ser
proposta pelo Ministério Público e por associações representa�vas da sociedade civil;

5) interpretação conforme a Cons�tuição do ar�go 53 do Código de Processo Civil, de modo a se
determinar que a competência para processar e julgar as ações seja a do domicílio do jornalista ou
do órgão de imprensa, devendo as ações repe�das ou conexas serem reunidas junto a um único
juízo, aplicando-se analogicamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7347/1985, o art. 5º, § 3º, da
Lei n. 4.714/1965 e o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil".
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3. Alega, para tanto, que os pedidos têm o propósito de prover proteção plena à liberdade de
expressão (CF, art. 5º, IV e IX), à liberdade de informação jornalís�ca, à vedação à censura (CF, art. 220,
caput, §§ 1º e 2º), ao direito à informação (CF, art. 5º, XIV), ao princípio republicano (CF, art. 1º), ao
princípio democrá�co (CF, art. 1º, caput e parágrafo único), ao princípio do pluralismo polí�co (CF, art. 1º,
V), ao princípio da publicidade da administração (CF, art. 37, caput), ao princípio do devido processo legal
(CF, art. 5º, LIV) e ao princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), "coibindo-se o emprego abusivo de ações
de reparação de danos para impedir a atuação livre e desembaraçada de jornalistas e órgãos de
imprensa".

4. O processo foi distribuído por prevenção à Ministra Rosa Weber, em face da ADI 5170.

5. É o relato do necessário.

 
II - FUNDAMENTAÇÃO
 
II.A - Responsabilidade civil do jornalista. Ar�gos 186 e 927 do Código Civil. Culpa.
 

6. A liberdade de expressão, de informação e de manifestação do pensamento cons�tuem
verdadeiros alicerces do Estado Democrá�co de Direito e por tal razão foram incluídas no rol dos direitos
e garan�as fundamentais, previstos no ar�go 5º da Cons�tuição Federal, nos seguintes termos:

 

Art. 5º. [...]

[...]

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

[...]

IX - é livre a expressão da a�vidade intelectual, ar�s�ca, cien�fica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;

[...]

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.

[...]

 

7. Além disso, o capítulo V da Seção III do Título VIII (Da Ordem Social), ao tratar de forma
específica acerca da comunicação social, prevê que a manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto na Cons�tuição.

8. É por intermédio da livre circulação de ideias que se constrói a dialé�ca entre
pensamentos dis�ntos, com a formação de teses, an�teses e hipóteses que elevam o pensamento
individual e cole�vo orientado à crí�ca; ou, ao pensamento crí�co.

9. Não se olvide, no entanto, que não há de se cogitar direitos fundamentais absolutos. Eles,
simplesmente, não existem. O mesmo se pode dizer do direito fundamental à liberdade de expressão. 

10. Por óbvio, as restrições à liberdade de expressão não se confundem com censura. Afinal,
como bem destaca Norberto Bobbio(1), 

 

(n)a maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao contrário, ocorre que
dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e não se pode proteger incondicionalmente
um deles sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à
liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, escandalizado,
injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nesses casos, que são a maioria, deve-se falar de
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direitos fundamentais não absolutos, mas rela�vos, no sen�do de que a tutela deles encontra, em
certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas
concorrente. E, dado que é sempre uma questão de opinião estabelecer qual o ponto em que um
termina e o outro começa, a delimitação do âmbito de um direito fundamental do homem é
extremamente variável e não pode ser estabelecida de uma vez por todas.

 

11. Ou seja, em uma perspec�va de ponderação, a liberdade de expressão submete-se a
restrições em um cálculo de razoabilidade e proporcionalidade, que reconhece, in concreto, a prevalência
de um ou outro valor fundamental. Além disso, não se olvide que a própria Carta Magna afasta do núcleo
essencial protegido elementos que extrapolam o direito fundamental à liberdade de expressão, tais como
o anonimato (art. 5°, IV), o direito de resposta e o dano moral e material (art. 5°, V), a proteção à
privacidade e à in�midade (art. 5°, X), dentre outros. 

12. Muito embora a liberdade de expressão figure como ponto nodal do Estado Democrá�co
de Direito, dela não podem resultar danos a terceiros. É o que se depreende dos seguintes disposi�vos
previstos no art. 5°:

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a in�midade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

 

13. Ou seja, ao tempo em que é assegurada a liberdade de imprensa, garante-se àqueles que
sofrerem danos materiais ou morais em decorrência da atuação da imprensa, o direito de ressarcimento,
independentemente do exercício do direito de resposta. Até porque “a proibição de censura não obsta
[…] a que o indivíduo assuma as consequências, não só cíveis, como igualmente penais do que
expressou”(2).

14. A par�r do julgamento histórico da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 130, que não recepcionou a Lei n. 5.250, de 1967, chamada Lei de Imprensa,
a responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa passou a ser regida
pelos ditames do Código Civil, além da Cons�tuição Federal.

15. O art. 186 do Código Civil estabelece os elementos básicos da responsabilidade civil
aquiliana, ao estabelecer que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Assim, para
que haja o dever de indenizar, é necessária a presença dos seguintes pressupostos: conduta humana
(ação ou omissão); culpa do autor do dano; nexo causal e dano.

16. A legislação não faz dis�nção de culpa leve, média ou grave.

17. Cabe à ví�ma provar o dano experimentado e que este dano par�u de uma ação ou
omissão culposa do agente. Quanto ao agente, poderá se eximir do dever de indenizar, se provar a
inexistência de um dos pressupostos ou através das excludentes de responsabilidade civil, que por
romperem o nexo de causalidade, afastam o próprio dever de reparar o dano. De uma maneira geral, se
provar que foi prudente, diligente e observou o ordenamento jurídico vigente, inexis�rá o elemento
culpa. 

18. Ou seja, não há falar em gradação da culpa, mas na sua existência ou não.

19. No caso, o direito à informação encontra nas garan�as individuais seus limites, devendo
ser pautado pelo dever de veracidade, dever geral de cuidado e dever de per�nência ao qual estão
vinculados os órgãos de imprensa. 

20. Convém destacar que a informação que goza de proteção cons�tucional é a verdadeira,
cabendo à imprensa atentar-se para a veracidade dos dados divulgados, porquanto a sua
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falsidade manipula a opinião pública ao invés de ajudar a formá-la. Nesse sen�do, já decidiu o Superior
Tribunal de Jus�ça:

 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE
MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO AUTOR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLOU EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. DANO
MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO.

1. Ação ajuizada em 17/05/2007. Recurso especial interposto em 10/11/2014 e atribuído a este
Gabinete em 22/03/2017.

2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão
recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pelos recorrentes.

3. O direito à informação não elimina as garan�as individuais, porém encontra nelas os seus limites,
devendo atentar ao dever de veracidade, ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa, pois a
falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao
interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.

4. Na a�vidade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados,
afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de
per�nência e o dever de veracidade.

5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejora�vo e da inobservância desses deveres, extrapola o
exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.

6. A alteração do valor fixado a �tulo de compensação por danos morais somente é possível, em
recurso especial, nas hipóteses em que a quan�a es�pulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada.

7. Recurso especial não provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.393 - SP, Rel: Min. Nancy Andrighi, 7 nov 2017 (data do julgamento).

 

21. Assim, a divulgação de informações verdadeiras e fidedignas, as quais são de interesse
público, não viola à honra, a in�midade, a privacidade e o direito de imagem  do cidadão. Por outro lado,
o veículo de comunicação somente se exime de culpa quando buscar fontes fidedignas, exercendo
a�vidade inves�ga�va, ouvindo as diversas partes interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias
quanto à verossimilhança do que divulgará (3).

 
II.B - Penhora de dinheiro. Art. 835, caput e § 1º, do CPC.
 

22. Pretende a autora que seja conferida interpretação conforme a Cons�tuição do art. 835,
caput e § 1º, do Código de Processo Civil, para excluir de seu âmbito de incidência os casos em que figure
como executado jornalista ou veículo de imprensa de pequeno porte.

23. O disposi�vo impugnado, ao tratar da ordem preferencial da penhora, estabelece como
prioritária a penhora em dinheiro.

24. O processo de execução passou por grandes transformações a par�r da edição das Leis n.
11.232, de 2005, e 11.382, de 2006, que transferiram ao credor a possibilidade de indicar bens do
devedor para serem constritos, re�rando-se a prerroga�va que o devedor �nha, até então, de
primeiramente nomear bens à penhora.

25. Com esta nova dinâmica, a preferência natural do credor passou a ser a indicação de
dinheiro do devedor para penhora, por meio do mecanismo chamado penhora on-line,
inicialmente previsto no ar�go 655-A do CPC, de 1973.

26. O CPC, de 2015, além de manter a possibilidade de o credor indicar bens do devedor à
penhora, passou a pres�giar a penhora em dinheiro, estabelecendo de forma expressa sua prioridade
frente aos demais bens e direitos penhoráveis.
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27. Tal previsão logicamente deve ser compa�bilizada com o disposto no art. 833, do CPC, que
veda a penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quan�as des�nadas ao sustento do devedor
e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não se
mostra necessária a realização de qualquer interpretação conforme neste ponto, uma vez que a
legislação é expressa neste sen�do.

28. Por outro lado, discute-se acerca da compa�bilização do art. 835 com o disposto no art.
805, que prevê que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, devendo o executado que alegar ser a medida
execu�va mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

29. Neste ponto, convém indagar o que seria mais eficaz que a penhora em dinheiro.
Considerando que o § 1º do art. 835 é expresso ao estabelecer como prioritária a penhora em dinheiro,
possibilitando a alteração da ordem legal de penhora apenas nas demais hipóteses, outra não pode ser a
conclusão que não a de que a possibilidade de alteração da ordem de constrição não abrange a penhora
em dinheiro, sendo esta sempre prioritária.

30. Nesse sen�do, NEVES (4) observa que "o obje�vo do legislador é evidente: a preferência
pela penhora do dinheiro é absoluta, prevalecendo em toda e qualquer execução, independentemente
das par�cularidades do caso concreto".

31. Acrescenta ainda que(5):
 

A regra deve ser elogiada, porque evita que juízes se valham do termo "preferencialmente"
consagrado no ar�go ora comentado para admi�rem penhora de outros bens quando possível a
penhora do dinheiro. É natural que o dinheiro seja sempre o primeiro bem da ordem de qualquer
penhora, porque é o que mais facilmente proporciona a sa�sfação ao exequente. Penhorado o
dinheiro, o processo execu�vo não precisará passar pela fase procedimental de expropriação do
bem penhorado, em regra, uma fase complexa, di�cil e demorada. Tendo sido penhorado dinheiro,
basta entregá-lo ao exequente, dispensada a prá�ca de qualquer outro ato processual, o que
obviamente facilita o procedimento de sa�sfação, isso sem falar nas dificuldades materiais
encontradas para transformar outros bens penhorados em dinheiro, o que naturalmente não ocorre
quando o próprio objeto da penhora já é o dinheiro.

 

32. Esta interpretação encontra-se em harmonia com a intenção do CPC, de 2015, que é
claramente voltado para garan�r a efe�vidade da execução, conforme demonstram os disposi�vos a
seguir:

 

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
a�vidade sa�sfa�va.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efe�va.

  Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

 

33. Todavia, o CPC, de 2015, não deixa de assegurar a dignidade do executado ao prever a
impenhorabilidade das remunerações e demais quan�as des�nadas à manutenção do devedor e de sua
família,  bem assim a possibilidade de subs�tuição da penhora em dinheiro por fiança bancária e o seguro
garan�a judicial. 

34. Por fim, e não menos importante, “se a única interpretação possível para compa�bilizar a
norma com a Cons�tuição contrariar o sen�do inequívoco que o Poder Legisla�vo lhe pretendeu dar, não
se pode aplicar o princípio da interpretação conforme a Cons�tuição, que implicaria, em verdade, criação
de norma jurídica, o que é priva�vo do legislador posi�vo” (3).
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II.C - Dos ar�gos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil. Ajuizamento de múl�plas ações. 
 

35. A Associação requer interpretação conforme a Cons�tuição dos ar�gos 79, 80 e 81 do
Código de Processo Civil, para estabelecer a interpretação segundo a qual o ajuizamento de múl�plas
ações com o obje�vo de in�midar jornalistas e órgãos de imprensa, no âmbito de estratégia de assédio
judicial, gera o dever de ressarcir danos materiais e morais aos réus, além do de arcar com multa e ônus
sucumbenciais.

36. Os disposi�vos impugnados tratam da responsabilidade das partes por dano processual
nos seguintes termos:

 

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que li�gar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se li�gante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir obje�vo ilegal;

IV - opuser resistência injus�ficada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

  Art. 81. De o�cio ou a requerimento, o juiz condenará o li�gante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advoca�cios
e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os li�gantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção
de seu respec�vo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte
contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou ines�mável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez)
vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado
por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

 

37. É cediço que a técnica da interpretação conforme a Cons�tuição é cabível apenas quando
a norma impugnada admite várias interpretações. Nesse sen�do, o Supremo Tribunal Federal já
consignou(6):

 

(...) “impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme a Cons�tuição, pois essa técnica
só é u�lizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma
que a compa�bilize com a Carta Magna, e não quando o sen�do da norma é unívoco, como sucede
no caso presente”.

 

38. No caso, os disposi�vos em apreço são unívocos no sen�do de prever a responsabilização
das partes que li�garem com má-fé, não se vislumbrando qualquer dúvida quanto à sua interpretação.

39. Com relação ao ajuizamento de ações contra jornalistas e órgãos de imprensa, não é
demais relembrar que o nosso ordenamento jurídico consagrou a inafastabilidade da jurisdição como
princípio constante do rol de direitos e garan�as fundamentais. Assim, a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

40. Nada obstante, caso reste configurada má-fé por parte do autor - o que deve ser analisado
no caso concreto - o CPC já dispõe dos parâmetros necessários para a imposição de sanção, não
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sendo possível presumir antecipadamente que a propositura de ações deste �po tenha por escopo a
in�midação de jornalistas e órgãos de imprensa.

 
II.D - Ar�go 927, caput e parágrafo único, do Código Civil. Assédio judicial. Dano moral cole�vo.
 

41. Pleiteia a autora, outrossim, pela interpretação conforme a Cons�tuição do ar�go 927,
caput e parágrafo único, do Código Civil, para estabelecer a interpretação segundo a qual a prá�ca do
assédio judicial produz dano moral cole�vo, passível de ser apurado e ressarcido por meio do
ajuizamento de ação cole�va, a ser proposta pelo Ministério Público e por associações representa�vas da
sociedade civil.

42. O art. 927, do CC, trata da obrigação de indenizar daquele que, por ato ilícito, causar dano
a outrem. 

43. Assim como no item anterior, o disposi�vo é unívoco, não admite várias interpretações e,
portanto, afasta a u�lização da técnica da interpretação conforme a Cons�tuição.

44. O cabimento ou não de indenização por dano moral, seja individual seja cole�vo, em razão
do ajuizamento de múl�plas ações com o obje�vo de in�midar jornalistas e órgãos de imprensa, deve ser
aferido de forma casuís�ca, e independe de uma interpretação conforme do disposi�vo em relação à
Cons�tuição Federal.

 
II.E - Do ar�go 53 do Código de Processo Civil.
 

45. Por fim, a Associação requerente postula pela interpretação conforme a Cons�tuição do
ar�go 53 do Código de Processo Civil, de modo a se determinar que a competência para processar e
julgar as ações propostas contra jornalistas e órgãos de imprensa seja a do domicílio do jornalista ou do
órgão de imprensa, devendo as ações repe�das ou conexas serem reunidas junto a um único juízo,
aplicando-se analogicamente o art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 7347/1985, o art. 5º, § 3º, da Lei n.
4.714/1965 e o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil".

46. De acordo com o disposi�vo em questão é competente o foro do lugar do ato ou do fato
para a ação de reparação de dano. A regra encontra alicerce na presunção de que a instrução probatória
será facilitada, com a verdade melhor captada pelo juiz, se o processo tramitar onde ocorreu o ato ou o
fato gerador do dano.

47. Em se tratando de matérias jornalís�cas veiculadas em canal de âmbito nacional ou na
internet, entende-se que a apreciação e o julgamento da demanda cabem ao foro do local onde reside a
pessoa supostamente lesionada, uma vez que neste lugar se presume a maior repercussão nega�va da
conduta. 

48. Não se olvide que a norma jurídica é geral e abstrata. É geral, uma vez que não
regula casos par�culares, mas sim prescreve condutas gerais aplicáveis a vários casos, ou seja, regula
casos e sujeitos inespecíficos, e seu preceito se dirige indiscriminadamente a todos segundo a igualdade
de situações; e abstrata porque as condutas reguladas são preceituadas em tese.

49. Assim, verifica-se que a categoria profissional da ví�ma não tem o condão de afastar os
mo�vos das regras estabelecidas nem as próprias regras.

50. Diante disso, conclui-se que os disposi�vos legais ques�onados admitem exegese
perfeitamente compa�vel com a Cons�tuição da República, não se vislumbrando ofensa aos direitos e
princípios cons�tucionais.

 
III - DA CONCLUSÃO
 

51. Pelo exposto, demonstrada a compa�bilidade das normas impugnadas com as regras e
princípios cons�tucionais aplicáveis à espécie, pugna-se pela improcedência total do pedido
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formulado nos autos da Ação Direta de Incons�tucionalidade nº 6.792.

52. São estas as considerações que submetemos ao conhecimento da Consultoria-Geral da
União, a �tulo de subsídios.

 
Brasília, 26 de abril de 2021.

 

NICOLE ROMEIRO TAVEIROS
Coordenadora

 
APROVO.

 
 

RENATO DE LIMA FRANÇA
Subchefe Adjunto de Assuntos Ins�tucionais

 
 

APROVO.
 

HUMBERTO FERNANDES DE MOURA
Subchefe Adjunto Execu�vo 

 
 

APROVO.
 

PEDRO CESAR NUNES F. M. DE SOUSA
Subchefe de Assuntos Jurídicos 
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5 - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a ed. Ed. JusPodium,
Salvador, 2020, p. 1433.
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