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RESUMO 

Este trabalho tern o intuito de sistematizar uma reflexao sobre a realidade da 
Policia Militar do Estado do Parana num esforc;o para, a partir de informag5es 
coletadas em urn estudo explorat6rio, suportado em pesquisa com profissionais da 
midia, identificar a imagem da atuac;ao da Policia Militar pelos 6rgaos de 
comunicac;ao de massa da cidade de Curitiba, fornecendo a instituic;ao a 
oportunidade de somar conhecimentos para a busca de constante aperfeic;oamento. 
Revela-se de grande importancia tambem para qualquer pessoa que deseje agregar 
conhecimentos sobre tema tao atual e · relevante sobre o prisma individual ou 
comunitario. 

Palavras-chave: Policia Militar, Midia, i'magem, relacionamento, assessoria de 
imprensa. 
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1. INTRODUCAO 

Muito se tala sabre a avassaladora incidencia de crimes que ocorre nos dias 

atuais. Os jornais publicam noticias impressionantes de homicidios barbaros, radio e 

televisao fazem campanhas e pedem providencias, deputados e senadores exigem 

solu<;oes, centros comunitarios e associa<;oes de moradores protestam de todas as 

maneiras. 0 crescimento vertiginoso da criminalidade em todas as regioes do 

territ6rio brasileiro, em especifico a partir da decada de 1980, quando o crime 

passou a se organizar, adquirindo performance empresarial, revelou para a opiniao 

publica uma crise interna do Estado que ha muito vinha se arrastando. 

No contexto das mudan<;as mais importantes no pais para responder aos 

problemas da violencia urbana, esta a midia, notadamente a imprensa falada e 

escrita. 

Segundo RAMOS & PAIVA (2005, p.2), os meios de comunica<;ao tambem 

respondem a esta nova percep<;ao da problematica da seguran<;a, alterando 

estrategias de cobertura e pouco a pouco deixando as velhas praticas das 

reportagens de polfcia, quase sempre sensacionalistas e vinculadas a troca de 

favores com fontes policiais. Os jornalistas que cobrem a area, geralmente ligados 

as editorias de reportagem local, hoje sao mais qualificados e encontram maior 

reconhecimento de seus colegas, como seria de se esperar de especialistas num 

dos temas mais candentes do Brasil. 

A mudan<;a e fundamental, ja que a midia tern desempenhado urn papel cada 

vez mais importante no debate publico sabre o tema, influenciando a opiniao da 

sociedade e das politicas de Estado. Nos casas de rebelioes e corrupyao nos 

presidios, na investiga<;ao de denuncias de corrup<;ao policial e, mais recentemente, 

no processo de mobiliza<;ao e vota<;ao no Congresso do Estatuto do Desarmamento, 

a midia foi decisiva na qualidade e rapidez das respostas do governo e da 

sociedade. 

Os meios de comunica<;ao de massa afetam profundamente a vida social 

onde se instalam, obrigando institui<;oes, entidades, governos e tudo o mais que 

exista no universo social a mudan<;as de atitudes, a adapta<;oes e, ainda, a utilizar

se deles de alguma forma, seja para defesa, seja para veicular suas pr6prias 

mensagens. 
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lnstituic;oes como a Policia Militar, que prestam ao publico servic;os 

essenciais, seguranc;a individual e comunitaria, nao podem ignorar essa realidade, 

sob pena de verem neutralizados seus esforc;os na busca do aperfeic;oamento de 

seus servic;os. 

A presenc;a da midia, falada ou escrita, deve ser considerada no 

planejamento das ac;oes da Policia Militar. Sendo elementos estranhos a instituic;ao, 

a midia acende acalorados debates sobre o seu convivio com a Policia Militar ou 

com os assuntos a ela ligados, como o crime e a vioh~ncia que, muitas vezes, sao 

divulgados com distorc;oes de significado, ao sabor de tendencias politicas diversas. 

A credibilidade publica se consegue atraves de urn trabalho serio, honesto, 

constante e de resposta eficaz, de forma a corresponder, efetivamente, as 

necessidades da coletividade. Por isso, a Policia Militar, instituic;ao encarregada da 

manutenc;ao da ordem publica, deve estar atenta aos anseios da comunidade, ou 

seja, deve sentir as suas necessidades, para poder cumprir sua missao de 

proporcionar seguranc;a a comunidade. 

Diante do exposto, pode-se formular a pergunta norteadora deste estudo: 

"Qual e a imagem que a mfdia curitibana tern da Policia Militar do Estado do 

Parana?" 

Assim, este trabalho tern como objetivo geral analisar o relacionamento entre 

a Policia Militar do Estado do Parana e os 6rgaos de midia (falada e escrita) 

curitibana, buscando conhecer a percepc;ao dos profissionais de comunicac;ao 

envolvidos em relac;ao a imagem da instituic;ao Militar. 

Como objetivos especfficos, pode-se citar: a) descrever a missao da Policia 

Militar do Estado do Parana (PMPR); b) realizar pesquisa de opiniao, atraves de urn 

questionario a jornalistas, rep6rteres, editores e outros profissionais da mfdia 

curitibana, com vistas a investigar a sua percepc;ao e opiniao quanto a atuac;ao, 

eficacia e credibilidade da instituic;ao. 

Quanto a metodologia utilizada, este trabalho caracteriza-se como 

bib/iografico, uma vez que tern o suporte de informac;oes coletadas em jornais, 

revistas, livros, informativos e documentos da internet. 

Segundo OLIVEIRA (2002, p.119), a pesquisa bibliografica tern por finalidade 

conhecer as diferentes formas de contribuic;ao cientifica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenomeno. 
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Tambem sera realizada pesquisa explorat6ria, atraves de urn questionario, 

dirigido a jornalistas, rep6rteres, editores e outros profissionais da midia curitibana, 

no periodo de julho a outubro de 2005. 

Cantara, ainda, com uma abordagem qualitativa que, segundo SANTOS 

(2000), e aquela que "envolve a obtenc;ao de dados descritivos, obtidos no contato 

direto do pesquisador com a situayao estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes". 
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2. A POLiCIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA 

2.1 MISSAO 

A Constituic;ao Federal no § 5 do Art. 144, fala que as policias militares cabem 

a policia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica; e aos corpos de bombeiros 

militares, alem das atribuic;oes previstas em lei, incumbe a execuc;ao de atividades 

de defesa civil. 

Ja a Carta Magna paranaense dispoe, no seu Art. 48, que a Policia Militar, 

forc;a publica estadual, instituic;ao permanente e regular, organizada com base na 

hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preservac;ao da ordem 

publica, a execuc;ao de atividades de defesa civil, prevenc;ao e combate a incendios, 

buscas, salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbano e 

rodoviario, de florestas e de mananciais, alem de outras formas e func;oes definidas 

em lei. 

Pode-se, desta forma, analisar, sobre o contexto sistemico da defesa social, 

que a Policia Militar assume papel de relevancia na preservac;ao da ordem publica, 

prevenindo ou inibindo atos anti-sociais, atuando preventivamente e 

repressivamente na restaurac;ao da ordem publica, adotando medidas de protec;ao e 

socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da administrac;ao publica no 

exercfcio do poder de policia que lhe couber. 

No processo de planejamento, coordenac;ao, execuc;ao e controle da missao 

constitucional da PMPR, a Policia Militar desenvolve uma serie de processos de 

policiamento, tais como: 

- Policiamento Ostensivo Geral; 

- Policiamento de Transito Urbano e Rodoviario; 

- Policiamento Florestal, de Mananciais e de Preservac;ao Ambiental; 

- Policiamento de Guarda; 

- Atividade de Prevenc;ao e Combate a lncendio; 

- Atividade de Busca e Salvamento; 

- Atividades de Defesa Civil; e 

- Atividades de Garantia do Exercfcio do Poder de Policia dos 6rgaos da 

Administrac;ao Publica. 
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A Pollcia Militar (PM) esta presente em todos os municipios do Estado e na 

maioria de seus distritos. Cultua o privilegio e a condi9ao de servidora mais 

acessivel e visivel ao publico, com atendimento desburocratizado, bastando um 

aceno de mao, o discar do 190 ou, ate mesmo, uma denuncia anonima, para estar 

ao lado do povo. 

Durante a execu9ao da ayao preventiva, tomando conhecimento da 

violayao da ordem publica, cabe a PM, pela sua distribuiyao no espa9o geografico, a 

primeira a9ao, repressao imediata, restaurando a ordem, cujos procedimentos 

constituem prepara9ao para o passo seguinte, a ser realizado pelo 6rgao publico ou 

particular, que detiver a competencia e responsabilidade para tal. 

Na sua atua9ao na fase repressiva, tao logo haja a ruptura da ordem publica, 

(repressao imediata) nao deve o militar constituir-se em mero relator da ocorrencia e 

sim num verdadeiro defensor, protetor e acolhedor do individuo vitimado e num 

efetivo agente em perseguiyao ao criminoso ou agente de ato infracional, visando a 

sua prisao/apreensao, ainda na flagrancia delituosa. 

A Pollcia Militar tern, entre suas missoes, o dever de restabelecer a ordem 

publica, de imediato, tao logo haja a manifesta9ao de sua ruptura, (repressao 

imediata), amparando o cidadao que teve os seus direitos e garantias violados. 

Devera proceder a investigayao preliminar, primeiramente preservando o local do 

delito e posteriormente carreando o maior numero possivel de indicios, que possam 

levar a identifiCayaO do autor OU dar suporte a futura ayaO penal, dando SOIUyaO de 

continuidade a persecuyao criminal, demonstrando a comunidade que realmente a 

Poll cia Militar esta imbuida em dar uma resposta, uma solu9ao aquele problema. 

2.2 DESCRI<;AO DAS TAREFAS DOS POLICIAIS-MILITARES 

Sabe-se que e grande o conjunto de atividades desenvolvidas pelos policiais

militares. Muitas dessas atividades, que sao da responsabilidade de outros 6rgaos 

(por algum motivo incapazes de cumprir com o seu dever), acabam nas maos dos 

policiais-militares. 

Muitas vezes, algumas atividades inerentes a Policia Militar nao chegam ao 

conhecimento da sociedade. Veja-se: 
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Os policiais-militares atuam expondo a propria vida (muitos morrem ou 

ficam mutilados) na luta contra o crime e a violencia, seja atraves do 

patrulhamento normal, seja atraves de opera9oes policiais de rotina, no 

combate a assaltantes, sequestradores, grupos de exterminio, traficantes, 

como intuito de prende-los, apreender armas, drogas, etc. 

Atendem, em contato direto com a popula9ao, a milhares de pessoas, 

muitas das quais, a qualquer hora do dia ou da noite, solicitam sua ajuda 

para conduzir enfermos, acidentados e parturientes aos hospitais; nao 

raro, eles mesmos realizam partos de emergencia, dentro das viaturas; 

Efetuam patrulhamento a porta de escolas publicas e privadas e 

participam de comemora96es civicas programadas pelas escolas; 

Trabalham no policiamento das orlas maritimas e nas praias durante as 

temporadas; 

Fazem policiamento nos grandes centros comerciais; 

Prestam servi9os nos principais pontos turisticos, com atendimento 

especializado para turistas nacionais e estrangeiros; 

Atuam no policiamento dos grandes terminais rodoviarios, ferroviarios, 

aeroviarios e maritimes; 

Trabalham nos grandes eventos esportivos oficiais, em estadios, ginasios 

e congeneres; 

Estao presentes nos servi9os de policiamento de grandes festas civicas e 

populares, tais como: elei96es, Carnaval, Natal, "Reveillon", grandes 

feiras, grandes comemora96es publicas, em apresenta96es artisticas e 

ainda outras, de menor porte; 

Sao utilizados em grandes conven9oes e congressos de interesse publico 

de nivel nacional e internacional; 

Atuam no controle e orienta9ao do transito urbana e rodoviario, nas vias 

estaduais e municipais; 

Trabalham para a preserva9ao da flora, da fauna e do meio ambiente 

atraves do combate as a96es predat6rias do homem nas matas, rios, 

lagoas, praias e feiras livres, com vistas a coibir a comercializa9ao ilegal 

de animais; 
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Sao chamados a atuar para a preserva9ao da ordem por ocasiao de 

greves e mobilizayoes populares, a fim de garantir Oi direito dos grevistas e 

daqueles que desejam trabalhar, coibindo excessos e violencia por parte 

de pessoas que nao respeitem os direitos constitucionais dos cidadaos; 

Sao tambem chamados a atuar no controle de grandes manifesta9oes 

publicas, passeatas, comicios e outros eventos da mesma natureza, para 

a preserva9ao da ordem e a fluidez do transito; 

- Atuam no servi90 de seguran9a externa dos presidios e complexes 

penitenciarios; 

Realizam escoltas de presos de alta periculosidade por ocasiao de 

transferencias de estabelecimentos prisionais ou ate os locais de 

julgamento; 

Prestam servi9os nos f6runs de Justi9a para a seguran9a dos magistrados, 

promotores e demais funcionarios, e tambem do publico; 

Prestam servi9os a instru9ao criminal atraves dos seus depoimentos como 

condutores de presos ou como testemunhas nos inqueritos e processes 

penais decorrentes de sua a9ao policial; 

- Atuam em apoio aos Oficiais de Justi9a nas situa9oes de reintegra9ao de 

posse, por decisao judicial; 

Executam a seguran9a do Governador, Vice-Governador e seus familiares, 

dos palacios governamentais, bern como de testemunhas, autoridades e 

pessoas eventualmente sob ameaya; 

- Atuam em apoio as for9as federais, com o emprego de grandes efetivos, 

na seguran9a de dignitaries nacionais e estrangeiros; 

- Atuam na seguran9a de representa96es diplomaticas; 

Permanecem em vigilia, em equipes, durante 24 horas por dia, mantendo 

em funcionamento os diversos Centros de Opera9oes da Corporayao, 

instalados em todas as unidades da PM, para apoiar servi9os externos e 

para atender as chamadas da popula9ao pelo telefone 190, que se 

transformam em ocorrencia policial, com acionamento das viaturas; 

- Atuam para a preserva9ao da ordem publica em casas de saques, quebra

quebra, ocupayoes, etc.; 
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Atuam em apoio as autoridades da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, 

por ocasiao de enchentes, desmoronamentos, deslizamentos, interdi9ao 

de estradas e outros sinistros; 

Sao chamados a colaborar com a seguran{:a de outras for{:as, como e o 

caso da seguran9a a policiais civis em delegacias; a agentes 

penitenciarios em presidios; a guardas municipais em atua{:8o; e ate 

mesmo em areas onde se localizam organiza96es militares das For9as 

Armadas; 

Prestam apoio a outros 6rgaos publicos, em atividades tais como: remo9ao 

de mendigos, a9ao contra camelos, trato com crian9as e adolescentes 

abandonados, popula9ao de rua, etc.; 

Atuam em apoio aos fiscais fazendarios e de posturas municipais, quando 

solicitados; 

Sao chamados para atuar em campanhas de vacina9ao e campanhas 

beneficentes; 

Prestam servi{:OS de seguran9a em varias Secretarias de Estado, 

Prefeituras, Poder Legislative, Poder Judiciario, Ministerio Publico e a 

6rgaos federais, inclusive militares. 
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3. OS MEIOS DE COMUNICACAO 

3. 1 CONCEITOS 

Segundo SANTOS (1999, p.435), meios de comunicac;ao "sao as veiculos 

tecnicos que divulgam para a sociedade as diversas formas de expressao, atraves 

da manifestac;ao do pensamento, da criac;ao au da informac;ao. Sao as instrumentos 

que operacionalizam a comunicac;ao, tornando passive! que um numero ilimitado de 

pessoas indeterminadas tome parte dela". 

0 inciso 1° do art. 1° da Lei de lmprensa assim define meios de comunicac;ao: 

Consideram-se meios de comunica<;ao social radio, televisao, cinema, redes publicas de 
informatica, agencias de notfcia, jornais, revistas e similares que utilizem processes de 
impressao, caracteriza<;ao grafica, filmagem e grava<;ao, ou que promovam emissao de ondas 
e sinais por meio de antenas, satelites, fibras 6ticas, cabo ou difusores semelhantes, com a 
finalidade de exibir, divulgar, exprimir ou transmitir, publicamente, som, imagem, informa<;ao, 
notfcias ou qualquer tipo de mensagem (SANTOS, in Revista do CAAP, 1999, p.437-438}. 

3.1.1 lmprensa 

lmprensa, segundo LIMA, SILVA & DALMAS (1987, p.8), tern a seguinte 

conceituac;ao: 

E o meio de comunica<;ao de massa, constituido pelas publica<;oes peri6dicas Uornal, radio e 
televisao} que divulgam informa<;oes, comentarios e imagens graficas referentes aos fatos 
que ocorrem na cidade, no pais e no mundo, de interesse para a vida dos individuos e da 
comunidade. 
A imprensa tornou-se, nos tempos modernos, uma poderosa industria. 0 jornalismo, 
paralelamente, se converteu numa atividade complexa, que abrange desde a simples coleta 
da noticia ate a sua difusao organizada, atraves de empresas editoras que baseiam sua forya 
e prestigio na circula<;ao {numero de exemplares vendidos e indices de audiencia} e no 
volume de anuncios. 

SANTOS (1999, p.438), afirma se destaca, tambem, a tecnologia da 

computac;ao que, com a globalizac;ao de mercado, viu nascer um novo meio de 

comunicac;ao: a Internet, uma rede mundial de computadores, que nao conhece 

fronteiras e permite a transferencia de conteudo capaz de ser transformado em 
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digitos binarios, como mensagens eletr6nicas, transfen3ncia de programas de 

arquivos de som, imagem e texto. 

A partir da decada de 1930, comec;ou-se a empregar a expressao "imprensa 

fa lad a" e, a partir da decada seguinte, falou-se de "imprensa televisada". 

3.1.2 Televisao 

Segundo SANT'ANNA (2005, p.219), a TV e o veiculo, seja por forc;a das 

suas pr6prias virtudes tecnicas, artisticas, comerciais e sociais, seja pela 

incapacidade e limitac;oes naturais que os outros meios tern, que tern todas as 

condic;oes para assumir uma posic;ao de proeminencia nacional como veiculo de 

comunicac;ao. 

A capacidade da TV de influir no comportamento das pessoas e bern 

conhecida e geralmente superestimada. Sua importancia em movimentos sociais 

obedece a urn processo cumulativo com limites determinados pela propria 

sociedade. 

A TV pode muito, mas nao pode tudo. Nenhum profissional de TV domina 

todas as correntes, assim como ninguem da sociedade pode faze-lo. Sao 

considerac;oes, pesquisas, experiencia e talento que levam as emissoras a pautarem 

os seus temas com base em doses maiores ou menores de cada corrente e 

submete-los ao publico e ao mercado, que descartarao os excessos e premiarao os 

acertos. Quando a identidade e estabelecida, o sucesso e automatico. Quando nao 

se estabelece, a sociedade muda de canal. 

A TV reune, as vantagens do radio, o apelo visual. Ao som juntou-se a 

imagem em movimento. Ao contrario do radio, que muitas vezes serve de "pano de 

fundo", para o ouvinte ler o jornal ou outras tarefas, a TV torna-se o foco exclusivo 

das atenc;oes, uma vez que exige olhos e ouvidos. 

E. urn meio de entretenimento mais completo e fascinante do que o radio e, ao 

reportagear urn acontecimento, e muito mais real e convincente do que o jornal ou a 

revista. 

Como desvantagens tern o fato de que a mensagem vive apenas no momento 

em que e transmitida. 
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3.1.3 Radio 

SANT'ANNA (2005, p.218) afirma que o Radio e uma fonte de diversao, 

entretenimento, informac;ao e cultura. E por excelencia urn veiculo de apelo popular, 

com o qual se pode atingir rapidamente grandes massas, tanto nas capitais, como 

nas cidades do interior, dado vasto numero de emissoras existentes em todo o Pais 

eo elevado numero de receptores em uso. 

Suas desvantagens sao: a) age exclusivamente pelo ouvido; b) e inadequado 

para apresentac;ao de temas complexos ou coisas tecnicas que demandem 

explicac;oes mais ou menos longas; c) a mensagem radiofonica vive apenas no 

momenta em que esta no ar. Ao contrario da imprensa, nao pode ser relida; d) e urn 

veiculo local. 

3.1.4 Jornais 

Conforme SANT'ANNA (2005, p.208), o jornal foi, cronologicamente, o 

primeiro grande veiculo de comunicac;ao. 

A imprensa constitui urn meio de comunicac;ao de massa. Atinge, 

aproximadamente, todas as pessoas cujo padrao de vida esta acima do nivel de 

subsistencia. 

Ha jornais de todas as tendencias, desde os conservadores aos populares. 

Desde os que fazem do comentario e da doutrinac;ao seu ponto de resistencia aos 

que tern no noticiario e na reportagem viva, sensacionalista, seu principal atrativo. 

T ados estes fa to res de vern ser pesados ao escolher os 6rgaos rna is aptos para uma 

campanha, desde que este genera de veiculo - o jornal - seja adequado a mesma. 

Os jornais possuem as seguintes vantagens: 

- Apelo universal- alcanc;a qualquer especie de publicos. 

Maleabilidade - as materias podem ser inseridas, trocadas ou canceladas 

de urn momenta para o outro. 

- Agao rapida e intensa - o estfmulo do jornal tende a provocar uma reac;ao 

mais rapida dos seus leitores. 
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3.1.5 Revistas 

Nas classes de padrao de vida urn pouco mais favorecido, e habito a leitura 

de revistas. Algumas apelam mais para a mulher, outras para os homens, outras, 

ainda, para as crian9as ou adolescentes, e tambem ha aquelas que circulam entre 

as classes rica e media. Por isso elas sao mais seletivas do que os jornais no que se 

refere ao sexo, categoria socioeconomica e voca9ao, do leitor. Tern maior expansao 

geografica, circulando geralmente em todo o territ6rio nacional. 

Suas vantagens sao: 

Tern vida mais longa, sao lidas com mais vagar, e permitem textos mais 

longos; 

Tern maior porcentagem de leitores por numero, o que faz a circula9ao ser 

bern maior do que a tiragem; 

Sao mais seletivas. 

Quanta a sua limita9ao, pode-se mencionar que as revistas nao tern a 

maleabilidade dos jornais e, assim, as materias tern que ser preparadas com muita 

antecedencia (SANT'ANNA, 2005, p.209). 

3.2 ASPECTOS COMERCIAIS, SOCIAlS E POLITICOS. 

Segundo SANTOS (1999, p.435), com o advento da revolu9ao industrial e 

tecnol6gica, os meios de comunicayao, assim como as demais institui96es, sofreram 

grandes modificay6es, abandonando sua antiga estrutura de oficio, para dar Iugar a 
industrial. 0 que antes era feito, com muito esfor9o, pelo homem, passou a ser 

realizado mais facilmente pela maquina. 

0 sufragio universal criou urn interesse crescente dos homens comuns -

recem-detentores do direito ao voto, a participa9ao na democracia representativa

pelos assuntos do governo e pelas questoes publicas. Tais cidadaos encontraram na 

imprensa urn meio de garantia de liberdade de expressao do pensamento - atraves 

da divulga9ao de notlcias e discussoes politicas - e de fiscalizaqao das aqoes 

publicas. A imprensa tornou-se, tambem, uma fonte de educa9ao, disseminando 

valores culturais e entretendo seus leitores, que se mostravam cada vez mais 

assiduos e numerosos. 
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A urbanizac;ao veio facilitar ainda mais a circulac;ao de jornais, revistas, e, 

aliadas a ela, a melhoria das comunicac;oes propiciou aos grandes jornais condic;oes 

para que eles pudessem expandir seus limites e conquistar os leitores que, outrora, 

eram fieis aos jornais de pequeno porte. 

Paralelamente a revoluc;ao tecnol6gica, que aumentava o tamanho e a 

eficiencia dos meios impressos, surgiram tambem os novos meios de comunicac;ao -

o cinema, o radio e a televisao. Nessa epoca, o alcance da midia, enquanto veiculo 

de democratizac;ao, ainda era somente imaginado, idealizado para tempos futuros. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, a televisao alcanc;ou o mercado das 

massas, projetando-se como urn dos meios mais difundido, exercendo importancia 

crescente, proporcional a sua utilizac;ao, pelas agencias publicitarias, para adquirir 

mais consumidores dos produtos vinculados a imagem. A publicidade atingiu 

tambem o radio e o jornal de conteudo variado, tornando-os, como a televisao, 

extremamente dependentes do patrocinio dos anunciantes para poderem sobreviver. 

Em conjunto, essas mudanc;as politicas, sociais, economicas e tecnol6gicas foram 

responsaveis pelo desenvolvimento dos meios de comunicac;ao de massa e por sua 

consagrac;ao como veiculos altamente tecnicos e de grande eficiencia quanto a 
comunicac;ao direta e simb61ica. 

Nesse universo, destaca-se ainda a tecnologia da computac;ao que, com a 

globalizayao de mercado, viu nascer urn novo meio de comunicac;ao: a Internet, uma 

rede mundial de computadores, que nao conhece fronteiras e permite a 

transferencia de conteudo capaz de ser transformado em digitos binarios, como 

mensagens eletronicas, transferencia de programas e arquivos de som, imagem e 

texto. 

A comunicac;ao de massa atingiu grande importancia na sociedade, 

desenvolvendo-se, inclusive, como atividade empresarial. E, como toda empresa 

deve ter urn objeto, o das empresas de comunicac;ao e a venda; sobretudo a venda 

de tempo - porque o tempo nos meios de radiodifusao, principalmente o tempo 

televisivo, vale muito - de espac;o dedicado aos anuncios publicitarios. 

Operam, em tais empresas, as leis de mercado. Quem pode pagar, compra. 

E, como "o cliente tern sempre razao", muitas vezes os pr6prios anunciantes 

estabelecem a programac;ao, escolhendo a que melhor se adapte a seus prop6sitos. 
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Ganha a classe dominante, que detem o acesso aos recursos da comunica~ao, e 

perde a sociedade. 

0 grande passo dado por tais meios refere-se ao poder por eles conquistado 

(de fato, conquistado pela classe dominante, atraves dos meios de comunica~ao) de 

contribuir decisivamente para a forma~ao da opiniao publica, influenciando 

consciencias (de forma persuasiva ou manipulat6ria) sobre qualquer assunto que 

venha a ser julgado relevante. E como tal julgamento e feito por uma minoria -

empresarial (os meios de comunica~ao tambem funcionam como empresas) ou 

polftica, ou ambas -, que objetiva a sua manuten~ao no poder, os considerados 

"assuntos relevantes" sao aqueles que afastam da opiniao publica qualquer 

discussao sobre o modelo politico, economico ou social implementado. 

A repressao violenta dos comportamentos sociais deu Iugar a uma outra 

forma de controle social mais eficaz, no qual a sociedade submete-se a persuasao -

ou manipula~ao - realizada pelos meios de comunica~ao. A associa~ao entre Poder 

Publico e midia s6 vern agravar a concentra~ao de informa~oes e poder. Tenta a 

midia anular a importancia da oposi~ao e, em contrapartida, defender, com unhas e 

dentes, as propostas governamentais (mesmo que estas ja se tenham mostrado 

fracassadas). Sao conhecidas as necessidades de quem o governo tem-se 

preocupado em satisfazer. Assim, esses sao os mesmos satisfeitos que detem o 

acesso aos meios de comunica~ao. 
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4. OS MEIOS DE COMUNICACAO E A LIBERDADE DE EXPRESSAO 

Segundo SANTOS (1999, p.443), "a liberdade de expressao consiste na 

faculdade, imanente ao individuo, de manifestar-se e, num regime democratico, de 

faze-lo com liberdade". 

Afirma o autor (p.432) que o homem, enquanto ser eminentemente social, 

vive em grupo, interagindo com seus semelhantes, e essa intera<;ao se da por meio 

da comunica<;ao social. A comunica<;ao e, assim, o processo de transmissao de 

pensamentos, fatos e ideias entre individuos e/ou grupos. E atraves dela que o 

homem compartilha ideias e valores, estabelecendo a dinamica social. 

Como interesse fundamental juridicamente tutelado, a liberdade de 

comunica<;ao consiste num conjunto de direitos, formas, processes e veiculos que 

possibilitam a coordena<;ao do pensamento e da informa<;ao. Assim, o homem torna

se titular de diversos direitos, em diferentes niveis - liberdade de opiniao, 

associa<;ao, cren<;a, culto e expressao; direito a informa<;ao, ao sigilo de sua 

comunica<;ao e sujeita-se a algumas limita<;oes como forma de se evitar que a 

liberdade exacerbada venha a ferir direito alheio. 

A liberdade de expressao e reconhecida nas Declara<;oes de Direitos desde o 

Bill of Rigths, em 1776, precursor da Declara<;ao de Direitos do Homem, de 1789. 

Num conceito generico, ela aborda a liberdade de pensamento, de cren<;a e de 

convic<;ao politica e religiosa. Mais especificamente, caracteriza-se como o direito de 

manifesta<;ao do pensamento e da informa<;ao, pela palavra falada ou escrita, por 

meio de jornal, livro, radiodifusao ou outro veiculo, aproximando-se da liberdade de 

informa<;ao jornalistica. 

A informa<;ao e urn bern publico cuja divulga<;ao e imprescindivel para a 

forma<;ao da opiniao publica, de consciencias criticas, nao devendo, portanto, 

submeter-se ao arbitrio de urn pequeno numero de empresas jornalisticas que 

definem o que deve eo que nao deve ser difundido. E necessaria que a popula<;ao, 

juntamente com os profissionais da comunica<;ao, criem mecanismos que tornem 

efetiva sua ingerencia no processo comunicativo. 

Os meios de comunica<;ao deveriam funcionar como canais de comunica<;ao 

direcionados pela etica, que tenham por funyao intermediar governantes e 

governados, propagar informa<;oes, conhecimento e cultura, proporcionando aos 
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cidadaos possibilidades para que eles possam se posicionar, conscientemente, 

perante as questoes de relevancia social e politica. 

Segundo SANTOS (1999, p.430), o que se tern observado, no Brasil, 

e urn quadro muito distante do exposto como Estado Democratico. E bern verdade que a 
Constituic;ao foi fruto de uma mudanc;a de paradigma no cenario politico brasileiro, que, ate 
alguns anos antes de sua promulgac;ao, encontrava-se submerse no regime ditatorial. 
Todavia, nao se pode dizer que a Carta Magna tenha logrado seus objetivos democraticos. 
lmpera no Brasil urn regime atipico, que nao e caracterizado pela repressao violenta dos 
comportamentos ou pela ampla restric;ao de direitos individuais; no entanto, nao deixa de ser 
urn regime antidemocratico, marcado, sobretudo, pela desigualdade social, pela falta de 
perspectiva de uma grande parcela da populac;ao, com relac;ao a efetivac;ao de sua cidadania, 
e pela certeza de que, no Brasil, nao urn governo de povo, mas de poucos, muito poucos 
individuos, que tern acesso aos meios de comunicac;ao e direcionam a opiniao publica, com o 
intuito de fazer com que esta legitime sua dominac;ao social. Atraves de uma programac;ao de 
pessima qualidade, futil e sensacionalista, que despreza os preceitos constitucionais acerca 
dos parametres que deveriam ser seguidos pela comunicac;ao social, a populac;ao brasileira 
vern sendo submetida a urn controle pela midia baseado na alienac;ao e no direcionamento de 
opiniao. Ha uma desvirtuac;ao da func;ao que os meios de comunicac;ao deveriam exercer: ja 
nao sao urn instrumento de democratizac;ao, mas urn veiculo do qual a classe dominante tem
se utilizado para fazer valer seus interesses em detrimento das reais necessidades da 
maio ria. 

Afirma FERRIGOLO (2004, p.203) que democracia pressupoe permeabilidade 

entre sociedade e Estado, caracterizada nao por sua capacidade para suprimir 

conflitos, senao para regula-los. 

Uma democracia nao pode ser concebida sem que os meios de comunicac;ao 

sejam direcionados pelo interesse publico, executando uma func;ao social, e sem 

que a liberdade de expressao deixe de ser urn direito exclusivo da classe dominante, 

e passe a ser urn direito garantido a outros segmentos sociais e por eles exercido. 

A este respeito, afirma SUPLICY: 

A "privatizac;ao da liberdade de expressao" e urn a forma de restric;ao do direito universal e 
individual de acesso a cultura e a informac;ao. Sob o manto da liberdade de expressao 
encobrem-se formas dissimuladas de censura - nao a institucional, do Estado, mas a de 
grupos economicos e politicos donas de emissoras e redes de TV, que definem o que a 
populac;ao deve saber. ( ... ) Manipulac;ao da informac;ao e dos meios de comunicac;ao, 
liberdade de expressao e censura sao questoes interligadas. Exigem discussao e equilibria 
para a preservacao de ideais democraticos, sem que se confunda controle social com 
censura arbitraria (SUPLICY, in Revista do CAAP, 1999, p.432). 

Tais meios de comunicac;ao deveriam tornar-se mais permeaveis a populac;ao 

- a pluralidade cultural, etnica e as organizac;oes sociais -, a exemplo de outros 

paises, como a ltalia, onde 5% do tempo da transmissao e televisiva e 3% da 
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radiofOnica e reservado ao publico e as solicitayoes de tempo de acesso sao 

analisadas por uma Comissao de direyao e vigilancia dos meios de comunicayao 

(FERRIGOLO, 2004, p.203). 

Somente dessa forma, com urn controle social dos meios de comunicayao, 

num processo de aprendizagem polftica, poder-se-a chegar a uma 

operacionalizayao daquela concepyao moderna de liberdade de informayao, em que 

a sociedade participa, efetivamente, do processo comunicativo. 
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5. PANORAMA DA INSEGURANCA PUBLICA NO BRASIL 

Segundo o site http://www1jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4096, nao e fruto 

de manipulac;ao midiatica o medo da sociedade perante a violencia que assola o 

pais. 0 quadro nacional de inseguranc;a e de extraordinaria gravidade, por diferentes 

razoes: 

a) Os altos indices das taxas de criminalidade e a intensidade da violencia 

envolvida; 

b) A exclusao de setores significativos da sociedade brasileira, em diversas 

areas pobres das grandes cidades, que permanecem sem acesso aos beneficios 

mais elementares proporcionados pelo Estado Democratico de Direito, como 

liberdade de expressao e organizac;ao. Em outras palavras, segmentos expressivos 

da populayao brasileira permanecem submetidos a dupla tirania, imposta por 

criminosos armadas e por grupos de policiais corruptos e violentos; 

c) A degradac;ao institucional a que se tern vinculado o crescimento da 

criminalidade: o crime se organiza, ou seja, penetra cada vez mais fundo e de modo 

mais organico nas instituic;oes publicas; as policias se deixam invadir, em escala 

assustadora, pela corrupc;ao, pela promiscuidade com o crime; as praticas policiais 

continuam marcadas pelo racismo, pelos estigmas de classe, pelos preconceitos 

contra as minorias sexuais e pela brutalidade. 

Em varios estados, inclusive no Parana, a matriz da violencia e o trafico de 

armas e drogas (o segundo financiando o primeiro e ambos induzindo a expansao e 

a intensificac;ao da violencia envolvida nas praticas criminais), que se realiza no 

atacado e no varejo. A dinamica do comercio ilegal atacadista e acionada, 

sobretudo, por criminosos de "colarinho branco", capazes de lavar dinheiro com 

habilidade de profissionais das financ;as ilegais. Esses permanecem impunes, 

imunes as ac;oes repressivas e ao foco investigativo das policias estaduais, cuja 

obsessao unilateral tern sido o varejo, nas favelas, vilas e periferias. Nas areas 

pobres em que o comercio varejista se instala, morrem os meninos em confrontos 

entre grupos rivais ou com policiais, nas incursoes belicas a que, quase sempre, se 

resumem as chamadas "politicas de seguranc;a". 
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6. A MiDIA E A SEGURANCA PUBLICA NO BRASIL 

Segundo AZIZ FILHO (2005), o distanciamento entre cidadania e Estado, 

potencializado pelo perfil autoritario do poder publico em momentos decisivos da 

Republica, sempre inibiu a reflexao academica sabre a seguranc;a publica no Brasil. 

A identificac;ao da policia como aparato meramente repressor, brac;o do ultimo 

regime militar (1964-1985), produziu uma especie de preconceito nos formadores de 

opiniao em relac;ao ao assunto, inibindo a formulac;ao de politicas e dificultando o 

controle externo sabre as praticas policiais. S6 a partir dos anos 90, com a profusao 

do Terceiro Setor, e que o tema passou a despertar mais atenc;ao da mfdia e dos 

cfrculos academicos. Urn dos grandes desafios da seguranc;a publica no Brasil e 

reaproximar a policia do cidadao, especialmente nas comunidades pobres, as mais 

afetadas pela violencia que alterou o perfil das cidades brasileiras. 

Este distanciamento prejudica as tentativas de controle social sabre a policia. 

Os Conselhos Comunitarios de Seguranc;a, criados para que os moradores dos 

bairros pudessem interferir nas decisoes sabre as ac;oes de combate a violencia, sao 

uma iniciativa importante criada nos marcos da democracia representativa, mas 

sofrem de problemas que vao do desinteresse da populac;ao ao excessivo controle 

dos agentes policiais sabre os f6runs de discussao - assim como o aparelhamento 

da policia pelos comerciantes, o abuso de poder por parte de alguns representqntes 

e o desinteresse dos jovens, vitimas principais dos crimes rna is violentos. 

Alterar o perfil das polfticas de seguranc;a no Brasil, fortalecendo seus 

instrumentos de formulac;ao e controle, requer uma mudanc;a cultural nos diversos 

nfveis da representac;ao social. E preciso criar regras transparentes para coleta e 

divulgac;ao dos dados sabre violencia e elevar o status do tema na academia, na 

mfdia e nas instancias de representac;ao polftica. 0 compromisso maior dos gestores 

publicos com a continuidade dos projetos de seguranc;a tambem seria urn reforc;o 

consideravel no combate a criminalidade, assim como mais investimentos em 

estudos sabre a enorme complexidade assumida pela expansao da violencia na 

sociedade brasileira. 

A trajet6ria dos grandes jornais brasileiros e recheada de exemplos pitorescos 

de promiscuidade entre delegacias e redac;oes. E comum, nas hist6rias destes 

veiculos ate os anos 60, a figura do profissional com dupla jornada, trabalhando 
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como policial e reporter. Essa dubiedade pode contribuir para o entendimento da 

vocac;ao do jornalismo brasileiro para uma cobertura pontual e pouco 

contextualizada da violencia e da criminalidade. Outro fator determinante na 

compreensao desta tendencia e, mais uma vez, o grau de afastamento e 

desconfianc;a nas relac;oes entre a imprensa e o aparato policial no Brasil ap6s o 

golpe militar de 1964, que naturalmente repercutiu na midia de forma especial. 

A indisposic;ao dos intelectuais com os quarteis e delegacias - assim como os 

efeitos da censura sobre as noticias que denunciavam as falencias das politicas 

publicas e as fragilidades dos gestores do periodo autoritario - atrofiou a reflexao 

sobre diversos temas de interesse publico, especialmente o da seguranc;a publica. A 

questao s6 comec;ou a voltar as paginas nobres dos grandes jornais com a 

redemocratizac;ao e as eleic;oes diretas para governador, em 1982. Esse retorno, 

entretanto, ocorreu em um quadro de excessiva politizac;ao, atingindo um teor 

explosivo no Rio de Janeiro devido ao confronto entre o governador Leonel Brizola, 

politico nacionalista de esquerda, e as Organizac;oes Globo, o grupo mais forte da 

midia brasileira. Considerar este epis6dio parece fundamental para a compreensao 

do desequilfbrio persistente no noticiario da violencia. 

A pesquisa "Mfdia e violencia - Como os jornais retratam a vioh§ncia e a 

seguranc;a publica no Brasil", realizada pelo Centro de Estudos da Seguranc;a e 

Cidadania (Cesec), da Universidade Candido Mendes, mede este fenomeno em 

numeros. Os pesquisadores analisaram 2.514 textos de nove jornais das tres 

maiores capitais da Regiao Sudeste - Sao Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte -

publicados entre maio e setembro de 2004. Conclufram que a metade do espac;o 

(48,2%) destinado a cobertura da violencia nos nove jornais enfocava eventos 

ocorridos no Rio de Janeiro, ficando a outra metade para fatos ocorridos nos demais 

26 estados do pais. 

0 tratamento da criminalidade carioca como espetaculo compromete a 

reflexao nacional sobre um problema que nao esta localizado em um ponto 

geografico, mas afeta todas as cidades. A regionalizac;ao do tema produz ainda uma 

acomodac;ao polftica, isentando a esfera federal da tarefa de buscar respostas para 

questoes que os estados, isolados, nao tern condic;oes de enfrentar. E o caso da 

precariedade do sistema penitenciario, que assume propon;oes explosivas em Sao 

Paulo e s6 ganha a atenc;ao da imprensa em situac;oes de crise, como fugas ou 
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rebelioes com mortes. E tambem o caso do tn1fico de drogas e contrabando de 

armas na fronteira, a ponta inicial do processo que desagua na tirania e no estado 

permanente de guerra instalados pelos traficantes nas favelas cariocas. 

A tendemcia de regionalizac;ao da cobertura se verifica no exiguo espac;o 

destinado ao tema nas sec;oes nobres dos jornais, como as editorias de Politica e 

Economia. A reflexao sobre a politica nacional de seguranc;a raramente chega as 

colunas de opiniao e aos editorais, como demonstra a pesquisa ja citada. 0 trabalho 

do Cesec revelou que a maioria dos textos analisados teve como foco central as 

forc;as de seguranc;a (40,5%}, o ato violento (21 %) e o desdobramento do ato 

violento (16,2%). Ou seja, muitos fatos individualizados e poucas pec;as de reflexao, 

fruto da indisposic;ao da midia em encarar a seguranc;a publica como prioridade, 

apesar dos numeros alarmantes de vitimas. 

Em junho de 2002, a imprensa estreou uma nova - e negativa - fase na 

cobertura da violemcia urbana. Naquele mes, o jornalista Tim Lopes, da TV Globo, foi 

morto por traficantes numa favela do Rio, na qual entrara disfarc;ado para uma 

reportagem sobre a circulac;ao de drogas e os abusos sexuais em urn baile funk. 

ldentificado pelos bandidos, foi torturado e assassinado. Seu corpo foi dilacerado e 

queimado. A tragedia marcou o tim de uma cultura de livre circulac;ao dos jornalistas 

pelas areas geograficas dominadas pelas quadrilhas. Foi o tim do prazo de validade 

de urn ilus6rio "passe livre" da imprensa e gerou inseguranc;a nas redac;oes, que 

passaram a discutir a conveniencia de ir ou nao a favela ouvir as versoes sobre os 

acontecimentos noticiados, especialmente em relac;ao a atuac;ao da policia. Os 

rep6rteres ficaram ainda mais dependentes das fontes policiais, o que dificulta a 

fiscalizac;ao que o jornalismo naturalmente exerce sobre o aparato policial. 

A falta de cobranc;a da sociedade e a indiferenc;a da academia nao estimulam 

a construc;ao de sistemas confiaveis de dados sobre os atos violentos. A tipificayao e 

a contagem dos crimes ficam a cargo dos governos locais com suas policias e 

frequentemente sao objetos de denuncia de manipulac;ao. Contribui para este 

fenomeno a excessiva politizac;ao da seguranc;a publica na midia, que muitas vezes 

explora o tema com o flagrante prop6sito de enfraquecer ou enaltecer os governos 

regionais, entrando no circulo vicioso de superficialidade e incompreensoes. 
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7. DIVULGACAO DO TRABALHO DA POLiCIA MILITAR 

0 serviyo mais importante que a Policia Militar presta a comunidade, e a 

preservayao da ordem publica. lsso se faz por meio da prevenyao e, eventualmente, 

da repressao. Para a divulgayao dessas atividades, faz-se necessaria a 
determinayao de normas que regulem o fornecimento de informay6es a comunidade. 

A cada integrante da Corporayao compete a realizayao de uma atividade 

policial-militar profissional, integra e de acordo com as normas legais em vigor. 0 

pessoal, em todos os niveis, deve possuir conhecimento profissional e de 

procedimentos ajustados a legalidade - caracteristica basica do policiamento 

ostensive - para que suas decisoes e atuay6es nao comprometam negativamente o 

conceito da Corporayao. 

Toda ayao da Policia Militar, em qualquer frente de atuayao, e importante 

dentro da perspectiva de Comunicayao Social. As ay6es de apoio a comunidade, por 

parte da Corporayao e de cada urn dos seus membros em particular, devem ser 

oportunamente divulgadas. 

0 trabalho da Policia Militar deve ser levado ao conhecimento publico de 

forma permanente e continua, com o prop6sito de demonstrar a sociedade que a 

lnstituiyao esta cumprindo a missao constitucional que justifica sua existencia, 

devendo-se, ao mesmo tempo, evitarem sensacionalismos que venham a prejudicar 

a sua imagem. 

Os meios de Comunicayao Social sao importantes para a difusao das 

atividades da Policia Militar, entretanto, nao sao os unicos canais pelos quais a 

lnstituiyao se legitima no seio da comunidade. 

As autoridades da lnstituiyao, em todos os niveis, devem levar ao 

conhecimento de todos os segmentos da sociedade o trabalho desenvolvido pela 

Policia Militar, sejam esses segmentos publicos ou privados. Para aprimorar o fluxo 

de informayoes com seus publicos interno e externo, a instituiyao pode utilizar o 

serviyo de uma assessoria de comunicayao social. 



23 

7.1 ASSESSORIA DE COMUNICA<;AO SOCIAL 

Segundo VIEIRA (2001, p.8), a Assessoria de Comunicac;ao Social (ACS) 

presta urn servic;o especializado, coordenando as atividades de comunicac;ao de urn 

assessorado com seus publicos e estabelecendo politicas e estrategias que 

englobam iniciativas nas areas de jomalismo (assessoria de imprensa), relaqoes 

publicas e propaganda. 

Embora seja possivel utilizar os servic;os de uma destas tres areas 

isoladamente, somente com sua aplicac;ao conjunta e integrada uma instituic;ao 

podera sentir resultados mais abrangentes e eficazes. 

Tam bern e fundamental que os responsaveis pela ACS estejam em contato 

direto e permanente com o Comando da Organizac;ao, pois s6 assim terao 

condic;oes de estabelecer as politicas e estrategias de comunicac;ao necessarias, 

obtendo melhores resultados. 

Em urn processo ideal, a Assessoria de Comunicac;ao Social (ACS), deve 

estar estruturada da seguinte forma no organograma da instituic;ao: 
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FIGURA 1 - POSICAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL NO 

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

CENTRO 
DIRETIVO 

ASSESSOR DE 
COMUNICA(:AO 

SOCIAL 

I I 
RELA(:OES CENTRO CENTRO 
PiJBLICAS DIRETIVO DIRETIVO 

~ i ii i ~ 
i '"1"'. .IL :-~-- i ! 1 IIILt:r- ! 
I ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL I 
: : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
FONTE: KOOPLIN & FERRARETTO (1993, p.12, apudVIEIRA, 2001, p.9). 

Segundo KOOPLIN & FERRARETTO (1993, p.12, apudVIEIRA, 2001, p.10), 

as fun9oes da Assessoria de Comunicayao Social podem ser assim delimitadas: 

- Assessoria de lmprensa: informa9ao jornalistica 

Relayoes Publicas: imagem pessoal ou institucional 

Publicidade e Propaganda: comercializayao de servi9os ou produtos. 

Cada uma das tres areas de uma ACS possui tarefas e responsabilidades 

bern distintas. De forma geral, estas responsabilidades, funyoes e atividades podem 

ser divididas da seguinte forma: 

• Assessoria de lmprensa (Jornalismo) 

E. o servi9o de administrayao das informayoes jornalisticas e do seu fluxo das 

fontes para os veiculos de comunica9ao e vice-versa, quanta a edi9ao de boletins, 

jornais ou revistas. Resumidamente, as atividades de uma Assessoria de lmprensa 

podem ser descritas como: 
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relacionamento com os veiculos de Comunicac;ao Social, abastecendo-os 

com informac;oes relativas ao assessorado, intermediando as relac;oes de 

ambos e atendendo as solicitac;oes dos jornalistas de quaisquer 6rgaos de 

imprensa; 

controle e arquivo de informac;oes sabre o assessorado divulgadas nos 

meios de comunicac;ao, bern como avaliac;ao de dados provenientes do 

exterior da organizac;ao e que possam interessar aos seus dirigentes; 

organizac;ao e constante atualizac;ao de urn mailling-list (relac;ao de 

veiculos de comunicac;ao, com names de editores e diretores, enderec;o, 

telefone, fax e e-mail); 

edic;ao dos peri6dicos destinados aos publicos externo e interne (boletins, 

revistas ou jornais); 

elaborac;ao de outros produtos jornalisticos, como fotografias, videos, 

programas de radio ou de televisao; 

participac;ao na definic;ao de estrategias de comunicac;ao. 

• Relagoes Ptlblicas 

E urn esforc;o deliberado, planificado, coeso e continuo da alta administrac;ao 

para estabelecer e manter uma compreensao mutua entre uma organizac;ao publica 

ou privada, e todos os grupos aos quais esta ligada direta ou indiretamente. As 

atribuic;oes do profissional de Relac;oes Publicas consistem em: 

ldentificar os problemas, apresentar soluc;oes e melhorar o relacionamento 

dos assessorados com os seus varios publicos, excetuando-se as relac;oes 

com jornalistas, que sao atribuic;ao da propria categoria dos jornalistas, 

atraves das assessorias. 0 trabalho de relac;oes publicas visa a promover 

o dialogo real e desenvolver urn clima de boa vontade com os publicos 

interne e externo, em relac;ao aos assessorados, produtos, servic;os, 

filosofia e, ainda, integrando o assessorado na sociedade. Os profissionais 

de Relac;oes Publicas terao, ainda, a responsabilidade de realizar 

pesquisas para conhecer opinioes, habitos e atitudes dos publicos; manter 

cadastros atualizados dos varios segmentos de interesse para a lnstituic;ao 

e, ainda, participar de estrategias globais de comunicac;ao. 
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• Publicidade e Propaganda 

E. urn subsistema de comunica<;ao que coloca em relayao produtores e 

consumidores por meio dos distribuidores e dos mass media, buscando, de forma 

direta, o consumo dos produtos ou servi9os oferecidos pela lnstituiyao. 0 setor de 

Publicidade e Propaganda (PP) deve criar e executar as peyas publicitarias e de 

propaganda, escolhendo os veiculos mais adequados para a sua difusao e as 

agencias para intermediayao; planejar, coordenar e administrar a publicidade, 

propaganda, publicidade legal, campanhas promocionais e estudos mercadol6gicos, 

e participar na definiyao das estrategias de comunicayao. 

7 .1.1 Atua9ao da Assessoria de lmprensa 

Entende-se que, antes de buscar contato com a imprensa para tentar 

sensibiliza-la para o que considera uma noticia importante, ou de atender aquela 

solicitayao jornalfstica que ocorre a sua revelia, a Corporayao precisa estabelecer 

quem fala em nome da Policia Militar. 

Sem essa defini9ao previa, corre-se o risco de conquistar o interesse para a 

noticia que quer dar e nao ter quem atenda o jornalista, quando ele procurar a 

informa9ao com a Corporayao. Tambem arrisca-se delegar essa tarefa a alguem 

despreparado para faze-lo, ao sabor das solicita9oes da imprensa. Assim, se a 

institui9ao pretende manter urn relacionamento com a imprensa permanentemente, a 

descentralizayaO e a melhor forma de viabiliza-la. 

Tal descentralizayao nao significa que todos na Corporayao devam falar 

sabre tudo. 0 que se propoe e uma "distribuiyao hierarquica" de assuntos. Assim, 

temas mais ligados a imagem institucional da CorporayaO, seu desempenho global, 

relacionamento com o Governo, ou sua posi9ao perante determinada conjuntura 

economica, sao exclusividade do Comandante-Geral. Por sua vez, assuntos mais 

setoriais, como os que abordam a96es e operayoes, podem ser delegados aos seus 

niveis gerenciais. 

Ao distribuir assuntos dessa forma, o comando nao sobrecarrega sua direyao 

e ganha em agilidade de atendimento. Para isso, entretanto, precisa preparar seus 

oficiais. Conscientiza-los sabre a importancia do born relacionamento com a 

imprensa, para aceitar que, muitas vezes, exercer o papel de fonte de informayao vai 
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lhes dar uma grande carga de trabalho - uma vez que nem sempre o Comandante 

tern a mao muitas das informa9oes procuradas pelo jornalista. Essa preparayao 

pressupoe, ainda, faze-los conhecedores de que, em alguns momentos, essa tarefa 

vai lhes exigir muito traquejo para rearrumar a agenda: o tempo jornalistico e sempre 

"para ontem". Eleva-los a compreender que esse e urn investimento de risco, sem 

garantias; portanto, cada resultado positivo e lucro. Nem sempre, apesar de todos os 

seus esforyos, eles terao o prazer de vera materia editada do jeito que imaginaram. 

Como ja dito anteriormente, a melhor forma de determinar quem tala pela 

Corporayao e hierarquizar assuntos, conscientizando os oficiais para a importancia 

da tarefa que terao de desempenhar. 

Assim, organizou-se uma lista de acertos e erros em itens resumidos, visando 

enfatizar os pontos mais importantes para obter urn relacionamento 

Corporayao/imprensa: 

ACERTOS 

Sempre retornar liga96es e com a maxima brevidade possivel. 

Ser rapido mesmo quando o retorno for para dar uma resposta negativa. 

- Antes do contato com urn jornalista, estar seguro de que tern realmente 

algo de interesse jornalistico para oferecer. 

Determinar quem fala sobre o que na Corporayao. 

Preparar-se antes de qualquer entrevista. 

Dispensar tratamento igual a qualquer veiculo. 

Manter sempre os compromissos de exclusividade. 

- Ao conceder entrevistas, ser claro e objetivo nas respostas. 

ERR OS 

Oferecer para pagar pela publicayao de uma materia. 

Ligar para urn jornalista nos horarios de reuniao pauta e/ou de 

fechamento. 

Num contato informal com urn jornalista, falar mal de outro profissional de 

imprensa. 

Usar a expressao "nada a declarar" para responder perguntas. 

Nunca fazer declara9oes sobre qualquer assunto a qualquer momenta. 
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Ditar declarac;oes e pedir que o reporter as repita, durante uma entrevista. 

Pedir para ler a materia, antes da publicayao. 

Dar "offs" em coletivas (declarac;oes extra-oficiais, permeadas de opinioes 

pessoais, detalhes sigilosos ou detalhes que devem ser suprimidos do 

texto oficial da entrevista). 

Ligar para a redac;ao para pedir que alga declarado em entrevista nao seja 

publicado. 

Bajular jornalistas. 

Ainda, alguns mandamentos sao de essencial importancia no contexto do 

relacionamento com os 6rgaos de imprensa: 

0 publico esta sempre em primeiro Iugar. 

As relac;oes com a imprensa devem ser constantes. 

Nao evitar a imprensa. 

Nao tentar impedir a veiculac;ao de noticias. 

Nao chamar a imprensa atraves da direc;ao ou donas dos veiculos. 

Nao abusar dos releases. 

Nao misturar publicidade com jornalismo. 

Respeitar os horarios da imprensa. 

Dizer sempre a verdade. 

Segundo VIEIRA (2001, p.33), de modo geral, o release, passando 

especificamente pelo dirigido e especial, ou atendendo as radios e teves, e ainda 

uma das ferramentas mais utilizadas na Assessoria de lmprensa. Trata-se de urn 

texto escrito em linguagem e segundo criterios essencialmente jornalisticos, que 

obedece a normas tecnicas especificas quando encaminhados para jornal (lauda de 

69 ou 72 toques digitados cada), radio (doze linhas com 65 toques cada) ou teve 

(coluna da esquerda, destinada ao audio, com dez linhas de 32 toques cada) e que, 

quanta mais organizado estiver, maior e a sua chance de ser considerado par uma 

determinada editoria. Ou seja, urn excelente "gancho jornalistico" com informac;oes 

claras, concisas, objetivas e uma apresentac;ao impecavel sao pontos fundamentais 

para que o release seja aproveitado par qualquer veiculo de comunicac;ao. 

As considerac;oes a seguir podem ajudar a evitar erros comuns na adequac;ao 

dos respectivos releases para as horas certas e pessoas indicadas: 
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1. Todo release deve apresentar o logotipo da empresa, mesmo que o setor 

de Assessoria de lmprensa seja terceirizado. lsso facilita a identifica98o 

imediata nos veiculos de comunicac;ao de uma organizac;ao que 

desenvolve urn trabalho e que normalmente encaminha informac;oes que 

poderao ser aproveitadas em suas respectivas pautas. 

2. 0 release deve ter uma padronizac;ao definida. A data da elaborac;ao do 

texto e imprescindivel para situar 0 profissional de imprensa. 

3. 0 release deve ser elaborado nos moldes de urn born texto jornalistico, 

sem, entretanto, substitui-lo. Cabe a urn born reporter checar as 

informac;oes e confirmar sua veracidade. 

4. T ermos tecnicos ou chavoes em releases devem ser evitados. Se isso nao 

for possivel, o correto e que estas palavras devam ser muito bern 

explicadas para nao provocar incorrec;oes. 

5. 0 release deve estar sempre assinado pelo responsavel pelo setor. 

6. 0 responsavel pelo primeiro contato com a imprensa deve tambem ter seu 

nome e telefone apresentados com destaque no release. E a referencia 

imediata do reporter que vai desenvolver a materia, quando ha interesse 

no meio de comunicac;ao. 

7. Num trabalho serio de Assessoria de lmprensa, a lnstituic;ao esta em 

primeiro plano, na maioria das vezes, durante a divulgac;ao dos releases. 

8. Devido ao fato de o release ser criticado por grande numero de jornalistas, 

e preciso muito cuidado quando as informac;oes aparentemente nao se 

baseiam em interesses jornalisticos e podem caracterizar promoc;oes 

pessoais. 

9. 0 release deve ter uma apresentac;ao estetica de qualidade, sem rasuras 

no texto. No caso de acompanhamento de fotos, a identificac;ao das 

pessoas deve ser detalhada, com names completes e designac;ao dos 

cargos, e mais o nome e registro do fotografo. 

7 .1.2 Diferentes Publicos 

Segundo KOOPLIN & FERRARETTO (1993), a lnstituic;ao Policia Militar tern 

de fortalecer a relac;ao com seus varios publicos, por meio do trabalho prestado. 
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Publico e "o termo que designa certos grupos de pessoas caracterizadas, 

geralmente, por interesses comuns na interac;ao com a atividade de uma 

organizac;ao". (KOOPLIN & FERRARETTO, 1993). Subdivide-se em publico interno, 

publico externo e publico misto: 

Publico lntemo 

0 publico interno da Policia Militar e formado por todos OS integrantes da 

Corporac;ao (desde soldados ate oficiais), seus dependentes e assemelhados. Este 

e, sem duvida, o primeiro ao qual se deve dar aten<;ao e importancia. Ele precisa 

estar bern informado, instruido e satisfeito para que conhec;a sua propria 

Corporac;ao. Estando bern informado e valorizado, ele vai poder exteriorizar 

satisfac;ao no momento em que estiver produzindo e trabalhando para o publico 

externo. 

Publico Extemo 

Sao todos os componentes da sociedade, menos os da Corporac;ao, que 

recebam diretamente ou tenham conhecimento do servic;o prestado pela 

Corporac;ao. 

Publico Misto 

E aquele que esta em situac;ao de transic;ao entre o sistema interno e o meio. 

No caso da Policia Militar, sao os fornecedores (VIEIRA, 2001, p.49). 
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8. METODOLOGIA 

8.1 PESQUISA DE OPINIAO 

Todos os 6rgaos publicos e privados que tratam de questoes de 

relacionamento com opiniao ou tendencia de publicos, necessitam conhecer a 

opiniao publica, isto e, mudar a opiniao de urn publico quando claramente definido, 

para predizer urn comportamento ou tentar modifica-lo ou controla-lo. 

A pesquisa aqui apresentada procurou conhecer, com detalhes, os 

profissionais que tern a incumbencia de fornecer informayoes, quase sempre 

formadoras de opiniao. 

0 questionario utilizado e composto de quesitos que visam identificar os 

aspectos positivos e negativos que envolvem a imagem da Policia Militar do Parana 

na cidade de Curitiba, na percep9ao dos 6rgaos de midia escrita e falada. 

8.2 ANALISE DA PESQUISA 

0 resultado da pesquisa levada a efeito na cidade de Curitiba, no periodo de 

julho a outubro de 2005, mostra uma realidade fatica. A interpreta9ao dos resultados 

foi feita com urn enfoque sistemico, em que houve a preocupa9ao de levantar os 

problemas detectados, pois este e o principal objetivo da monografia. 

8.2.1 Limita9ao do Pesquisado 

Ficaram limitados os resultados da pesquisa, pelo fato de nao se atingir 100% 

dos profissionais de midia (falada e escrita) da cidade de Curitiba, mas, 

considerando o numero de pessoas pesquisadas, pode-se dizer que os resultados 

foram excelentes. 

8.2.2 lnterpreta9ao do Pesquisado 

Outra limita9ao encontrada refere-se ao fato de que, na pesquisa feita atraves 

de questionario, nao ha identifica9ao do entrevistado. lsso impossibilita a analise de 
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inferencias sobre determinados profissionais da midia (falada e escrita), com 

maiores liga9oes com o meio policial. Nao pode haver a identifica~o do informante, 

pois corre-se o risco de comprometer o resultado da pesquisa. 

Em face das peculiaridades da Policia Militar, nao existe um modelo tipico, 

uma bibliografia com propostas de cria9ao de um 6rgao que sejam adequadas a 
realidade atual, no que tange a divulga9ao de sua imagem e o seu relacionamento 

com os 6rgaos de midia (escrita e falada). 

8.2.3 Universo 

0 universo pesquisado para obten9ao de dados constitui-se de profissionais 

de midia (escrita e falada), lotados em diversos 6rgaos de comunica9ao da cidade 

de Curitiba. 

8.2.4 Amostra 

A pesquisa foi realizada utilizando-se de uma amostra composta por uma 

gama diversa, independente do tipo de jornalismo exercido, de ambos os sexos, de 

idade, estado civil e nivel de escolaridade variados. 

8.2.5 lnstrumentos 

Foi adotado como instrumento de pesquisa o questionario, e a pesquisa 

bibliografica. 

8.2.6 Questionario 

0 questionario consistiu de uma parte introdut6ria com instru9oes e dados do 

pesquisado, uma parte visando a obten9ao de dados do pesquisado, sem, contudo, 

identifica-lo e, ainda, outra parte constando questoes para a formula9ao de um 

quadro da situa9ao. 
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8.2.7 Pesquisa Bibliografica 

Foi realizada pesquisa bibliografica no sentido de dar uma maior ambienta~ao 

aos leitores, alem de adotar o corpo do trabalho de subsidios, para se chegar a urn 

denominador comum nos problemas levantados. 

8.2.8 Resultados 

A primeira constata~ao significativa e que cerca de 95o/o dos pesquisados 

conhecem a Policia Militar. Foram distribuidos 100 (cern) questionarios nos diversos 

6rgaos de midia (escrita e falada), dos quais 79 (setenta e nove) foram respondidos 

e devolvidos, como se observa no grafico a seguir: 

GRAFICO 1 - RESPOSTAS AOS QUESTIONARIOS 

111 Respondidos 

• Nao Respondidos 

8.2.9 ldentifica~ao 

Os resultados deste questionario terao maior significado relacionando-se a 

faixa etaria, sexo, nivel educacional, estado civil dos entrevistados, de acordo com 

as tabelas abaixo: 



TABELA 1 - ESTADO CIVIL 

Estado Civil Ocorrencias 
Casados( a) 54 
Solteiros(a) 21 
Outros 4 
Total 79 

GRAFICO 2- EST ADO CIVIL 
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TABELA 2- GRAU DE ESCOLARIDADE 

Educacio Ocorrencias 
Superior 40 
Media 31 
Fundamental 8 
Outros -
Total 79 

GRAFICO 3- ESCOLARIDADE 
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TABELA 3- FAIXA ETARIA 

I dade Ocorrencias 
20-30 28 
30-40 26 
40-50 19 
50-60 6 

GRAFICO 4- FAIXA ETARIA 

8% 
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TABELA 4- SEXO 

Sexo Ocorrencias 
Masculine 65 
Feminine 14 
Total 79 

GRAFICO 5 - SEXO 
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8.2.1 0 Conhecimento Sabre a Atuac;ao da Poll cia Militar, Postos e Graduac;oes 

Urn dado bastante significative e o conhecimento por parte dos formadores de 

opiniao da atuac;ao da PM e de seus postos e graduac;oes, onde: 

Na pergunta "0 senhor(a) sabe como a Policia Militar executa o seu trabalho, 

e como ela esta formada por postos e graduac;oes?", 92% responderam sim, e 

apenas 8o/o responderam nao. 

GRAFICO 6 - CONHECIMENTO SOBRE A ATUA<;AO DA POLfCIA MILITAR, 

· POSTOS E GRADUA<;OES 

Conhecimento Sobre a Atuacao da 
Policia Militar, Postos e 

Graduacoes 

8% 

IIConhece 

• Nao conhece 

92% 

8.2.11 lmagem da Polfcia Militar Perante a Midia 

Obteve-se tambem urn dado bastante significative, pois 28°/o consideram 

excelente, 20% 6timo, 44% born e apenas 8°/o ruim. 

GRAFICO 7 -IMAGEM DA POLiCIA MILITAR PERANTE A MiDIA 

8% 

II Excelente 
• Otimo 
[JBom 

CRuim 
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8.3 ANALISE DOS DADOS PESQUISADOS 

A relevancia dos criterios de analise dos dados pesquisados se suporta no 

senso comum, buscando-se avaliar os itens colocados na pesquisa, em fungao dos 

objetivos preestabelecidos de identificar a imagem que a midia (escrita e falada) tern 

da Policia Militar na cidade de Curitiba. 

Assim, nas tabelas de 1 (urn) a 4 (quatro), foram colocados itens singulares 

como: estado civil, grau de educagao, faixa etaria e sexo, permitindo a identificagao, 

por exemplo, de diferentes informagoes de pessoas do sexo feminino em confronto 

com a idade e nivel de educagao, dando condigoes de se avaliar os diferentes 

aspectos contidos nas informagoes dos entrevistados, caracterizando assim o 

publico-alvo. 

Quanto ao conhecimento que os integrantes dos diversos 6rgaos da midia 

tern sobre a atuagao da Policia Militar, seus postos e graduagao, houve a 

constatagao de que 92% dos entrevistados conhecem a Policia Militar e de que 

apenas 8% a desconhecem por completo. 

No que se refere a imagem que a Policia Militar apresenta perante a midia 

(escrita e falada), demonstrou-se que ha incidencia preponderante do conceito Bom, 

em segundo plano dos conceitos Exce/ente e Otimo, e, em terceiro Iugar, do 

conceito Ruim. 

8.4 SUGESTOES PARA MELHORAR A IMAGEM DA POLiCIA MILITAR NOS 

ORGAOS DA MiDIA (ESCRITA E FALADA) 

Considerando o exposto, e visando incrementar o relacionamento e promover 

uma melhor integragao e divulgagao da imagem da Policia Militar perante a midia 

falada e escrita, cabem as seguintes sugestoes: 

1) Levar policiais as redagoes de jornal e televisao para se familiarizarem com estes 

6rgaos de midia; 

2) Produzir normas de orientagao quanto a conduta dos policiais em relagao a midia; 



38 

3) Tomar mais profissional a elabora9ao de releases para a imprensa; 

4) Promover reunioes informais com jornalistas, rep6rteres e radialistas nas 

unidades policiais; 

5) Ser mais criterioso no julgamento do que pode ser considerado noticia; 

6) Criar fatos jornalisticos fornecendo boas materias; 

7) Melhorar o acesso dos jornalistas, rep6rteres e radialistas as unidades policiais; 

8) Contatos continuos do assessor de imprensa da Policia Militar com as reda9oes; 

9) Conhecer os horarios de fechamento das materias pela reda9ao de jornais e 

televisao; 

10) Jornalistas, rep6rteres, radialistas policiais: usar de maxima transparencia e 

sinceridade no exercicio da fun9ao; 

11) Jornalistas, rep6rteres, radialistas policiais: compreender as limita9oes de cad a 

uma das profissoes; 

12) lncluir nos curriculos dos cursos universitarios de jornalismo, cadeiras que 

possibilitem conhecimento da problematica das institui9oes policiais; 

13) lnstitui9oes policiais: contratar jornalistas, rep6rteres e radialistas para trabalhar 

nas assessorias de imprensa; 

14) lncluir nos curriculos dos cursos de forma9ao e aperfei9oamento dos di~ersos 

niveis da Policia cadeiras de Rela9oes Publicas, Marketing e lmprensa; 

15) Criar e produzir manuais de atendimento e relacionamento com 6rgaos da midia 

(escrita e falada), principalmente a imprensa; 
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16) Treinar oficiais e pracas para atendimento a imprensa, dentro de padroes de 

relacionamento, confianca e credibilidade; 

17) Desenvolver estrab§gias e conceitos de comunicacao institucional por meios 

audiovisuais, eletronicos e de informatica, Internet e intranet; 

18) Viabilizar a implantacao de urn plano de Marketing para a Policia Militar e 

coordenar as atividades para sua execucao; 

19) Encaminhar a midia (escrita e falada), materiais de divulgacao da instituicao, 

para lanyamento de campanhas, eventos de interesse interno e externo a 

corporacao, inclusive com convite a estes profissionais para ajuda na sua 

elaborayao; 

20) lnformar a midia, sabre as competencias legais da Policia Militar, com isso 

mostrar o que a ela compete originariamente e o que compete as outras instituicoes 

policiais. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

A pesquisa levada a efeito no presente trabalho cientifico, que teve o intuito 

de conhecer a imagem que a midia (falada e escrita) tern da Policia Militar na cidade 

de Curitiba, aponta como resultado a preponderancia do conceito "BOM", mas 

verifica-se, pelas respostas de urn grande numero de entrevistados, certa reserva 

(insatisfac;ao) com esse relacionamento. 

A midia desempenha urn papel preponderante na sociedade, noticiando os 

acontecimentos diarios, mantendo assim a sociedade informada sobre os fatos, bons 

ou ruins. 

0 que se ve, de urn lado, e a sociedade carente de seguranc;a e, de outro, a 

midia (falada e escrita), divulgando os acontecimentos com reportagens que, as 

vezes, nao trata com o necessario aprofundamento o fato noticiado, ficando na 

superficialidade ou na informayao parcial. 

Outro fator importante e o total descaso com o cumprimento da lei de 

imprensa, pois muitas vezes a noticia e usada de maneira tendenciosa pela midia e, 

em conseqOencia, deixa-se de usar o direito de resposta, na qual se pode 

responsabilizar o 6rgao de comunicac;ao. 

E do conhecimento geral que todo veiculo de comunicac;ao social, quando de 

carater privado, sobrevive de suas receitas, e estas vern da venda de seu produto; e 

o produto s6 e vendido com a produc;ao de boas reportagens que despertem o 

interesse dos consumidores. 

Ocorrencias envolvendo militares sao consideradas excelentes reportagens 

para publico consumidor. Portanto, a Policia Militar deve ter a consciencia de que os 

jornalistas, rep6rteres e radialistas policiais estao apenas cumprindo sua missao. 

Assim, cabe a Policia Militar gerar urn born servic;o, procurando nao deixar nada 

desabonador para ser explorado negativamente pela midia, e mante-la sempre 

alimentada atraves de urn born servic;o de comunicac;ao social. 

Assim, pode-se concluir que, embora a imagem que a midia (falada e escrita), 

tern da Policia Militar seja boa, os 6rgaos de midia ainda se encontram afastados da 

organizac;ao policial-militar (PMPR), havendo a necessidade de urn 6rgao de 

comunicac;ao social mais atuante por parte da Policia Militar do Parana. 
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ANEXOS 



ANEXOI 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 

SEGURANCA PUBLICA, CONVENIO APMG/UFPR 

QUESTIONARIO 

Encaminho abaixo perguntas a serem respondidas, com vistas a obtenc;ao de 
informac;oes que possibilitem verificar qual a imagem da Policia Militar do Parana na 
cidade de Curitiba, perante os profissionais de comunicac;ao. Tais informac;oes serao 
utilizadas na elaborac;ao de monografia de conclusao de curso. Nao ha necessidade 
de se identificar. 

1) Grau de escolaridade do{ a) entrevistado{a). 
( ) Superior 
( ) Medio 
( ) Fundamental 

2) Faixa etaria do{a) entrevistado{a). 
( ) 20-30 
() 30-40 
() 40-50 
( ) 50-60 

3) Estado civil do{a) entrevistado(a). 
( ) Casado(a) 
( ) Solteiro (a) 
( ) Outros 

4) Sexo do(a) entrevistado(a). 
( ) Masculino 
( ) Feminino 
( ) Outros 

5) A Policia Militar facilita o trabalho da midia no que diz respeito a utiliza<;ao 
de metodos cientificos ou tecnicas que proporcionem os meios para a 
consolida<;ao de uma boa imagem da corpora<;ao? 
( ) Sempre 
( ) Quase sempre 
( ) As vezes 
( ) Quase Nunca 
( ) Nunca 



6) A Policia Militar tern demonstrado alguma mudanca em relacao ao esforco 
no sentido de melhorar a sua imagem, junto a midia em geral? 
( ) Sempre 
( ) Quase sempre 
( ) As vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

7) Os policiais-militares tern demonstrado alguma mudanca em relacao ao 
esforco no sentido de melhorar a imagem da corporacao, perante a midia 
impressa e televisionada? 
( ) Sempre 
( ) Quase sempre 
( ) As vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

8) Como voce classificaria o grau de credibilidade da fonte policial em relacao 
ao compromisso com a verdade? 
( ) De grande credibilidade 
( ) De boa credibilidade 
( ) As vezes se compromete com a verdade, as vezes tendencia (manipula) a 
informac;ao. 
( ) De pouca credibilidade 
( ) Sem credibilidade 

9) Como voce considera a imagem que a midia escrita e falada, tern da Policia 
Militar? 
( ) Excelente 
( ) Otimo 
( ) Born 
( ) Ruim 

10) Qual a avaliacao que voce tern da Assessoria de lmprensa da PMPR, 
atualmente? 
( ) Excelente 
( ) Muito boa 
( ) Boa 
( ) Regular 
( ) Ruim 
( ) Pessima. 

11) Voce conhece o servico da Policia Militar e os postos e graduacoes dos 
policiais? 
( ) Conhec;o 
( ) Conhec;o urn pouco 
( ) Nao conhec;o. 



12) Voce conhece os problemas da Policia em rela~ao as suas limita~oes e 
peculiaridades, que faz com que muitas vezes atrase a divulga~ao de fatos a 
midia? 
( ) Conhe90 
( ) Conhe9o urn pouco 
( ) Nao conhe9o. 

13) Aqui, solicito que registre algumas sugestoes que possam melhorar a 
imagem da Policia Militar perante a midia ou entre o policial e o jornalista, 
reporter e radialista, que contribua com a informa~ao de algum metodo 
cientifico/tecnico que possa levar a pereniza~ao de uma rela~ao construtiva 
para ambos os setores e para a comunidade. 



ANEXO II 

LEI DE IMPRENSA 

LEI N° 5.250, DE 09/02/1967 

Regula a liberdade de manifesta9ao do pensamento e da informa9ao 

Capitulo I 
Da Liberdade de Manifesta~io do Pensamento e da lnforma~io 
Art. 1.0 

- E livre a manifesta9ao do pensamento e a procura, o recebimento e a 
difusao de informa9oes ou ideias, por qualquer meio, e sem dependencia de 
censura, respondendo cada urn, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 
§ 1 ° - Nao sera tolerada a propaganda de guerra, de processes de subversao da 
ordem politica e social ou de preconceitos de ra9a ou classe. 
§ 2° - 0 disposto neste artigo nao se aplica a espetaculos e diversoes publicas, que 
ficarao sujeitos a censura, na forma da lei, nem na vigencia do estado de sitio, 
quando o Governo podera exercer a censura sabre os jornais ou peri6dicos e 
empresas de radiodifusao e agencias noticiosas, em rela9ao aos executores daquela 
medida. 
Art. 2°- E livre a publica9ao e circula9ao, no territ6rio nacional, de livros e de jornais 
e outros peri6dicos, salvo se clandestinos (art. 11) ou quando atentem contra a 
moral e os bans costumes. 
§ 1° - A explora9ao dos servi9os de radiodifusao depende de permissao ou 
concessao federal, na forma da lei. 
§ 2° - E livre a explora9ao de empresas que tenham por objeto o agenciamento de 
noticias, desde que registradas nos termos do artigo 8°. 
Art. 3° - E vedada a propriedade de empresas jornalisticas, sejam politicas ou 
simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedade por a9oes ao portador. 
§ 1° - Nem estrangeiro nem pessoas jurfdicas, excetuados os partidos politicos 
nacionais, poderao ser s6clos ou participar de sociedades proprietarias de empresas 
jornalisticas, nem exercer sabre elas qualquer tipo de controle direto ou indireto. 
§ 2° - A responsabilidade e a orienta9ao intelectual e administrativa das empresas 
jornalfsticas caberao, exclusivamerte, a brasileiros natos, sendo rigorosamente 
vedada qualquer modalidade de contrato de assistencia tecnica com empresas ou 
organiza9oes estrangeiras, que lhes faculte, sob qualquer pretexto ou maneira, ter 
participa9ao direta, indireta ou sub-reptfcia, por intermedio de prepostos ou 
empregados, na administra9ao e na orienta9ao da empresa jornalistica. 
§ 3° - A sociedade que explorar empresas jornalisticas podera ter firma civil ou 
comercial, respeitadas as restri9oes constitucionais e legais relativas a sua 
propriedade e dire9ao. 
§ 4° - Sao empresas jornalisticas, para os fins da presente Lei, aquelas que editarem 
jornais, revistas ou outros peri6dicos. Equiparam-se as empresas jornalisticas, para 
fins de responsabilidade civil e penal, aquelas que explorarem servi9os de 
radiodifusao e televisao, agenciamento de noticias e as empresas cinematograficas. 
(Nova reda9ao dada pela Lei n° 7.300, de 27/3/85. DO de 28/3/85.) 



§ so - Qualquer pessoa que emprestar seu nome ou servir de instrumento para 
viola~o do disposto nos pan3grafos anteriores ou que emprestar seu nome para se 
ocultar o verdadeiro proprietario, s6cio, responsavel ou orientador intelectual ou 
administrative das empresas jornalfsticas sera punida com a pena de um a tres anos 
de deten~o e multa de 10 a 100 salarios minimos vigorantes na Capital do Pais. 
§ 6° - As mesmas penas serao aplicadas aquele em proveito de quem reverter a 
simulac;ao ou que a houver determinado ou promovido. 
§ 7°- Estao exclufdas do disposto nos paragrafos 1° e 2° deste artigo as publicac;oes 
cientificas, tecnicas, culturais e artisticas (lncluido pelo Decreta-Lei n° 207, de 
27/2/1967). 
Art. 4° - Cabera exclusivamente a brasileiros natos a responsabilidade e a orientac;ao 
intelectual e administrativa dos servic;os de notfcias, reportagens, comentarios, 
debates e entrevistas, transmitidos pelas empresas de radiodifusao. 
§ 1 o - E vedado as empresas de radiodifusao manter contratos de assistencia 
tecnica com empresas ou organizac;oes estrangeiras, quer a respeito de 
administrac;ao, quer de orientac;ao, sendo rigorosamente proibido que estas, por 
qualquer forma ou modalidade, pretexto ou expediente, mantenham ou nomeiem 
servidores ou tecnicos que, de forma direta ou indireta, tenham intervenc;ao ou 
conhecimento da vida administrativa ou da orientac;ao da empresa de radiodifusao. 
§ 2° - A vedac;ao do paragrafo anterior nao alcanc;a a parte estritamente tecnica ou 
artfstica da programac;ao e do aparelhamento da empresa. 
Art. so- As proibic;oes a que se referem o § 2° do artigo 3o; eo§ 1° do artigo 4°, nao 
se aplicam aos casas de contrato de assistencia tecnica, com empresa ou 
organizac;ao estrangeira, nao superior a seis meses e exclusivamente referente a 
fase de instalac;ao e inicio de funcionamento de equipamento, maquinas e 
aparelhamento tecnico. 
Art. 6o - Depende de previa aprovac;ao do CONTEL qualquer contrato que uma 
empresa de radiodifusao pretenda fazer com empresa ou organizac;ao estrangeira, 
que possa, de qualquer forma, ferir o espirito das disposic;oes dos artigos 3° e 4°, 
sendo tambem proibidas quaisquer modalidades contratuais que, de maneira direta 
ou indireta, assegurem a empresas ou organizac;oes estrangeiras participac;ao nos 
Iueras brutos ou lfquidos das empresas jornalfsticas ou de radiodifusao. 
Art. 7° - No exercfcio da liberdade de manifestac;ao do pensamento e de informa~o 
nao e permitido o anonimato. Sera, no entanto, assegurado e respeitado o sigilo 
quanta as fontes ou origem de informac;oes recebidas ou recolhidas por jornalistas, 
radio-rep6rteres ou comentaristas. 
§ 1°- Todo jornal ou peri6dico e obrigado a estampar, no seu cabec;alho, o nome de 
diretor ou redator-chefe, que deve estar no gozo dos seus direitos civis e politicos, 
bern como indicar a sede da administrac;ao e do estabelecimento grafico onde e 
impressa, sob pena de multa diaria, de, no maximo, um salario mfnimo da regiao, 
nos termos do artigo 1 0. 
§ 2° - Ficara sujeito a apreensao pela autoridade poJiciaJ todo impressa que, par 
qualquer meio, circular ou for exibido em publico sem estampar o nome do autor e 
editor, bern como a indicac;ao da oficina onde foi impressa, serie da mesma e data 
da impressao. 
§ 3° - Os programas de noticiario, reportagens, comentarios, debates e entrevistas, 
nas emissoras de radiodifusao, deverao enunciar, no princfpio e no final de cada um, 
o nome do respective diretor ou produtor. 



§ 4°- 0 diretor ou principal responsavel do jornal, revista, radio e televisao mantera 
em livro proprio, que abrira e rubricara em todas as folhas, para exibir em juizo, 
quando para isso for intimado, o registro dos pseudonimos, seguido das assinaturas 
dos seus utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados. 

Capitulo II 
Do Registro 
Art. 8° - Estao sujeitos a registro no cart6rio competente do Registro Civil das 
Pessoas Juridicas: 
I - os jornais e demais publicayoes peri6dicas; 
II - as oficinas impressoras de qualquer natureza, pertencentes a pessoas naturais 
ou juridicas; 
Ill - as empresas de radiodifusao que mantenham servi9os de noticias, reportagens, 
comentarios, debates e entrevistas; 
IV - as empresas que ten ham por objeto o agenciamento de noticias. 
Art. go - 0 pedido de registro contera as informayoes e sera instruido com os 
documentos seguintes: 
I - no caso de jornais ou outras publicayoes peri6dicas: 
a) titulo do jornal ou peri6dico, sede da reda9ao, administrayao e oficinas 
impressoras, esclarecendo, quanta a estas, se sao pr6prias ou de terceiros, e 
indicando, neste caso, os respectivos proprietaries; 
b) nome, idade, residencia e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe; 
c) nome, idade, residencia e prova de nacionalidade do proprietario; 
d) se propriedade de pessoa juridica, exemplar do respective estatuto ou contrato 
social e nome, idade, residencia e prova da nacionalidade dos diretores, gerentes e 
s6cios da pessoa juridica proprietaria. 
II - no caso de oficinas impressoras; 
a) nome, nacionalidade, idade e residencia do gerente e do proprietario, se pessoa 
natural; 
b) sede da administrayao, Iugar, rua e numero onde funcionam as oficinas e 
denomina9ao desta; 
c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pertencentes a pessoa juridica. 
Ill - no caso de empresas de radiodifusao: 
a) designayao de emissora, sede da sua administrayao e local das instalayoes do 
estudio; 
·b) nome, idade, residencia e prova de nacionalidade do diretor ou redator-chefe 
responsavel pelos serviyos de noticias, reportagens, comentarios, debates e 
entrevistas. 
IV - no caso de empresas noticiosas: 
a) nome, nacionalidade, idade e residencia do gerente e do proprietario, se pessoa 
natural; 
b) sede da administrayao; 
c) exemplar do contrato ou estatuto social, se pessoa juridica. 
Paragrafo unico - As alterayoes em qualquer dessas declarayoes ou documentos 
deverao ser averbadas no registro no prazo de 8 (oito) dias. 
Art. 10 - A falta de registro das declarayoes exigidas no artigo anterior, ou de 
averba9ao da alterayao, sera punida com multa que tera o valor de meio a dois 
salaries minimos da regiao. 



§ 1° - A sentenc;a que impuser a multa fixara prazo, nao inferior a 20 dias, para 
registro ou alterac;ao das declarac;oes. 
§ 2° - A multa sera liminarmente aplicada pela autoridade judiciaria e cobrada por 
processo executivo, mediante ac;ao do Ministerio Publico, depois que, marcado pela 
juiz, nao for cumprido o despacho. 
§ 3° - Se o registro ou alterac;ao nao for efetivado no prazo referido no §1° deste 
artigo, o juiz podera impor nova multa, agravando-a de 50% (cinqOenta por cento) 
toda vez que seja ultrapassado de dez dias o prazo assinalado na sentenc;a. 
Art. 11 - Considera-se clandestino o jornal ou outra publicac;ao peri6dica nao 
registrada nos termos do artigo 9° ou em cujo registro nao constem o nome e 
qualificac;ao do diretor ou redator e do proprietario. 

Capitulo Ill 
Dos Abusos no Exercicio da Liberdade de Manifestacao do Pensamento e 
lnformacao 
Art. 12 - Aqueles que, atraves dos meios de informac;ao e divulgac;ao, praticarem 
abusos no exercfcio da liberdade de manifestac;ao do pensamento e informac;ao 
ficarao sujeitos as penas desta lei e responderao pelos prejuizos que causarem. 
Paragrafo unico - Sao meios de informac;ao e divulgac;ao, para os efeitos deste 
artigo, os jornais e outras publicac;oes peri6dicas, os servic;os de radiodifusao e os 
servic;os noticiosos. 
Art. 13 - Constituem crimes na explorac;ao ou utilizac;ao dos meios de informac;ao e 
divulgac;ao os previstos nos artigos seguintes. 
Art. 14 - Fazer propaganda de guerra, de processos para subversao da ordem 
polftica e social ou de preconceitos de rac;a ou classes: 
Pena:. De 1 (urn) a 4 (quatro) anos de detenc;ao. 
Art. 15 - Publicar ou divulgar: 
a) segredo de Estado, noticia ou informac;ao relativa a preparac;ao de defesa interna 
ou externa do Pafs, desde que o sigilo seja justificado como necessaria, mediante 
norma ou recomendac;ao previa determinando segredo, confidencia ou reserva. 
b) noticia ou informac;ao sigilosa, de interesse da seguranc;a nacional, desde que 
exista, igualmente, norma ou recomendac;ao previa determinando segredo, 
confidencia ou reserva. 
Pena: De 1 (urn) a 4 (quatro) anos de detenc;ao. 
Art. 16 - Publicar ou divulgar noticias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou 
deturpados, que provoquem: 
I - perturbac;ao de ordem publica ou alarma social; 
II - desconfianc;a no sistema bancario ou abalo de credito de instituic;ao financeira ou 
de qualquer empresa, pessoa ffsica ou jurfdica; 
Ill- prejufzo ao credito da Uniao, do Estado, do Distrito Federal ou do Municipio; 
IV - sensivel perturbac;ao na cotac;ao das mercadorias e dos tftulos imobiliarios no 
mercado financeiro. 
Pena: De 1 (urn) a 6 (seis) meses de detenc;ao, quando se tratar do autor do escrito 
ou transmissao incriminada, e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salarios minimos da 
regiao. 
Paragrafo unico- Nos casas dos incisos I e II, se o crime e culposo: 
Pena: Detenc;ao de 1 (urn) a 3 (tres) meses, ou multa de 1(um) a 10 (dez) salarios 
minimos da regiao. 
Art. 17 - Ofender a moral publica e os bons costumes: 



Pena: Deten~o, de 3 (tres) meses a 1 (urn) ano, e multa de 1 (urn) a 20 (vinte) 
salaries minimos da regiao. 
Paragrafo unico - Divulgar, por qualquer meio de forma a atingir seus objetivos, 
anuncio, aviso ou resultado de loteria nao autorizada, bern como de jogo proibido, 
salvo quando a divulga~ao tiver por objetivo inequivoco comprovar ou criticar a falta 
de repressao por parte das autoridades responsaveis: 
Pena: Deten~ao de 1 (urn) a 3 (tres) meses, ou multa de 1 (urn) a 5 (cinco) salaries 
minimos da regiao. 
Art. 18 - Obter ou procurar obter, para si ou para outro, favor, dinheiro ou outra 
vantagem, para nao fazer ou impedir que se fa~ publica~ao, transmissao ou 
distribui~ao de noticias: 
Pena: RecJusao, de 1 (urn) a 4 (quatro) anos, e muJta de 2 (dois) a 30 (trinta) saJarios 
minimos da regiao. 
§ 1° - Se a noticia cuja publica~ao, transmissao ou distribui~ao se prometeu nao 
fazer ou impedir que se fa~a, mesmo que expressa por desenho, figura, programa 
ou outras formas capazes de produzir resultados, for desabonadora da honra e da 
conduta de alguem: 
Pena: Reclusao de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, ou multa de 5 (cinco) a 50 (cinqoenta) 
salaries minimos da regiao. 
§ 2° - Fazer ou obter que se fa~, mediante paga ou recompensa, publica~ao ou 
transmissao que importe em crime previsto na lei: 
Pena: Reclusao de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, ou multa de 5 (cinco) a 50 (cinqOenta) 
salaries minimos da regiao. 
Art. 19- lncitar a pratica de qualquer infra~ao as leis penais: 
Pena: Urn ter~o da prevista na lei para a infra~ao provocada, ate o maximo de 1 (urn) 
anode deten~ao, e multa de 1 (urn) a 20 (vinte) salaries minimos da regiao. 
§ 1°- Se a incita~ao for seguida da pratica do crime, as penas serao as mesmas 
cominadas a este. 
§ 2°- Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime: 
Pena: Deten~ao, de 3 (tres) meses a 1 (um) ano, ou multa de 1 (urn) a 20 (vinte) 
salaries minimos da regiao. 
Art. 20 - Caluniar alguem, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena: Deten~ao, de 6 (seis) meses a 3 (tres) anos, e multa de 1 (urn) a 20 (vinte) 
salaries minimos da regiao. 
§ 1° - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputa~ao, reproduz a 
publica~ao ou transmissao caluniosa. 
§ 2o - Admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de a~ao 
publica, o ofendido foi absolvido por senten~a irrecorrivel. 
§ 3° - Nao se admite a prova da verdade contra o Presidente da Republica, o 
Presidente do Senado Federal, o Presidente da Camara dos Deputados, os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, Chefes de Estado ou de Governo 
estrangeiro, ou seus representantes diplomaticos. 
Art. 21 - Difamar alguem, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputa~ao: 
Pena: Deten~ao, de 3 (tres) a 18 (dezoito) meses, e multa de 2(dois) a 10 (dez) 
salaries minimos da regiao. 
§ 1° - A exce~ao da verdade somente ad mite: 
a) se o crime e cometido contra funcionario publico, em razao das fun~oes, ou contra 
6rgaos ou entidade que exer~a fun~oes de autoridade publica~ 
b) se o ofendido permite a prova. 



§ 2° - Constitui crime de difamac;ao a publicac;ao au transmissao, salvo se motivada 
par interesse publico, de fato delituoso, se o ofendido ja tiver cumprido pena a que 
tenha sido condenado em virtude dele. 
Art. 22 - lnjuriar alguem, ofendendo-lhe a dignidade au decoro: 
Pena: Detenc;ao, de 1 (urn) mesa 1 (urn) ana, au multa de 1 (urn) a 10 (dez) salaries 
mfnimos da regiao. 
Paragrafo unico - 0 juiz pode deixar de aplicar a pena: 
a) quando o ofendido, de forma reprovavel, provocou diretamente a injuria; 
b) no caso de retorsao imediata, que consista em outra injuria. 
Art. 23 - As penas cominadas nos artigos 20 a 22 aumentaram de urn terc;o, se 
qualquer dos crimes e cometido: 
I - contra o Presidente da Republica, o Presidente do Senado Federal, a Presidente 
da Camara dos Deputados, as Ministros do Supremo Tribunal Federal, au Chefes de 
Estado au Governo estrangeiros, au seus representantes diplomaticos; 
II.- contra funcionario publico, em razao de suas func;oes; 
Ill- contra 6rgao au autoridade que exerc;a func;ao de autoridade publica. 
Art. 24 - Sao puniveis, nos termos dos artigos 20 a 22 a calunia, difamac;ao e injuria 
contra a memoria dos mortos. 
Art. 25 - Se de referencias, alusoes au frases infere calunia, difamac;ao au injuria, 
quem se julgar ofendido podera notificar judicialmente o responsavel, para que, no 
prazo de 48 horas, se explique. 
§ 1 o - Se neste prazo o notificado nao da explicac;ao, au, a criteria do juiz, essas nao 
satisfat6rias, responde pela ofensa. 
§ 2° - A pedido do notificante, o juiz pode determinar que as explicac;oes dadas 
sejam publicadas au transmitidas, nos termos dos artigos 29 e Seguintes. 
Art. 26 - A retratac;ao au retificayao espontanea, expressa e cabal, feita antes de 
iniciado o procedimento judicial, excluira a ac;ao penal contra a responsavel pelos 
crimes nos artigos 20 e 22. 
§ 1 o - A retratac;ao do ofensor, em juizo, reconhecendo, par termo lavrado nos autos, 
a falsidade da imputac;ao, o eximira da pena, desde que pague as custas do 
processo e promova, se assim o desejar o ofendido, dentro de 5 dias e par sua 
conta, a divulgac;ao da notfcia da retratac;ao. 
§ 2°- Nos casas deste artigo e do §1°, a retratac;ao deve ser feita au divulgada: 
a) no mesmo jornal au peri6dico, no mesmo local, com as mesmos caracteres e sob 
a mesma epfgrafe; au 
b) na mesma estac;ao emissora e no mesmo program a au horario. 
Art. 27 - Nao constituem abusos no exercicio da liberdade de manifestac;ao do 
pensamento e de informac;ao: 
I - a opiniao desfavoravel da crftica literaria, artistica, cientifica au desportiva, salvo 
quando inequfvoca a intenc;ao de injuriar au difamar; 
II - a reproduc;ao, integral au resumida, desde que nao constitua materia reservada 
au sigilos, de relat6rio, pareceres, decisoes au atos proferidos pelos 6rgaos 
competentes das Casas Legislativas; 
Ill - noticiar au comentar, resumida au amplamente, projetos e atos de poder 
Legislative, bern como debates e criticas a seu respeito; 
IV - a reproduc;ao integral, parcial ou abreviada, a noticia, cronica ou resenha dos 
debates escritos au orais, perante juizes e tribunais, bern como a divulgac;ao de 
despachos e sentenc;as e de tude quanta for ordenado au comunicado por 
autoridades judiciais; 



V - a divulga~ao de articulados, quotas ou alega~oes produzidas em jufzo pelas 
partes ou seus procuradores; 
VI - a divulga~ao, a discussao e a crftica de atos e decisoes do poder Executive e 
seus agentes, desde que nao se trate de materia de natureza reservada ou sigilos; 
VII - a crftica as leis e a demonstra~ao de sua inconveniencia ou inoportunidade; 
VIII - a crftica inspirada pelo interesse publico 
Paragrafo (mico - Nos casas dos incises II a VII deste artigo, a reprodu~ao ou 
noticiario que contenha injuria, calunia ou difama~ao deixara de constituir abuse no 
exercfcio a liberdade de informa~ao, se forem fieis e feitas de modo que nao 
demonstrem ma-te. 
Art. 28 - 0 escrito publicado em jornais ou peri6dicos sem indica~ao de seu autor 
considera-se redigido: 
I - pelo redator da se~ao em que e publicado, se o jornal ou peri6dico mantem 
se~oes distintas sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos 
names nelas figuram permanentemente; 
II.- pelo diretor ou redator-chefe, se publicado na parte editorial; 
Ill- pelo gerente ou pelo proprietario das oficinas impressoras, se publicado na parte 
editorial. 
§ 1 o - Nas emissoes de radiodifusao, se nao ha indica~ao do autor das expressoes 
faladas ou das imagens transmitidas, e tido como seu autor: 
a) o editor ou produtor do programa, se declarado na transmissao; 
b) o diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9o, incise Ill, letra b, no 
caso de programas de notrcias, reportagens, comentarios, debates ou entrevistas; 
c) o diretor ou proprietario da esta~ao emissora, em rela~ao aos demais programas. 
§ 2° - A notrcia transmitida por agencia noticiosa presume-se enviada pelo gerente 
da agencia de onde se origine, ou pelo diretor da empresa. 

Capitulo IV 
Do Direito de Resposta 
Art. 29- Toda pessoa natural ou jurfdica, 6rgao ou entidade publica, que for acusado 
ou ofendido em publica~ao feita em jornal ou peri6dico, ou em transmissao de 
radiodifusao, ou a cujo respeito os meios de informa~ao e divulga~ao veicularem fato 
inverfdico ou erroneo, tern direito a resposta ou retifica~ao. 
§ 1 o - A resposta ou retifica~ao pode ser formulada: 
a) pela propria pessoa ou seu representante legal; 
b) pelo conjuge, ascendente, descendente e irmao, se o atingido esta ausente do 
Pals, se a divulga~ao e contra pessoa marta, ou se a pessoa visada faleceu depois 
da ofensa recebida, mas antes de decorrido o prazo de decadencia do direito de 
resposta. 
§ 2° - A resposta, ou retifica~ao, deve ser formulada por escrito, dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias da data da publica~ao ou transmissao, sob pena de decadencia 
do direito. 
§ 3° - Extingue-se ainda o direito de resposta com o exercfcio de a~ao penal ou civil 
contra o jornal, peri6dico, emissora ou agencia de notfcias, com fundamento na 
publica~ao ou transmissao incriminada. 
Art. 30 - 0 direito de resposta consiste: 
I - na publica~ao da resposta ou retifica~ao do ofendido, no mesmo jornal ou 
peri6dico, no mesmo Iugar, em caracteres tipograficos identicos ao escrito que lhe 
deu causa, e em edi~ao e dias normais; 



II - na transmissao da resposta ou retificac;ao escrita do ofendido, na mesma 
emissora e no mesmo programa e horario em que foi divulgada a transmissao que 
lhe deu causa; ou 
Ill - a transmissao da resposta ou da retificayao do ofendido, pela agencia de 
noticias, a todos os meios de informac;ao e divulgac;ao a que foi transmitida a noticia 
que lhe deu causa. 
§ 1°- A resposta ou pedido de retificac;ao deve: 
a) no caso de jornal ou peri6dico, ter dimensao igual a do escrito incriminado, 
garantido o minima de 100 (cern) linhas; 
b) no caso de transmissao par radiodifusao, ocupar tempo igual ao da transmissao 
incriminada, podendo durar no minima urn minute, ainda que aquela tenha sido 
menor; 
c) no caso de agencia de noticia, ter dimensao igual ada noticia incriminada. 
§ 2° - Os limites referidos nos paragrafos anterior prevalecerao para cada resposta 
ou retificac;ao em separado, nao podendo ser acumulados. 
§ 3° - No caso de jornal, peri6dico ou agencia de noticia, a resposta ou retificac;ao 
sera publicada ou transmitida gratuitamente, cabendo o custo da resposta ao 
ofensor ou ao ofendido, conforme decisao do Poder Judiciario, se o responsavel nao 
eo diretor ou redator-chefe do jornal, nem com ele tenha contrato de trabalho ou se 
nao e gerente ou proprietario da agencia de noticias nem com ela, igualmente, 
mantenha relac;ao de emprego. 
§ 4° - Nas transmissoes par radiodifusao, se o responsavel pela transmissao 
incriminada nao e o diretor ou proprietario da empresa permissionaria, nem com esta 
tern contrato de trabalho, de publicidade ou de produc;ao de programa, o custo da 
resposta cabe ao ofensor ou ao ofendido, conforme decisao do Poder Judiciario. 
§5°- Nos casas previstos nos§§ 3 o e 4°, as empresas tern ac;ao executiva para 
haver o custo de publicac;ao ou transmissao da resposta daquele que e julgado 
responsavel. 
§ 6° - Ainda que a responsabilidade de ofensa seja de terceiros, a empresa perde o 
direito de reembolso, referido no §5°, se nao transmite a resposta nos prazos fixados 
no artigo 31. 
§ 7° - Os limites maximos da resposta ou retificac;ao, referidos no §1°, podem ser 
ultrapassados, ate o dobra, desde que o ofendido pague o prec;o da parte excedente 
as tarifas normais cobradas pela empresa que explora o meio de informac;ao ou 
divulgac;ao. 
§ 8° - A publicac;ao ou transmissao da resposta ou retificac;ao, juntamente com 
comentarios em carater de replica, assegura ao ofendido direito a nova resposta. 
Art. 31 - 0 pedido de resposta ou retificac;ao deve ser atendido: 
I- dentro de 24 horas, pelo jornal, emissora de radiodifusao ou agencia de noticias; 
II- no primeiro numero impressa, no caso de peri6dico que nao seja diario. 
§ 1 o - No caso de emissora de radiodifusao, se o programa em que foi feita a 
transmissao incriminada nao e diario, a emissora respeitara a exigencia de 
publicac;ao no mesmo programa, se constar no pedido resposta de retificac;ao, e fara 
a transmissao no primeiro programa ap6s o recebimento do pedido. 
§ 2°- Se, de acordo com o artigo 30, §§3 o e 4 °, a empresa e a responsavel pelo 
custo da resposta, pode condicionar a publicac;ao ou transmissao a prova de que o 
ofendido a requerer em juizo, contando-se desta prova os prazos referidos no incise 
1 e no §1°. 



Art. 32 - Se o pedido de resposta ou retifica9ao nao for atendido nos prazos referidos 
no artigo 31 , o ofendido poden~ reclamar judicialmente a sua publica9ao ou 
transmissao. 
§ 1 ° - Para esse fim, apresentara urn exemplar do escrito incriminado, se for o caso, 
ou descrevera a transmissao incriminada, bern como o texto da resposta ou 
retifica~o. em duas vias datilografadas, requerendo ao juiz criminal que ordene ao 
responsavel pelo o meio de informa9ao e divulga9ao a publica9ao ou transmissao, 
nos prazos do artigo 31. 
§ 2 ° - Tratando-se de emissora de radiodifusao, o ofendido podera, outrossim, 
reclamar judicialmente o direito de fazer a retifica9ao ou dar a resposta 
pessoalmente, dentro de 24 horas, contadas da intima9ao judicial. 
§ 3° - Recebido o pedido de resposta ou retifica9ao, o juiz, dentro de 24 horas, 
mandara citar o responsavel pela empresa que explora o meio de informa9ao e 
divulga9ao para que, em igual prazo, diga das razoes por que nao o publicou ou 
transmitiu. 
§ 4° - Nas 24 horas seguintes, o juiz proferira a sua decisao, tenha o responsavel 
atendido OU nao a intima9a0. 
§ 5° - A ordem judicial de publica9ao ou transmissao sera feita sob pena de multa, 
que podera ser aumentada pelo juiz ate o dobro: 
a) de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) por dia de atraso na publica9ao, nos casos de 
jornal e agencias de noticias, e no de emissora de radiodifusao, se o programa for 
diario; 
b) equivalente a Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) por dia de intervalo entre as edi96es 
ou programas, no caso de impressa ou programa nao diario. 
§ 6° - Tratando-se de empresa de radiodifusao, a senten9a do juiz decidira do 
responsavel pelo custo de transmissao e fixara o pre9o desta. 
§ 7° - Da decisao proferida pelo juiz cabera apela9ao sem efeito suspensivo. 
§ 8° - A recusa ou demora de publica9ao ou divulga9ao de resposta, quando couber, 
constitui crime autonomo e sujeita o responsavel ao dobro da pena cominada a 
infra9ao. 
§ 9° - A resposta cuja divulga9ao nao houver obedecido ao disposto nesta Lei e 
considerada inexistente. 
Art. 33 - Reformada a decisao do juiz em instancia superior, a empresa que tiver 
cumprido a ordem judicial de publica9ao ou transmissao da resposta ou retifica9ao 
tera a9ao executiva para haver do autor da resposta o custo de sua publica9ao, de 
acordo com a tabela de pre9os para os seus servi9os de divulga9ao. 
Art. 34 - Sera negada a publica9ao ou transmissao da resposta ou retifica9ao: 
I - quando nao tiver rela9ao com os fatos referidos na publica9ao ou transmissao a 
que se pretende responder; 
II - quando contiver expressoes caluniosas, difamat6rias ou injuriosas sobre o jornal, 
peri6dico, emissora ou agencia de noticias em que houve a publica9ao ou 
transmissao que lhe deu motivos, assim como sobre os seus responsaveis, ou 
terceiros; 
Ill- quando versar sobre atos ou publica96es oficiais, exceto art. 35. A publica9ao ou 
transmissao da resposta ou pedido de retifica9ao nao prejudicara as a96es do 
ofendido para promover a responsabilidade penal e civil. 
Art. 36 - A resposta do acusado ou ofendido sera tambem transcrita ou divulgada em 
pelo menos urn dos jornais, peri6dicos ou veiculos de radiodifusao que houverem 



divulgado a publica9ao motivadora, preferentemente o de maier circula9ao ou 
expressao. 
Nesta hip6tese, a despesa correra por conta do 6rgao responsavel pela publica9ao 
original, cobravel por via executiva. 

Capitulo V 
Da Responsabilidade Penal 
Se~ao I 
Dos Responsaveis 
Art. 37 - Sao responsaveis pelos crimes cometidos atraves da imprensa e das 
emissoras de radiodifusao, sucessivamente: 
I - o autor do escrito ou transmissao incriminada (Art. 28 e §1o.), sendo pessoa 
idOnea e residente no Pafs, salvo tratando-se de reprodu9ao feita sem o seu 
consentimento, caso em que respondera como seu autor quem a tiver reproduzido; 
II - quando o autor estiver ausente do Pais, ou nao tiver idoneidade para responder 
pelo crime: 
a) o diretor ou redator-chefe do jornal ou peri6dico, ou 
Ill) o diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9°, incise Ill, letra b, no 
caso de programa de noticias, reportagens, comentarios, debates ou entrevistas, 
transmitidas por emissoras de radiodifusao. 
IV- se o responsavel, nos termos do incise anterior estiver ausente do Pafs ou nao 
tiver idoneidade para responder pelo crime: 
a) o gerente ou proprietario das oficinas impressoras, no caso de jornais ou 
peri6dicos; 
b) o diretor ou o proprietario da esta9ao emissora de servi9os de radiodifusao. 
V - os distribuidores ou vendedores da publica9ao ilicita ou clandestina, ou da qual 
nao constar a indica9ao do autor, editor, ou oficina onde tiver sido feita a impressao. 
§ 1° - Se o escrito, a transmissao ou a noticia forem divulgadas sem a indica9ao do 
seu autor, aquele que, nos termos do artigo 28, §§1° e 2°, for considerado como tal, 
podera nomea-lo, juntando original e a declara9ao do autor assumindo a 
responsabilidade. 
§ 2° - 0 disposto neste artigo se aplica: 
a) as empresas de radiodifusao; 
b) as agencias noticiosas. 
§ 3°- A indica9ao do autor, nos termos do§ 1°, nao prejudica a responsabilidade do 
redator de se9ao, diretor ou redator-chefe, ou do editor, produtor ou diretor. 
§ 4° - Sempre que o responsavel gozar de imunidade, a parte ofendida podera 
promover a a9ao contra o responsavel sucessivo, na ordem dos incises deste artigo. 
§ 5° - Nos casas de responsabilidade por culpa previstos no artigo 37, se a pena 
maxima privativa da liberdade for de 1 (urn) ano, o juiz podera aplicar somente a 
pena pecuniaria. 
Art. 38 - Sao responsaveis pelos crimes cometidos no exercicio da liberdade de 
manifesta9ao de pensamento e de informa{:ao atraves da agencia noticiosa, 
sucessivamente: 
I- o autor da noticia transmitida (artigo 28, §2°), sendo pessoa idOnea e residente no 
Pafs; 
II - o gerente ou proprietario de agencia noticiosa, quando o autor estiver ausente do 
Pais ou nao tiver idoneidade para responder pelo crime. 



§ 1° - 0 gerente ou proprietario de agencia noticiosa podera nomear o autor da 
transmissao incriminada, juntando a declara~ao deste, assumindo a 
responsabilidade pela mesma. Neste caso a a~ao prosseguira contra o autor 
nomeado, salvo se estiver ausente do Pars ou for declarado inidoneo para responder 
pelo crime. 
§ 2° - Aplica-se a este artigo o disposto no §4° do artigo 37. 
Art. 39 - Cabera ao ofendido, caso o deseje, mediante apresenta~ao de documentos 
ou testemunhas merecedoras de fe, fazer prova da falta de idoneidade, quer moral, 
quer financeira, dos responsaveis pelos crimes previstos nesta Lei, na ordem e nos 
casos a que se referem os incisos e paragrafos dos artigos anteriores. 
§ 1°- Esta prova, que pode ser conduzida perante qualquer juiz criminal, sera feita 
em processo sumarfssimo, com a intima~ao dos responsaveis, cuja idoneidade se 
pretender negar, para, em uma audiencia ou, no maximo, em tres, serem os fatos 
argOidos, aprovados e contestados. 
§ 2° - 0 juiz decidira na audiencia em que a prova houver sido conclufda e de sua 
decisao cabe somente recurso sem efeito suspensive. 
§ 3°- Declarado inidoneo o primeiro responsavel, pode o ofendido exercer a a~ao 
penal contra o que lhe suceder nessa responsabilidade, na ordem dos incisos dos 
artigos anteriores, caso a respeito deste novo responsavel nao se haja alegado ou 
provido falta de idoneidade. 
§ 4°- Aquele que, nos termos do paragrafo anterior, suceder ao responsavel, ficara 
sujeito a urn ter~o das penas cominadas para o crime. Ficara, entretanto, isento de 
pena, se provar que nao concorreu para o crime com negligencia, imperfcia ou 
imprudencia. 

Secao II 
Da Acao Penal 
Art. 40 - A a~ao penal sera promovida: 
I - nos crimes de que tratam os artigos 20 a 22: 
a) pelo Ministerio Publico, mediante requisi~ao do Ministro da Justi~a, no caso do § 
1 o, do artigo 20, bern como nos casos em que o ofendido for Ministro de Estado; 
b) pelo Ministerio Publico, mediante representa~o do ofendido, nos casos dos 
numeros II e Ill do artigo 23; 
c) por queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representa-lo; 
d) pelo conjuge, ascendente, descendente ou irmao, indistintamente, quando se 
tratar de crime contra a memoria de alguem ou contra pessoa que tenha falecido 
antes da queixa. (Reda~ao dada pela Lei n° 6.640, de 8/5/79- DO de 10/5/79.) 
II - nos demais crimes por denuncia do Ministerio Publico. 
§ 1° - Nos casos do inciso I, alinea c, se o Ministerio Publico nao apresentar 
denuncia dentro de 10 dias, o ofendido pod era apresentar queixas. 
§ 2° - Sob pena de nulidade, e obrigat6ria a interven~ao do Ministerio Publico, em 
todos os processes por abuso de liberdade de imprensa, ainda que privados. 
§ 3° - A queixa pode ser editada pelo Ministerio Publico, no prazo de 1 0 dias. 
Art. 41 - A prescri~o da a~ao penal, nos crimes definidos nesta Lei, ocorrera 2 anos 
ap6s a data da publica~ao ou transmissao incriminada, e a condena~ao, no dobro do 
prazo em que for fixada. 
§ 1° - 0 direito de queixa ou de representa~ao prescrevera, se nao for exercido 
dentro de 3 meses da data da publica~ao transmissao. 



§ 2o - pelo pedido judicial de declarac;ao de inidoneidade do responsavel, ate o seu 
julgamento. 
§ 3° - No case de peri6dicos que nao indiquem data, o prazo referido neste artigo 
comec;ara a correr do ultimo dia do mes ou outre perfodo a que corresponder a 
publicac;ao. 

Se~ao Ill 
Do Processo Penal 
Art. 42 - Lugar do delito, para a determinac;ao da competencia territorial, sera aquele 
em que for impressa o jornal ou peri6dico, e o do local do estudio do permissionario 
ou concessionario do servic;o de radiodifusao, bern como o da administrac;ao 
principal da agencia noticiosa. 
Paragrafo unico - Aplica-se nos crimes de imprensa o disposto no artigo 85, do 
C6digo de Processo Penal. 
Art. 43 - A denuncia ou queixa sera instrufda com exemplar do jornal ou peri6dico e 
obedecera ao disposto no artigo 41 do C6digo de Processo Penal, contendo a 
indicac;ao das provas que o autor pretendia produzir. Se a infrac;ao penal liver side 
praticada atraves de radiodifusao, a denuncia ou queixa sera instrufda com a 
notificac;ao de que trata o artigo 57. 
§ 1 o - Ao despachar a den uncia ou queixa, o juiz determinara a citac;ao do reu para 
que apresente defesa previa no prazo de cinco dias. 
§ 2° - Nao sendo o reu encontrado, sera citado par edital com o prazo de quinze 
dias. Decorrido esse prazo eo quinqufdio para a defesa previa, sem que o reu haja 
contestado a denuncia ou queixa, o juiz o declarara revel e lhe nomeara defensor 
dative, a quem se dara vista des autos para oferecer defesa previa. 
§ 3° - Na defesa previa, devem ser argUidas as preliminares cabiveis, bern como a 
excec;ao da verdade, apresentando-se, igualmente, a indicac;ao das provas a serem 
produzidas. 
§ 4o - Nos processes par ac;ao penal privada sera ouvido a Seguir o Ministerio 
Publico. 
Art. 44 - 0 juiz pede receber ou rejeitar a denuncia ou queixa, ap6s a defesa previa, 
e, nos crimes de ac;ao penal privada, em seguida a promoc;ao do Ministerio Publico. 
§ 1 o - A den uncia ou queixa sera rejeitada quando nao houver justa causa para a 
ac;ao penal, bern como nos casas previstos no artigo 43 do C6digo de Processo 
Penal. 
§ 2° - Contra a decisao que rejeitar a denuncia ou queixa cabe recurso de apelac;ao 
e, contra a que recebe-la, recurso em sentido estrito sem suspensao do curse do 
processo. 
Art. 45 - Recebida a denuncia, o juiz designara data para a apresentac;ao do reu em 
jufzo e marcara, desde logo, dia e hera para a audiencia de instruc;ao e julgamento, 
observados os seguintes preceitos: 
I - se o reu nao comparecer para a qualificac;ao, o juiz o considera-lo-a revel e lhe 
nomeara defensor dative. Se o reu comparecer e nao liver advogado constituido nos 
autos, o juiz podera nomear-lhe defensor. Em urn e outre case, bastara a presenc;a 
do advogado ou defensor do reu, nos autos da instruc;ao; 
II - na audiencia serao ouvidas as testemunhas de acusac;ao e, em seguida, as de 
defesa, marcando-se novas audiencias, se necessaria, em prazo nunca inferior a 
oito dias; 



Ill - podera o reu requerer ao juiz que seja interrogado, devendo, neste caso, ser ele 
ouvido antes de inquiridas as testemunhas; 
IV - encerrada a instru9ao, autor e reu terao, sucessivamente, o prazo de tres dias 
para oferecerem alega96es escritas. 
Paragrafo Onico - Se o reu nao tiver apresentado defesa previa, apesar de citado, o 
juiz o considerara revel e lhe dara defensor dative, a quem se abrira o prazo de cinco 
dias para contestar a denuncia ou queixa. 
Art. 46 - Demonstrada a necessidade de certidoes de reparti96es publicas ou 
autarquicas, e a de quaisquer exames, o juiz requisitara aquelas e determinara 
estes, mediante fixa9ao de prazos para o cumprimento das respectivas diligencias. 
§ 1° - Se dentro do prazo nao for atendida, sem motive justa, a requisi98.o do juiz, 
impora este a multa de Cr$ 10.000 (dez mil cruzeiros) a Cr$ 100.000 (cern mil 
cruzeiros) ao funcionario responsavel e suspendera a marcha do processo ate que 
em novo prazo seja fornecida a certidao ou se efetue a diligencia. Aos responsaveis 
pela nao realiza9ao desta ultima, sera aplicada a multa de Cr$ 10.000 (dez mil 
cruzeiros) a Cr$ 100.000 (cern mil cruzeiros). 
A aplica9ao das multas acima referidas nao exclui a responsabilidade por crime 
funcional. 
§ 2°- (Vetado) 
§ 3° - A requisi9ao de certidoes e determina9oes de exames ou diligencias serao 
feitas no despacho de recebimento da denuncia ou queixa. 
Art. 47- Cabera apela9ao, com efeito suspensive, contra a senten9a que condenar 
ou absolver o reu. 
Art. 48 - Em tudo o que nao e regulado por norma especial desta Lei, o C6digo 
Penal e o C6digo de Processo Penal se aplicam a responsabilidade penal, a a9ao 
penal e ao processo e julgamento dos crimes de que trata esta Lei. 

Capitulo VI 
Da Responsabilidade Civil 
Art. 49 - Aquele que no exerclcio da liberdade de manifesta9ao de pensamento e de 
informa9ao, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejulzo a outrem, fica 
obrigado a reparar: 
I - os danos marais e materiais, nos casas previstos no artigo 16, n° s II e IV e no 
artigo 18, e de calunia, difama9ao ou injurias; 
II - os danos materiais, nos demais casas. 
§ 1 o - Nos casas de calunia e difama9ao, a prova da verdade, desde que admisslvel 
na forma dos artigos 20 e 21, excepcionada no prazo da contesta9ao, excluira a 
responsabilidade civil, salvo se o fato imputado, embora verdadeiro, diz respeito a 
vida privada do ofendido e a divulga9ao nao foi motivada em razao e interesse 
publico. 
§ 2° - Se a viola9ao de direito ou o prejulzo ocorre mediante publica9ao ou 
transmissao em jornal, peri6dico, ou servi9o de radiodifusao, ou de agencia 
noticiosa, responde pela repara9ao do dano a pessoa natural ou jurldica que explora 
o meio de informa9ao ou divulga9ao (artigo 50). 
§ 3° - Se a viola9ao ocorre mediante publica9ao de impressa nao peri6dico, 
responde pela repara9ao do dana: 
a) o autor do escrito, se nele indicado; ou 
b) a pessoa natural ou jurldica que explora a oficina impressora, se no impressa nao 
consta o nome do autor. 



Art. 50 - A empresa que explora o meio de informa9ao ou divulga9ao tera a9ao 
regressiva para haver do autor do escrito, transmissao ou noticia, ou do responsavel 
por sua divulga98o, a indeniza9ao que pagar em virtude da responsabilidade 
prevista nesta Lei. 
Art. 51 -A responsabilidade civil do jornalista profissional que concorre para o dano 
por negligencia, impericia ou imprudencia, e limitada, em cada escrito, transmissao 
ou noticia: 
I- a 2 (dois) salarios minimos da regiao, no caso de publica9ao ou transmissao de 
noticia falsa, ou divulga9ao de fato verdadeiro truncado ou deturpado (art. 16 n° s II 
e IV); 
II -a 5 (cinco) salarios minimos da regiao, nos casos de publica9ao ou transmissao 
que ofenda a dignidade ou decoro de alguem; 
Ill- a 10 (dez) salarios minimos da regiao, nos casos de imputa9ao de fato ofensivo 
a reputa9ao de alguem; 
IV- a 20 (vinte) salarios minimos da regiao, nos casos de falsa imputa9ao de crime a 
alguem, ou de imputa9ao de crime verdadeiro, nos casos em que a lei nao admite a 
exce9ao da verdade (Art. 49, § 1°). 
Paragrafo unico - Consideram-se jornalistas profissionais, para OS efeitos deste 
artigo: 
a) os jornalistas que mantem rela9oes de emprego com a empresa que explora o 
meio de informa9ao ou divulga9ao ou que produz programas de radiodifusao; 
b) os que, embora sem rela9ao de emprego, produzem regularmente artigos ou 
programas publicos ou transmitidos; 
c) o redator, o diretor ou redator-chefe do jornal ou peri6dico; o editor ou produtor de 
programa e o diretor referido na letra b n °, Ill, do artigo go do permissionario ou 
concessionario de servi9o de radiodifusao; e o gerente e o diretor da agencia 
noticiosa. 
Art. 52 - A responsabilidade civil da empresa que explora o meio de informa9ao ou 
divulga9ao e limitada a dez vezes as importancias no artigo anterior, se resulta de 
ato culposo de algumas das pessoas referidas no artigo 50. 
Art. 53 - No arbitramento da indeniza9ao em repara9ao do dano moral, o juiz tera em 
conta, notadamente: 
I - a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e repercussao 
da ofensa e a posi9ao social e politica do ofendido; 
II - a intensidade do dolo (ou o grau da culpa do responsavel, sua situa9ao 
econOmica e sua condena9ao anterior em a9ao criminal ou civel fundada em abuso 
no exercicio da liberdade de manifesta9ao do pensamento e informa9ao); 
Ill -a retrata9ao espontanea e cabal, antes da propositura da a9ao penal ou civet, a 
publica98o ou transmissao da resposta ou pedido de retifica9ao, nos prazos 
previstos na lei e independentemente de interven98o judicial, e a extensao da 
repara9ao por esse meio obtida pelo ofendido. 
Art. 54 - A indeniza9ao do dano material tern por finalidade restituir o prejudicado ao 
estado anterior. 
Art. 55 - A parte vencida responde pelos honorarios do advogado da parte 
vencedora, desde logo fixados na propria sentenc;a, bern como pelas custas 
judiciais. 
Art. 56 - A ac;ao para haver indexac;ao por dano moral podera ser exercida 
separadamente da ac;ao para haver reparac;ao do dano material, e sob pena de 



decadencia devera ser proposta dentro de 3 meses da data da publica~ao ou 
transmissao que lha der causa. 
Paragrafo Onico - 0 exercfcio da a~ao independe da a~ao penal. lntentada esta, se a 
defesa se baseia na execu~ao da verdade e se trata de hipotese em que ela e 
admitida como excludente da responsabilidade civil ou em outro fundamento cuja 
decisao no jufzo criminal faz causa julgada no cfvel, o juiz determinara a instru~ao do 
processo cfvel ate onde possa prosseguir, independentemente da decisao na a~ao 
penal. 
Art. 57 - A peti~ao inicial da a~ao para haver repara~ao de dano moral devera ser 
instrufda com o exemplar do jornal ou periodico que tiver publicado o escrito ou 
notfcia, ou com a notifica~ao feita, nos termos do artigo 53, §3°, a empresa de 
radiodifusao, e devera desde logo indicar as provas e as diligencias que o autor 
julgar necessarias, arrolar testemunhas e ser acompanhada da prova documental 
em que se fundar o pedido. 
§ 1 o - A peti~ao inicial sera apresentada em duas vias. Com a primeira e os 
documentos que a acompanharem sera formado o processo, e a cita~ao inicial sera 
feita mediante a entrega da segunda via. 
§ 2° - 0 juiz despachara a peti~ao inicial no prazo de 24 horas e o oficial tera igual 
prazo para certificar o cumprimento do mandato de cita~ao. 
§ 3° - Na contesta~ao, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, o reu exercera a 
exce~ao da verdade, se for o caso, indicara as provas e diligencias que julgar 
necessarias e arrolara as testemunhas. A contesta~ao sera acompanhada da prova 
documental que pretende produzir. 
§ 4° - Nao havendo contesta~ao, o juiz proferira desde logo a senten~a; em caso 
contrario, observar-se-a o procedimento ordinaria. 
§ 5° - Na a~ao para haver repara~ao de dano moral somente sera admitida 
reconversao de igual a~ao. 
§ 6° - Da senten~a do juiz cabera apela~ao, a qual somente sera admitida mediante 
comprova~ao do deposito, pelo apelante, de quantia igual a importancia total da 
condena~ao. Com a peti~ao de interposi~ao do recurso o apelante pedira expedi~ao 
de guia para o deposito, sendo a apela~ao julgada deserta se, no prazo de sua 
interposi~ao, nao for comprovado o deposito. 

Capitulo VII 
Disposi~oes Gerais 
Art. 58 - As empresas permtsstonanas ou concessionanas de servi~os de 
radiodifusao deverao conservar em seus arquivos pelo prazo de 60 dias, 
devidamente autenticados, os textos dos seus programas, inclusive noticiosos. 
§ 1 o - Os program as de debates, entrevistas ou outros que nao correspond am a 
textos previamente escritos, deverao ser gravados e conservados pelo prazo, a 
contar da data da transmissao, de 20 dias, no caso de permissionaria ou 
concessionaria de emissora de ate 1 KW, e de 30 dias, nos demais casos. 
§ 2° - 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se as transmissoes compulsoriamente 
estatufdas em lei. 
§ 3° - dentro dos prazos referidos neste artigo, o Ministerio Publico ou qualquer 
interessado podera notificar a permissionaria ou concessionaria, judicial ou 
extrajudicialmente, para nao destruir os textos ou grava~oes do programa que 
especificar. Neste caso sua destrui~ao dependera de previa autoriza~ao do juiz da 
a~o que vier a ser proposta, ou, caso esta nao seja proposta nos prazos de 



decadencia estabelecidos na lei, pelo juiz criminal a que a permissionaria ou 
concessionaria pedir autoriza~ao. 
Art. 59 - As permissionarias e concessionarias de servi~o de radiodifusao continuam 
sujeitas as penalidades previstas na legisla~ao especial sabre a materia. 
Art. 60- Tern livre entrada no Brasil os jornais, peri6dicos, livros e outros quaisquer 
impresses que se publicaram no estrangeiro. 
§ 1°- 0 disposto neste artigo nao se aplica aos impresses que contiverem algumas 
das infra~oes previstas nos artigos 15 e 16, os quais poderao ter a sua entrada 
proibida no Pals, por perfodo de ate dois anos, mediante portaria do Juiz de Direito 
ou do Ministro da Justi~a e Neg6cios lnteriores, aplicando-se neste caso os 
paragrafos do artigo 63. 
§ 2° - Aquele que vender, expuser a venda ou distribuir jornais, peri6dicos, livros ou 
impresses cuja entrada no Pais tenha sido proibida na forma do paragrafo anterior, 
alem da perda dos mesmos, incorrera em multa de ate Cr$ 10.000 (dez mil 
cruzeiros) por exemplar apreendido, a qual sera imposta pelo juiz competente, a 
vista do auto de apreensao. Antes da decisao, ouvira o juiz o acusado, no prazo de 
48 horas. 
§ 3° - Estao exclufdas do disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo as publica~oes 
cientrficas, tecnicas, culturais e artfsticas. (Revogado pelo Decreta-Lei n° 207, de 
27/2/1967.) 
Art. 61 - Estao sujeitos a apreensao os impresses que: 
I - contiverem propaganda de guerra ou de preconceitos de ra~a ou de classe, bern 
como os que promoverem incitamento a subversao da ordem polftica e social; 
II - ofenderem a moral publica e os bons costumes. 
§ 1° -A apreensao prevista neste artigo sera feita por ordem judicial, a pedido do 
Ministerio Publico, que o fundamentara e o instruira com a representa~ao da 
autoridade, se houver, e o exemplar do impressa incriminado. 
§ 2°- 0 juiz ouvira, no juiz maximo de 24 (vinte e quatro) horas, o responsavel pela 
publica~ao ou distribui~ao do impressa, remetendo-lhe c6pia do pedido ou 
representa~ao. 
§ 3° - Findo esse prazo, com a resposta ou sem ela, serao os autos conclusos e, 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o juiz dara a sua decisao. 
§ 4o - No caso de deferimento de pedido, sera expedido urn mandado e remetido a 
autoridade policial competente, para sua execu~ao. 
§ So - Da senten~a cabera apela~ao, que sera recebida somente no efeito 
devolutive. 
§ 6° - Nos casas de impresses que ofendam a moral e os costumes, poderao os 
Juizes de Menores, de oficio ou mediante provoca~ao do Ministerio Publico, 
determinar a sua apreensao imediata para impedir sua circula~ao. 
Art. 62 - No caso de reincidencia da infra~ao prevista no artigo 61, inciso II, praticada 
pelo mesmo jornal ou peri6dico, pela mesma empresa, ou por peri6dicos de 
empresas diferentes, mas que tenham o mesmo diretor responsavel, o juiz, alem da 
apreensao regulada no artigo 61, podera determinar a suspensao da impressao, 
circula~ao ou distribui~ao do jornal ou peri6dico. 
§ 1° - A ordem de suspensao sera submetida ao juiz competente, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, com a justifica~ao da medida. 
§ 2° - Nao sendo cumprida pelo responsavel a suspensao determinada pelo juiz, 
este adotara as medidas necessarias a observancia da ordem, inclusive mediante a 



apreensao sucessiva das suas edi~oes posteriores, consideradas, para efeitos 
legais, como clandestinas. 
§ 3° - Se houver recurso e este for provide, sera levantada a ordem de suspensao e 
sustada a aplica~ao das medidas adotadas para assegura-la. 
§ 4o - Transitada em julgado a senten~a, serao observadas as seguintes normas: 
a) reconhecendo a senten~a final a ocorrencia dos fatos que justificam a suspensao, 
serao extintos os registros da marca comercial e de denomina~ao da empresa 
editora e do jornal ou periodico em questao, bern como os registros a que se refere o 
artigo go desta Lei, mediante mandado de cancelamento expedido pelo juiz da 
execu~ao; 
b) nao reconhecendo a senten~a final dos fatos que justificam a suspensao, a 
medida sera levantada, ficando a Uniao ou o Estado obrigado a repara~ao das 
perdas e danos, apurados em a~ao propria. 
Art. 63 - Nos casas dos incises I e II do artigo 61, quando a situa~ao reclamar 
urgencia, a apreensao podera ser determinada, independentemente de mandado 
judicial; pelo Ministro da Justi~a e Negocios lnteriores. 
§ 1 o - No caso deste artigo, dentro do prazo de cinco dias, contados da apreensao, 
o Ministro da Justi~a submetera o seu ato a aprova~ao do Tribunal Federal de 
Recursos, justificando a necessidade da medida e a urgencia em ser tomada, e 
instruindo a sua representa~ao com urn exemplar do impressa que I he deu causa. 
§ 2o - 0 Ministro relator ouvira o responsavel pelo impressa no prazo de cinco dias, 
e a seguir submetera o processo a julgamento na primeira sessao do Tribunal 
Federal de Recursos. 
§ 3o - Se o Tribunal Federal de Recursos julgar que a apreensao foi ilegal, ou que 
nao ficaram provadas a sua necessidade e urgencia, ordenara a evolu~ao dos 
impresses e, sendo possivel, fixara as perdas e danos que a Uniao devera pagar em 
conseqoencia. 
§ 4o- Se no prazo previsto no §1° o Ministro da Justi~a nao submeter o seu ato ao 
Tribunal Federal de Recursos, o interessado podera pedir ao Tribunal Federal de 
Recursos a libera~ao do impressa e a indeniza~ao por perdas e danos. Ouvido o 
Ministro da Justi~a em cinco dias, o processo sera julgado na primeira sessao do 
Tribunal Federal de Recursos. 
Art. 64 - Podera a autoridade judicial competente, dependendo da natureza do 
exemplar apreendido, determinar a sua destrui~ao. 
Art. 65 - As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Pais nao poderao 
distribuir notfcias nacionais em qualquer parte do territorio brasileiro, sob pena de 
cancelamento da autoriza~ao por ato do Ministro da Justi~a e Negocios lnteriores. 
Art. 66 - 0 jornalista profissional nao podera ser detido nem recolhido preso antes de 
senten~ transitada em julgado; em qualquer caso, somente em sala decente, 
arejada e onde encontre todas as comodidades. 
Paragrafo unico - A pena de prisao de jornalista sera cumprida em estabelecimento 
distinto dos que sao destinados a reus de crime comum e sem sujei~ao a qualquer 
regime penitenciario ou carcerario. 
Art. 67 - A responsabilidade penal e civil nao exclui a estabelecida em outras leis, 
assim como a de natureza administrativa, a que estao sujeitas as empresas de 
radiodifusao, segundo a legisla~ao propria. 
Art. 68 - A senten~a condenatoria nos processes de injuria, calunia ou difama~ao 
sera gratuitamente publicada, se a parte o requerer, na mesma se~ao do jornal ou 
periodico em que apareceu o escrito de que se originou a a~ao penal, ou, em se 



tratando de crime praticado por meio do radio ou televisao, transmitida, tambem 
gratuitamente, no mesmo programa e horario em que se deu a transmissao 
impugnada. 
§ 1° - Se o jornal ou peri6dico ou a estac;ao transmissora nao cumprir a 
determinac;ao judicial, incorrera na pena de multa de urn a dois salaries minimos da 
regiao, por edic;ao ou programa em que se verificar a omissao. 
§ 2° - No caso de absolvic;ao, o querelado tera o direito de fazer, a custa do 
querelante, a divulgac;ao da sentenc;a, em jornal ou estac;ao difusora que escolher. 
Art. 69- Na interpretac;ao e aplicac;ao desta Lei, o juiz, na fixac;ao do dolo e da culpa, 
levara em conta as circunstancias especiais em que foram obtidas as informac;oes 
dadas como infringentes da norma penal. 
Art. 70 - Os jornais e outros peri6dicos sao obrigados a enviar, no prazo de cinco 
dias, exemplares de suas edic;oes a Biblioteca Nacional e a oficial dos Estados, 
Territories e Distrito Federal. As bibliotecas ficam obrigadas a conservar os 
exemplares que receberem. 
Art. 71 - Nenhum jornalista ou radialista ou, em geral, as pessoas referidas no artigo 
28, poderao ser compelidos ou coagidos a indicar o nome de seu informante ou a 
fonte de suas informac;oes, nao podendo seu silencio, a respeito, sofrer qualquer 
sanc;ao, direta ou indireta, nem qualquer especie de penalidade. 
Art. 72 - A execuc;ao de pena nao superior a tres anos de detenc;ao pode ser 
suspensa por dois a quatro anos, desde que: 
I - sentenciado nao haja sofrido, no Brasil, condenac;ao por outro crime de imprensa; 
II - os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motives e circunstancias 
do crime autorizem a presunc;ao de que nao tornara a delinqOir. 
Art. 73 - Verifica-se a reincidencia quando o agente comete novo crime de abuso no 
exercicio da liberdade de manifestac;ao do pensamento e informac;ao, depois de 
transitar em julgado a sentenc;a que, no Pais, o tenha condenado por crime da 
mesma natureza. 
Art. 74- (Vetado) 
Art. 75 - A publicac;ao da sentenc;a civel ou criminal, transitada em julgado, na 
integra, sera decretada pela autoridade competente, a pedido da parte prejudicada, 
em jornal, peri6dico ou atraves de 6rgaos de radiodifusao de real circulac;ao ou 
expressao, as expensas da parte vencida ou, condenada. 
Paragrafo unico - Aplica-se a disposic;ao contida neste artigo em relac;ao aos termos 
do ato judicial que tenha homologado a retratac;ao do ofensor, sem prejuizo do 
disposto no § 2°, letras a e b, do artigo 26. 
Art. 76 - Em qualquer hip6tese de procedimento judicial instaurado por violac;ao aos 
preceitos desta Lei, a responsabilidade do pagamento das custas processuais e 
honorarios de advogado e da empresa. 
Art. 77- Esta Lei' entrara em vigor a 14 de marc;o de 1967, revogadas as disposic;oes 
em contrario. 

Brasilia, em 9 de fevereiro de 1967; 146° da lndependencia e 79° da Republica. 



ANEXO Ill 

PROJETO DA NOVA LEI DE IMPRENSA 

Texto aprovado pela Comissao de Constitui9ao e Justi9a da Camara dos Deputados, 
com base no substitutivo preparado pelo deputado Vilmar Rocha. 

Capitulo I 
da Liberdade de lmprensa 
Art. 1° - E livre a manifesta9ao do pensamento, a cria9ao, a expressao, o 
recebimento e a difusao de informa9oes, independentemente de censura e atraves 
de quaisquer dos meios de comunicayao social. 
Par. 1 o - Para os efeitos desta lei: 
I - consideram-se meios de comunica9ao social radio, televisao, cinema, redes 
publicas de informatica, agencias de noticia, jornais, revistas e similares que utilizem 
processos de impressao, caracteriza9ao grafica, filmagem e grava9ao, ou que 
promovam emissao de ondas e sinais por meio de antenas, satelites, fibras 6ticas, 
cabo ou difusores semelhantes, com a finalidade de exibir, divulgar, exprimir, ou 
transmitir, publicamente, som, imagem, informa9ao, noticias ou qualquer tipo de 
mensagem; 
II - considera-se publica, mesmo quando privativa de assinantes, a transmissao de 
som e imagem que pode ser captada por meio de aparelhos, de livre comercio ou 
acesslveis ao publico, ainda que os receptores necessitem de codificadores ou 
dependam de conexoes a cabo ou de outras tecnicas especiais. 
Art. 2° - E vedada a apreensao de jornal ou revista e a suspensao de transmissoes 
de radio e televisao, salvo nos casos e na forma previstos em leis especiais ou 
quando se tratar de publica9oes ou transmissoes anonimas ou clandestinas. 
Paragrafo 1°- E anonima toda publica9ao ou transmissao sem autor identificado e 
clandestina toda publica9ao ou transmissao cujo velculo de comunica9ao nao tenha 
registro ou matrlcula regular, na forma da lei. 
Paragrafo 2° - A apreensao sera sempre feita por ordem judicial, ouvido o Ministerio 
Publico. 
Paragrafo 3° - 0 juiz adotara, nestes casos, celeridade compativel com a natureza 
das razoes determinantes da apreensao. 

Capitulo II 
dos Deveres dos Meios de Comunicacao 
Art. 3°- Sao deveres dos meios de comunica9ao social: 
I - verificar a veracidade da informa9ao a ser prestada; 
II - retificar as informa9oes quando prestadas com inexatidao; 
Ill - nao fazer referencias discriminat6rias sobre ra9a, religiao, sexo, preferencias 
sexuais, doen9as mentais, convic9oes politicas e condi9ao social; 
IV - assegurar o direito de resposta; 
V - observar os meios eticos na obten9ao da informagao; 
VI - nao identificar as vltimas de abusos sexuais e as crian9as e os adolescentes 
infratores; 
VII - defender o interesse publico e a ordem democratica; 



VIII - noticiar com destaque as condenac;oes que tiver sofrido em razao da presente 
Lei; 
IX - manter servic;o permanente de atendimento ao publico; 
X - publicar, pelo valor comercial tabelado, as materias pagas assinadas que lhes 
forem dirigidas, salvo nas hip6teses de afronta aos direitos essenciais da pessoa 
humana e a ordem democratica, ou de ofensa a empresa proprietaria do veiculo de 
comunicac;ao e aos seus diretores ou prepostos. 

Capitulo Ill 
do Registro 
Art. 4° - Nos registros dos atos constitutivos das empresas de comunicac;ao social, 
bern como em suas alterac;oes, serao observados, alem dos requisitos previstos nas 
legislac;oes respectivas, as exigencias desta lei e da Constituic;ao Federal, relativas a 
propriedade, a administrac;ao e a orientac;ao intelectual de brasileiros. 
Paragrafo 1°- E obrigat6ria a inclusao, no registro constitutivo, bern como em suas 
alterac;oes, dos nomes dos acionistas ou cotistas da empresa proprietaria, dos 
titulares de ac;oes ordinarias com direito a voto, dos nomes dos diretores societarios 
e dos estatutarios. 
Paragrafo 2° - Quando a empresa de comunicayao social tiver como s6cios pessoas 
juridicas, sera obrigat6ria a referencia, em seus atos constitutivos e alterac;oes 
posteriores, a todos os seus s6cios e administradores. 
Paragrafo 3° - Todos os jornais impressos terao urn Editor Responsavel, a quem 
compete a orientac;ao geral relativa a seu conteudo. 

Capitulo IV 
da Responsabilidade Civil 
Art. 5° - E assegurado direito de indenizac;ao por dano material e moral ou a imagem 
a todas as pessoas, fisicas ou juridicas, atingidas por publicac;ao ou transmissao, 
devendo a ac;ao ser proposta no prazo de 6 (seis) meses, contados da data da 
publicac;ao, sob pena de decadencia. 
Paragrafo unico Equipara-se a artigo a entrevista cuja autoria possa ser provada. 
Art. 6° - A condenac;ao levara em conta: 
I - a culpa ou o dolo, a primariedade ou reincidencia especifica e a capacidade 
financeira do ofensor, respeitada a sua solvabilidade; 
II - a area de cobertura primaria do veiculo e sua audiencia, quando meio de 
comunicac;ao eletronica, e a circulac;ao, quando meio impresso; 
Ill - a extensao do prejuizo a imagem do ofendido, tendo em vista sua situac;ao 
profissional, economica e social. 
Paragrafo unico - A petic;ao inicial da ac;ao de indenizac;ao especificara, no pedido, 
os criterios constantes do "caput" deste artigo, que servirao de parametro para a 
fixac;ao do valor da indenizac;ao. 
Art. 7° - A responsabilidade civil fixada nesta lei cabera: 
I - ao autor da ofensa, nas materias pagas, textos e artigos assinados por pessoa 
idonea sem vinculo de subordinayao com a empresa proprietaria do meio de 
comunicac;ao; 
II - solidariamente, a empresa jornalistica ou agencia noticiosa; ao autor da materia 
assinada, quando vinculado a empresa; e ao editor da area, desde que identificado 
no expediente, quando materia nao assinada for publicada em sec;oes 
especializadas ou setoriais, nas publicac;oes feitas na imprensa escrita; 



Ill - solidariamente, a empresa proprietaria do verculo de comunicac;ao ou agencia 
noticiosa; ao autor da ofensa identificado pela voz ou pela imagem, quando 
vinculado a empresa, excluldo o caso de locutor e apresentador sem func;ao 
redatorial ou editorial e cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita a 
leitura ou reproduc;ao oral da materia incriminada; e ao editor responsavel, quando a 
transmissao for editorial, notrcias ou opiniao nao assinada, nas transmissoes de 
radio e televisao; 
IV - ao produtor, no caso de programas de transmissao obrigat6ria e nos casas 
previstos no art. 23 da Lei n° 8.977, de 6 de janeiro de 1995. 
Paragrafo 1° - Nas hip6teses de ofensas proferidas em entrevistas ou artigos 
assinados por pessoas inidoneas, responde solidariamente a empresa proprietaria 
do meio de comunicac;ao social. 
Paragrafo 2° - Assiste ao autor, excepcionalmente e a seu criteria, o direito de 
recusar a assinatura de materia, quando entender que a esta sofreu modificac;ao no 
processo de edic;ao, alterando a essencia de seu trabalho. 
Paragrafo 3°- Para os efeitos desta lei, equivale a assinatura a identificac;ao pessoal 
do autor atraves de voz ou imagem. 
Paragrafo 4° - Na hip6tese de responsabilizac;ao, podera o profissional, comprovada 
a recusa, nomear a autoria o verculo de comunicac;ao social. 
Paragrafo 5°- Nao podera o profissional, em face da recusa, sofrer qualquer punic;ao 
por parte da empresa proprietaria do verculo de comunicac;ao social. 
Art. 8°- Na ac;ao de responsabilidade civil, aplicar-se-ao subsidiariamente o C6digo 
Civil e o C6digo de Processo Civil. 

Capitulo V 
dos Crimes, da Responsabilidade e das Penas 
Art. 9° - Constituem crimes, no exerclcio da liberdade de pensamento e informac;ao; 
I - caluniar alguem, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 
Pena- prestac;ao de servic;os a comunidade, de 6 {seis) meses a 1 {urn) ano, e multa 
de R$ 2 mil a R$ 50 mil; 
II- difamar alguem, imputando-lhe fato ofensivo a reputac;ao: 
Pena- prestac;ao de servic;os a comunidade, de 2 {dois) a 10 {dez) meses, e multa 
de R$ 2 mil a R$ 50 mil; 
Ill lnJunar alguem, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena- prestac;ao de servic;os a comunidade, de 30 {trinta) dias a 6 {seis) meses, e 
multa de R$ 1.000 a R$ 25 mil; 
IV - divulgar materia inverldica, capaz de abalar o conceito ou o credito de pessoa 
jurldica; 
Pena- prestac;ao de servic;os a comunidade, de 2 (dois) meses a 1 {urn) ano, e multa 
de R$ 2 mil a R$ 50 mil; 
V caluniar, difamar ou lnJunar a memona de pessoa marta: 
Pena - prestac;ao de servic;os a comunidade, de 30 {trinta) dias a 1 {urn) ano, e multa 
de R$ 2 mil a R$ 50 mil; 
VI - distribuir materia, atraves de agencia de notrcias, que constitua crime previsto 
nesta lei, reproduzida por qualquer processo grafico, mecanico ou eletronico: 
Pena- prestac;ao de servic;os a comunidade, de 30 {trinta) dias a 6 {seis) meses, e 
multa de R$ 1.000 a R$ 25 mil; 
VII - violar a intimidade ou a vida privada de alguem: 



Pena- prestacrao de servicros a comunidade, de 30 (trinta) dias a 6 (seis) meses, e 
multa de R$ 1.000 mil a R$ 25 mil; 
Paragrafo 1° - A condenacrao levara em conta a intensidade da ofensa, a 
reincidencia, os antecedentes do reu e a extensao do prejufzo causado a imagem do 
ofendido. 
Paragrafo 2° - Na aplicacrao da pena de multa, se o juiz verificar que a sancrao 
maxima resulta ineficaz, diante do poder economico do reu, podera aumentar em ate 
duas vezes o valor previsto nesta lei. 
Paragrafo 3°- A pena minima de multa sera reduzida em ate dois tercros, se puder 
causar ao condenado e a sua familia privacroes de carater alimentar. 
Paragrafo 4° - A retratacrao, acompanhada da publicacrao da resposta, se aceita pela 
vftima e julgada suficiente pelo juiz, extingue a punibilidade, mas nao sera 
considerado qualquer acordo entre autor e reu ap6s haver transitado em julgado a 
sentencra condenat6ria. 
Paragrafo 5° - Procedente o pedido, o juiz determinara, as custas do ofensor, a 
divulgacrao da retratacrao, ou da sentencra condenat6ria, com o mesmo destaque da 
publicacrao ou transmissao ofensiva, desde que requerida na peticrao inicial. 
Paragrafo 6° - As penas de prestacrao de servicros a comunidade serao convertidas 
em privativa de liberdade quando ocorrer o seu descumprimento injustificado, 
devendo ·ser a conversao prevista na sentencra condenat6ria. 
Paragrafo 7°- No calculo da pena privativa de liberdade a executar, sera computado 
o tempo cumprido da pena de prestacrao de servicros a comunidade, observado o 
saldo minima de 30 (trinta) dias de detencrao. 
Art. 1 0 - A responsabilidade penal fixada nesta Lei cabera: 
I - ao editor-chefe ou aquele que for efetivamente responsavel, quando a publicacrao 
ou transmissao for editorial, notfcia ou opiniao nao assinada; 
II - ao editor de area, desde que identificado no expediente, quando a materia nao 
assinada for publicada em secroes especializadas ou setoriais de jornais, revistas e 
demais vefculos impresses; 
Ill - ao autor da ofensa, em radio, televisao e documentaries ou noticiarios exibidos 
em local publico, quando identificado pela voz ou pela imagem, excluido o caso de 
locutor e apresentador sem funcrao redatorial ou editorial e cuja responsabilidade 
comprovadamente esteja restrita a leitura ou reproducrao oral da materia incriminada; 
IV- ao diretor-geral de programacrao, em radio e televisao, que nao tenha jornalista 
ou radialista responsavel, como tal declarado na abertura ou encerramento da 
transmissao; 
V- ao autor do escrito assinado com parte de prenome ou de apelido de familia, ou 
identificado com pseudonimo, nome artfstico ou de fantasia. 
Paragrafo 1° - Assiste ao profissional o direito de assinar, individual ou 
coletivamente, as materias que tenha produzido. 
Paragrafo 2° - Excepcionalmente e a seu criteria, pode o profissional nao exercer o 
direito de assinatura, cabendo-lhe recusa-la quando entender que a materia sofreu 
modificacrao essencial no processo da edicrao, sem que a recusa possa acarretar 
qualquer tipo de sancrao por parte da empresa. 
Paragrafo 3° - Para os efeitos deste artigo, os vefculos de comunicacrao social 
divulgarao no expediente, ou, quando for o caso, na abertura e encerramento de 
programas, os names dos respectivos responsaveis pelas materias nao assinadas. 
Paragrafo 4° - Nenhum autor de escrito ou notrcia, ou vefculo de comunicacrao 
social, podera ser compelido a indicar o nome de seu informante ou a fonte de suas 



informa~oes, nao podendo seu silencio, na a~ao penal, ser usado contra ele como 
presun~ao de culpa ou como agravante. 
Paragrafo 5° - 0 direito ao sigilo da fonte nao exclui as responsabilidades civis e 
penais nem o onus da prova. 
Art. 11 -Nao havera responsabilidade do profissional ou do meio de comunica~ao, 
quando a ofensa a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
decorrer de informa~o que tenha como fonte comprovada autoridade publica que 
possa ser identificada, ou quando o fato conste de processo administrativo ou 
judicial em que o sigilo nao constitua explicita exigencia legal. 
Art. 12- Nao constitui ato de viola~ao a intimidade, a vida privada e a imagem das 
pessoas a divulga~ao de toto, de imagens e sons, quando fixados ou gravados 
diretamente em local publico gratuito ou pago. 
Art. 13 - Nao sera considerada ofensiva a imagem das pessoas sua reprodu~ao 
grafica, parcial ou de corpo inteiro, em desenho convencional, artistico ou 
caricatural, desde que nao expresse nem sugira condi~ao ou situa~ao que 
caracterize calunia, difama~ao ou injuria. 

Capitulo VI 
da A~ao Penal 
Art. 14 - A a~ao penal sera promovida: 
I - mediante queixa do ofendido; do seu representante legal, quando incapaz; do 
conjuge superstite, ascendente, descendente ou colateral, quando a ofensa for 
dirigida a pessoa falecida; 
II - pelo Ministerio Publico, quando o ofendido for agente, entidade ou 6rgao publico, 
mediante representa~ao; 
Ill - pelo Ministerio Publico, mediante requisi~ao do ministro da Justi~a, quando o 
crime for praticado contra o presidente da Republica, presidente do Senado Federal, 
presidente da Camara dos Deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, chefe 
de Estado ou governo estrangeiro, ou seus representantes diplomaticos. 
Paragrafo 1° - 0 direito de queixa ou representa~ao decaira, se nao for exercido 
dentro de 6 (seis) meses da data da publica~ao ou transmissao. 
Paragrafo 2° - 0 prazo referido no paragrafo anterior sera interrompido: a) pelo 
requerimento judicial de publica~ao de resposta ou pedido de retifica~ao, ate que 
este seja indeferido ou efetivamente atendido; 
b) pelo pedido judicial de declara~ao de inidoneidade do responsavel, ate o seu 
julgamento. 
Art. 15 - Nos casos de injuria e difama~ao, sera admitida a prova da verdade contra 
autoridade e servidor publico, entidade ou 6rgao publico, vedado ao juiz recusa-la 
sob qualquer fundamento. 
Paragrafo unico - Nao cabera a exce~ao da verdade quando do fato imputado o 
ofendido tiver sido absolvido por senten~a irrecorrivel. 
Art. 16 - Nao podera o ofensor, a pretexto de produzir a prova da verdade, aduzir 
documento, testemunha, revelar fato, pessoa ou situa9ao sem estrita pertinencia 
como objeto da a~ao. 
Para grato 1 o - 0 juiz determinara a exclusao, dos autos, de toda materia 
impertinente. 
Paragrafo 2° - 0 descumprimento do estabelecido neste artigo constituira agravante 
do crime principal. 



Paragrafo 3° - A divulga«;ao de documento, testemunho, fatos ou situa«;oes que nao 
tenham pertinencia com a prova da verdade estara sujeita as normas penais 
previstas nesta lei. 
Art. 17- A a«;ao prevista nesta lei prescreve em 4 (quatro) anos, a partir da ofensa, 
respeitadas as causas interruptivas da prescri«;ao. 
Art. 18 - Os meios de comunica«;ao social sao obrigados a manter em arquivo os 
textos e grava«;oes de seus programas pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
Paragrafo 1° - A parte que se considerar ofendida podera, antes de esgotado o 
prazo estabelecido no "caput" deste artigo, requerer ao juiz a notifica«;ao do vefculo 
de comunica«;ao social para conservar, cautelarmente, a grava«;ao objeto do litfgio. 
Paragrafo 2° - Os meios de comunica«;ao social manterao urn livro proprio, que 
abrirao e rubricarao em todas as folhas, para exibir em jufzo, quando para isso for 
intimado, com o registro dos pseudOnimos, seguidos da assinatura dos seus 
utilizantes, cujos trabalhos sejam ali divulgados. 
Art. 19 - Aplicar-se-ao subsidiariamente a a«;ao penal, nos crimes definidos nesta 
Lei, as regras previstas no Codigo Penal e no Codigo de Processo Penal. 

Capitulo VII 
do Direito de Resposta 
Art. 20 - Sem prejufzo das a«;oes previstas nesta lei, e assegurado o direito de 
resposta proporcional ao agravo. 
Paragrafo 1 o - Consiste o direito de resposta proporcional ao agravo: I - na 
publica~o da resposta ou retifica«;ao na mesma pagina do vefculo impressa, com 
destaque, dimensoes e caracteres tipograficos, no titulo e no texto, identicos ao 
escrito ofensivo e em edi«;ao com tiragem normal; 
II - na transmissao da resposta ou retifica«;ao, com a mesma dura«;ao, no mesmo 
horario e no mesmo programa da emissora que divulgou a transmissao que lhe deu 
causa, garantido o mfnimo de urn minuto; 
Ill - na transmissao da resposta ou retifica«;ao, na mesma dimensao ou dura«;ao, pela 
agencia noticiosa, por todos os meios de informa«;ao e divulga«;ao atraves dos quais 
foi transmitida a notfcia ofensiva, devendo estes publica-los ou transmiti-los nos 
termos dos incisos anteriores, as expensas da referida agencia. 
Paragrafo 2° - A publica«;ao ou transmissao da resposta ou retifica«;ao sera nula para 
os efeitos legais, se, pelo acrescimo de comentarios, assumir o carater de treplica, 
devendo ser novamente realizada, com obediencia aos requisites previstos nesta 
Lei. 
Paragrafo 3° - A resposta sera sempre gratuita. 
Art. 21 - Requerida pelo ofendido a oportunidade de resposta, o vefculo de 
comunica«;ao social a divulgara: 
I- no prazo de 3 (tres) dias, se for diaria a publica«;ao do jornal ou a transmissao do 
program a: 
II - na proxima edi«;ao, se for periodico, semanal ou mensal; 
Ill no proximo programa, se a transmissao for semanal. 
Art. 22 - Negado o pedido de resposta pelo vefculo de comunica«;ao social, as 
pessoas legitimadas a propor a a«;ao penal poderao requere-lo em jufzo, no prazo de 
30 (trinta) dias, a partir da recusa, tacita ou expressa, sob pena de decadencia. 
Paragrafo 1° Acompanhara o pedido judicial de resposta ou retifica«;ao: I- exemplar 
original do periodico que contiver a ofensa; 



II - se for o caso, exemplar contendo a resposta insatisfat6ria ou comentario a 
resposta com conteudo de replica; 
Ill - tratando-se de radio e televisao, a caracteriza9ao da transmissao ou 
transmissoes; 
V- texto da resposta, em 2 (duas) vias assinadas pelo interessado. 
Paragrafo 2° - Recebido o pedido de resposta ou retifica9ao, o juiz, no prazo de 2 
(dais) dias uteis, mandara citar o veiculo de comunica9ao social para que, em igual 
prazo, declare as razoes pelas quais nao atendeu ao pedido de resposta ou 
retifica9ao. 
Paragrafo 3°- 0 juiz proferira decisao nos 2 (dais) dias uteis seguintes ao termino do 
prazo concedido ao veiculo de comunica9ao social, independentemente deter este 
atendido ao pedido de indica9ao das razoes da nao-divulga9ao de resposta ou 
retifica9ao. 
Paragrafo 4°- Nao havendo o pedido extrajudicial pelo ofendido, o prazo referido no 
"caput" sera contado da data da publica9ao ou transmissao. 
Paragrafo 5° - 0 descumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo assegura ao 
ofendido o direito de reclama9ao ao Tribunal competente, que decidira liminarmente 
sabre a materia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
Art. 23 - Deferida a resposta ou retifica9ao, em juizo, o juiz, alem da condena9ao na 
sucumbencia, inctuira na decisao preceito cominat6rio, estabelecendo mutta por dia 
de atraso na publica9ao ou transmissao. 
Paragrafo unico - A apela9ao nao suspende os efeitos cominat6rios, ressalvada a 
hip6tese em que o responsavel pela materia que deu origem ao processo obtiver, da 
instancia superior a que recorrer, medida liminar suspendendo a publica9ao da 
resposta OU retifica9a0 ate que seja prolatada decisao terminativa. 
Art. 24 - A resposta ou retifica9ao dos fates sera negada pelo juiz: 
I - quando nao tiver rela9ao com os fates referidos na publica9ao ou transmissao; 
II - quando contiver expressoes ofensivas contra o autor, o veiculo ou seus 
responsaveis; 
Ill -quando se referir a terceiros, em condi96es que lhes proporcione igual direito de 
resposta. 
IV - quando violar a lei. 
Art. 25 - Quando a ofensa se der atraves de materia paga, sera permitido, em 
espa9o igual, as expensas do ofensor, o direito de resposta e a contesta9ao as 
ofensas, servindo a ordem judicial de titulo executive para a cobran9a do valor de 
seu custo, de acordo com tabela de pre9o da publicidade comercial regular. 
Paragrafo unico - Reformada a senten9a que concedeu o direito de resposta, o 
pre9o pago pela parte tida como ofensora sera ressarcido pela parte tida como 
ofendida. 

Capitulo VIII 
das Disposi(;oes Finais 
Art. 26 - Os conflitos entre a liberdade de informa~o e os direitos de personalidade, 
entre eles OS relatives a intimidade, a Vida privada, a honra e a imagem, serao 
resolvidos em favor do interesse publico visado pela informa9ao. 
Art. 27 - Na produ9ao e veicula9ao de material jornalistico, os veiculos de 
comunica9ao social observarao, em materia controversa, a pluralidade de versoes, 
ouvindo as partes envolvidas em polemica, sobe os fates da atualidade e de 
interesse publico, citando os casas em que houver recusa da parte. 



Paragrafo (mica - A parte que tiver relevante envolvimento em fatos noticiados e se 
sentir prejudicada com a omissao podera requerer ao veiculo o imediato registro de 
sua posic;ao. 
Art. 28- Toda publicidade que como tal nao seja imediatamente identificavel devera 
ser identificada atraves das expressoes "publicidade", "informe publicitario" ou 
"materia paga", em caixa alta e em local visivel, no caso de imprensa escrita, 
mediante indicac;ao a margem do video, em letreiros com dimensao que permita facil 
leitura, no caso de televisao, ou mediante indicac;ao por locutor, no caso de radio. 
Paragrafo unico - Equiparam-se a publicidade, para OS fins desta lei, OS textos de 
terceiros levados a publicac;ao mediante remunerac;ao, devendo, nesse caso, ser, 
necessariamente, indicada a pessoa flsica ou juridica responsavel por seu 
pagamento. 
Art. 29 - 0 disposto nesta lei aplica-se ao condenado pela pratica dos crimes 
definidos na Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, devendo o juiz substituir a pena 
de prisao pel as previstas no art. go, proporcionalmente ao remanescente nao 
cumprido da pena de prisao. 
Art. 30 - Os jornais, revistas e demais veiculos impresses ficam obrigados a enviar, 
no prazo de 5(cinco) dias, exemplares de suas edic;oes a Biblioteca Nacional e a 
oficial dos Estados e do Distrito Federal. 
Art. 31 - 0 foro competente para ajuizamento de quaisquer ac;oes previstas nesta Lei 
e o da sede do meio de comunicac;ao social responsavel pela publicac;ao ou o de 
suas sucursais. 
Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao. 
Art. 33- Revogam-se a Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, o paragrafo unico do 
art. 26 da Lei no 7.170, de 14 de dezembro de 1983, o paragrafo unico do art. 337 da 
Lei no 4. 737, de 15 de julho de 1965, e demais disposic;oes em contra rio. 


