
Projetos	  de	  Lei Autor Data	  de	  
Apresentação	  

Ementa Situação	  

	  PL-‐6446/2013 Senador	  Roberto	  Requião	  -‐	  
PMDB/PR

9/27/13
Dispõe	  sobre	  o	  direito	  de	  resposta	  ou	  retificação	  do	  ofendido	  por	  

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

	  Aprovado	  requerimento	  do	  Sr.	  José	  Guimarães	  que	  
requer	  a	  urgência	  para	  apreciação	  do	  Projeto	  de	  Lei	  
nº	  6.446,	  de	  2013,	  que	  dispõe	  sobre	  o	  direito	  de	  
resposta	  ou	  retificação	  do	  ofendido	  por	  matéria	  

divulgada,	  publicada	  ou	  transmitida	  por	  veículo	  de	  
comunicação	  social.	  O	  projeto	  aguarda	  votação	  na	  

Câmara.

PL	  3779/1997 Senador	  Roberto	  Requião	  -‐	  
PMDB/PR

10/21/97 Dispõe	  sobre	  o	  direito	  de	  resposta	  de	  pessoa	  ofendida	  em	  matéria	  
divulgada	  em	  veículo	  de	  comunicação	  social.

Apensado	  ao	  PL-‐3232/92	  e	  PL-‐6446/2013.

194/2011 Senador	  -‐	  Romero	  Jucá	  -‐	  
PMDB/RR

4/27/11

Altera	  a	  Lei	  nº	  5250/67	  -‐	  que	  regula	  a	  liberdade	  de	  manifestação	  do	  
pensamento	  e	  de	  informação	  -‐	  para	  determinar	  que	  o	  prazo	  
decadencial	  para	  o	  exercício	  do	  direito	  de	  resposta	  não	  corre	  

enquanto	  não	  resolvida,	  por	  decisão	  irrecorrível,	  em	  processo	  judicial	  
ou	  administrativo,	  questão	  relevante	  para	  a	  sua	  apreciação;	  

estabelece	  que	  a	  publicação	  da	  resposta	  ou	  retificação	  do	  ofendido	  
deverá	  ser	  em	  número	  de	  edições	  igual	  àquele	  em	  que	  foi	  publicada	  a	  

ofensa,	  no	  mesmo	  jornal	  ou	  periódico,	  na	  mesma	  página	  e	  local,	  
ocupando	  a	  mesma	  dimensão	  e	  em	  caracteres	  tipográficos,	  em	  estilo,	  
tamanho	  e	  outros	  elementos	  de	  realce,	  idênticos	  ao	  escrito	  que	  lhe	  
deu	  causa;	  preconiza	  ainda	  que	  a	  divulgação	  da	  resposta	  será	  feita	  no	  

mesmo	  dia	  da	  semana	  em	  que	  o	  agravo	  foi	  divulgado,	  se	  assim	  o	  
requerer	  o	  ofendido.

Matéria	  aguardando	  distribuição	  no	  Senado.

PL	  3523/2012 Andre	  Vargas	  -‐	  PT/PR 3/22/12 Dispõe	  sobre	  o	  exercício	  do	  direito	  de	  resposta	  previsto	  no	  art.	  5º,	  
inciso	  V,	  da	  Constituição	  Federal,	  e	  dá	  outras	  providências.

Apensado	  ao	  PL-‐5322/2009.

PL-‐2450/2011 Anthony	  Garotinho	  -‐	  PR/RJ 10/4/11 Dispõe	  sobre	  a	  ação	  de	  resposta. Apensado	  ao	  PL-‐5322/2009.

PL	  1744/2011	   Francisco	  Araújo	  -‐	  PSL/RR 6/30/11 Institui	  o	  direito	  de	  resposta	  em	  caso	  de	  acusação	  ou	  ofensa	  divulgada	  
na	  rede	  mundial	  de	  computadores.

Apensado	  ao	  PL-‐3232/1992.

PL	  1112/2011 João	  Arruda	  -‐	  PMDB/PR 4/19/11
Dispõe	  sobre	  o	  direito	  de	  resposta	  ou	  retificação	  do	  ofendido	  por	  

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

Apensado	  ao	  PL-‐5322/2009.	  

PL	  5322/2009	   Cleber	  Verde	  -‐	  PRB/MA 6/1/09
Dispõe	  sobre	  o	  direito	  de	  resposta	  na	  imprensa	  falada,	  escrita,	  
televisiva,	  cinematográfica	  e	  em	  outros	  meios	  de	  comunicação	  

inclusive	  eletrônico.
Apensado	  ao	  PL-‐3232/1992.

PL-‐3232/1992 Senado	  Federal	  -‐	  Josaphat	  
Marinho	  -‐	  PMDB/BA

9/26/92
Dispõe	  sobre	  a	  liberdade	  de	  imprensa,	  de	  opinião	  e	  de	  informação,	  
disciplina	  a	  responsabilidade	  dos	  meios	  de	  comunicação,	  e	  dá	  outras	  

providências
Proposição	  Sujeita	  à	  Apreciação	  do	  Plenário



PL	  1539/1991 Cardoso	  Alves	  -‐	  PTB/SP 9/26/91
Regulamenta	  a	  Constituição	  Federal	  de	  1988.	  Assegura	  o	  direito	  de	  
resposta,	  proporcional	  ao	  agravo,	  além	  da	  indenização	  por	  dano	  

material	  ou	  a	  imagem.
Apensado	  ao	  PL-‐1439/91


