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SERJ USMIG - SI NDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTlyA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS, pessoa juridica de direito privado, sem finalidade 
lucrativa, apartidaria , com personalidade juridica adquirida em 02 .05.90, pelo 
registro no Cart6rio de Registro Civil das Pessoas Juridicas de Belo Horizonte 
neste ate representado por seu Pres idente, Sandra Margareth Silvestrini de 
Souza, na pessoa de seu consultor juridico - Humberto Lucchesi de Carvalho 
- expoe-nos os fatos abaixo relatados , acosta documentos e, a vista deles, 
formula a presente CONSUL TA a respeito da tematica EXERCic lO DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA LlBERDADE DE 
EXPRESsAo E COMUNICAyAO. 

\ 

CONSULTA 

1. Em mead os de julho de 2015, - em especial 

lastreado na inteligencia do artigo 220 da Constituigao da Republica , que 

assegura a liberdade de veiculagao e reprodu~ao de informa~ao de conteudo 

jornalistico nos meios de comunica~ao social , independente de censura 

previa , 0 SERJUSMIG, ora consulente cuidou de meramente reproduzir e 

retransmitir em seu sitio eletr6nico (www.serjusmig .org .br) e na sua pagina 

oficial no Facebook 0 inteiro conteudo da materia jornalistica investigativa e 

narrativa publicada pela Revista Epoca Virtual n° 888 com 0 titulo "Juizes 

estaduais e promotores: eles ganham 23 vezes mais do que voce", de auto ria 

intelectual e expressa dos jornalistas Raphael Gomide e Livia Cunto Salles, 

datada do dia 12/06/2015 . 

Como subtitulo veio a seguinte descri~ao : "tpOCA 

descobre que os salarios reais do Judiciario ultrapassam - e muito - 0 teto 

constitucional dos funcionarios pub/icos. Ha 32 tipos de ben esses, inventados ' 

para engordar os contracheques de suas excelencias. Nao e i/egal. Alguns 

juizes e promotores se perguntam: e correto?", Deveras, ao que se sa iba , 0 

ex-Presidente do Tribunal de Justi~a de Minas Gerais , a AMAGIS ou qualquer 

outro juiz au magistrado mineiro nao ingressaram com qualquer a~ao judicial 

civel au criminal contra Revista Epoca (revista pertencente ao grupo Globo 
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Comunica"oes e Participa" oes S.A) proibindo a divulga"ao da materia em 

tela . 

2. Deveras, a imagem/foto do rosto ex-Presidente 

do Tribunal de Justi"a de Minas Gerais constante da reportagem em tela, cujo 

cabe"alho diz "Quem ganha mais - Medias de rendimentos apuradas nos 

meses de janeiro, fevereiro e margo de 2015", com 0 valor de R$ 125.676, 

ilustra a materia, tendo os rep6rteres 0 zelo e 0 cuidado providencial de validar 

a informa"ao ao dizer com letras claras as fontes : PNAD, IBGE 2013, Censo 

do Poder Judiciario de 201 4, CNJd, Portais da Transparencia, T Js e MPs. 

o SERJUSMIG ao disponibilizar 0 conteudo da 

reportagem ora no site, redes sociais , banners e cartazes , nao esta alterando 

o conteudo da reportagem jornalistica investigativa da Revista Epoca Ltda. 

Alias , a todo momenta cuida de fazer referencia a fonte da Revista Epoca. 

A materia fo i de cunho nacional. Nao se trata de 

uma revista regiona l ou local no Estado de Minas Gerais dos jornalistas 

Raphael Gomide e Livia Cunto Salles. 0 SERJUSMIG, ora consulente, nao 

assina a materia. Nao e fonte da materia . Nao teve contato como os jornalistas 

responsaveis pela materia . 

Qualquer inconformismo da AMAGIS, do entao a 
epoca Presidente do Tribunal de Justi"a de Minas Gerais - Desembargador 

PEDRO CARLOS BITTENCOURT MARCON DES, magistrados ou 

Presidentes do T Js em re la<;:ao ao conteudo veraz ou nao da reportagem 

deveria ser encaminhado diretamente contra a Revista Epoca (revista 

pertencente ao grupo Globo Comunica<;:oes e Participa<;:oes S.A) . 

3. 0 conteudo da reportagem da Revista Epoca 

Virtual n° 888 nao rea lizou qualquer critica e abordagem depreciativa e 

desqualificante ao comportamento da vida particular e pessoal do entao 

Presidente do T J/MG e aos mag istrados mineiros . 

A decisao do SERJUSMIG de difundir e reproduzir 

o conteudo da materia jornalistica da Revista Epoca Virtual n° 888 decorre do 
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proprio principio da democracia participativa da Constitui~ao da Republica, 

que consagra e tutela a coexistencia da pluralidade de ideias e opinioes. 

Outrossim, 0 SERJUSMIG - SINDICATO DOS 

SERVIDORES DA JUSTI<;:A DO ESTADO DE MINAS GERAIS no segundo 

semestre de 2015 realizou uma campanha salarial , com uma 

chamada/reflexao intitulada "JUIZES NAo sAO TUBAROES", concebida p~ r 

empresa de publicidade que com senso critico utilizou-se da logica classica 

de fazer um convite a reflexao a Alta Admin istra~ao do Tribunal de Justi~a de 

Minas Gerais para sustar 0 comportamento gerencial inercial , deleterio, 

corrosivo e omissivo de deixar de conceder it categoria funcional dos 

servidores publicos representados pelo Consulente 0 direito fundamental 

social de concessao da revisao gera l anua l dos vencimentos (reposigao de 

perdas inflacionarias em decorrencia do fen6meno da i nfla~ao) a que se refere 

a parte final do artigo 37 , inciso X, da CF/88. 

Na hip6tese vertente , 0 SERJUSMIG, ora 

consulente , contratou uma empresa de propaganda e publicidade para 

conceber e gerar um conteudo audio-visual da campanha salarial 2015/2016 , 

deixando logo no inicio que os Juizes nao sao tubaroes . Confira-se 0 

texto/narrativa da campanha "Juizes nao sao tubaroes , que preside 0 

correspondente video: 

"Juizes nao sao tubarees , nao costumam negar aos outros 0 

que concederam a si mesmos. 0 presidente do T J de Minas 
Gerais concedeu a si proprio e aos juizes estaduais, que ja 
tem altas sa larios, aumento de quase 15%. AI<3m de todo 0 

mes pagar auxilio moradia de quase R$ 5.000,00 e auxilio 
saude de R$ 3.000,00, entre outros . Entao, porque negariam 
aos servidores, que ganham menos, a revisao das perdas 
inflac iomirias? SERJUSMIG, Queremos justiva. Ganancia, 
Naol " 

Por sua vez, nos banners , cartazes 0 texto reafirma 

que os Juizes nilo sao Tubaroes , verbis : 

"JUIZES NAo sAo TUBAROES 
NAo PODEM NEGAR AOS OUTROS 
o QUE CONCEDERAM A SI MESMO" 



TITULAR DA FACULDADE DE OIRE ITO OA pucsp 4 
E PROF ESSOR EM~RITO DA MESMA UNIVERSIOAOE 

QUEREMOS JUSTIt;:A I TRABALHAOORES DO 
JUOICIARIO ESTAOUAL PELA REVISAo SALARIAL 
ANUAL E AuxILiO-SAU OE 

Alias , 0 eixo-condutor da campanha institucional 

intitulada "JUIZES NAo sAo TUBA ROES" era sensibil izar para 0 

cumprimento do direito fundamenta l social de concessao da revisao geral 

anual dos vencimentos , fundado no artigo 37 , inciso X, da Constitu ic;;ao da 

Republica , Lei Estadua l Mineira n° 18.909/10 , Recomendac;;ao n° 41 do 

Conselho Nacional de Justic;;a , artigo 22 § unico, inciso I, da Lei Complementar 

101/2000 (LRF). 

Em momento algum , se chama os magistrados de 

predadores , desonestos. Nao houve intenc;;ao alguma de ofender e hostilizar 

a honra dos magistrados mineiros e ao entao a epoca Presidente do Tribunal 

de Justic;;a de Minas Gerais. 

o texto nao faz rem issao of ens iva, nominal , 

pessoal ou especifica a qualquer magistrado mineiro. A campanha trata de 

assuntos publicos . Cuida-se de um convite a uma reflexao critica no territ6rio 

de atos de gestao e governanc;;a da Alta Administrac;;ao do T J/MG que se 

recusam em pagar um direito social fundamenta l a que se refere em especial 

o artigo 37, inciso X, da Constituic;;ao da Republica. Nao ha critica em qualquer 

territ6rio da vida privada dos magistrados mineiros e da presidencia , muito 

menos a sua intimidade. 

4. As criticas e opinioes referem-se ao conteudo 

dos atos de gestao inercial e omissiva da alta administrac;;ao do T J/MG em 

nao conceder a data-base, reflexao insita ao debate politico sindical. Segue

se dai que aludidas categorias de atos de gestao e governanc;;a nao tem 

imagem, honra objetiva , nao tem patrimonio moral a ser defendido. Atos de 

governo e gestao sao ideias passiveis de todo 0 tipo de critica , mesmo em 

tom contundente e acido. 

Por oportuno registre-se que 0 

DESEMBARGADOR PEDRO CARLOS BITTENCOURT MARCONDES 

buscou em juizo a expedic;;ao de provimento jurisdicional inibit6rio de cunho 
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cens6rio, objetivando proibir tambem que servidores publicos reproduzam na 

pagina pessoal do Facebook texto, imagens e ilustra90es extraidas e contidas 

em materia (a) concebida , (b) editada e (c) produzida e (d) anteriormente 

veiculada pela Revista Epoca Virtual n° 888 (revista pertencente ao grupo 

Globo Comunica90es e Participa90es S.A), materia de conteudo jornalistico 

investigativ~ com 0 titulo "Juizes estaduais e promotores: e/es ganham 23 

vezes mais do que voce ", com 0 subtitulo : "EPOCA descobre que os sa/arios 

reais do Judiciario u/trapassam - e muito - 0 teto constituciona/ dos 

funcionarios pub/icos. Ha 32 tipos de ben esses, inventados para engordar os 

contracheques de suas exce/encias. Nao e i/ega/. A/guns juizes e promotores 

se perguntam: e correto?", materia de autoria e conceP9ao intelectual dos 

jornalistas Raphael Gomide e Livia Cunto Salles , datada do dia 12/06/2015 , 

com normalissima licitude, um verdadeiro e civico exercicio do direito de 

informar e transmitir informa90es de conteudo de interesse publico e coletivo, 

mormente quando 0 trabalho investigativo compreendeu 08 meses de coletas 

de dados oficiais no PNAD, IBGE 2013, Censo do Poder Judiciario de 2014, 

CNJd, Porta is da Transparencia, T Js e MPs. 

5. Servidores publicos do Poder Judiciario 

mineiro nao podem ser subjugados, intimidados e retaliados em razao do 

exercicio pleno do direito de reproduzirem na pagina pessoal do Facebook de 

texto, imagens e ilustra90es contidas em materia (a) concebida, (b) editada e 

(c) produzida e (d) veiculada anteriormente pela a Revista Epoca Virtual n° 

888 (revista pertencente ao grupo Globo Comunica90es e Participa90es S.A) , 

materia de conteudo jornalistico investigativ~ editado pela Revista Epoca, 

lutando pela defesa do conteudo eficacia l contido no artigo 5°, incisos IV, IX, 

XIV, art. 220, caput, art. 220, § 1°, 220, § 2°, todos da Constitui9ao da 

Republ ica, bem assim na eficacia subordinante dos conteudos decis6rios 

contidos na ADPF n° 130, na ADI 4451 , e na ADI 4815 em an ados pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Sao hist6ricas e republicanas as palavras do 

Ministro Celso de Mello no julgamento do AI 705.630-AgRISC, verbis: 

"Eo importante acentuar, bem por isso, que nao caracterizara 
de responsabilidade civil a publica9ao de materia jornalistica 
cujo conteudo divulgar observa90es em carater mordaz ou 
ironico ou , entao, veicular opinioes em tom de critica 
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severa, dura ou, ate, impiedosa, ainda mais se a pessoa a 
quem ta is observa~Oes forem dirigidas ostenlar a condi9ao 
de Figura publica, inveslida, ou nao de autoridade 
governamenlal, pais, em tal contexto, a liberdade de critica, 
qualifica-se como verdadeira excludenle anlmica , apia a 
afaslar 0 inluilo doloso de ofender. 

Com efeilo, a exposi~ao de fatos e a veiculayao de conceilos, 
ul ilizadas como elemenlos malerializadores da pralica 
concreta do direilo de crilica , descaracterizam 0 "animus 
injuriandi vel diffamandi", leg itimando, assim, em plenitude, 0 
exercicio dessa particular expressiio da liberdade de 
imprensa". 

A conduta critica e questionadora do SERJUSMIG 

atua como fator de descaracteriza9ao de vontade consciente e dolosa de 

ofender a honra da magistratura mineira e da entao a epoca Presidemcia do 

Tribunal de Justiya de Minas Gerais . 

6. Isto posto indaga: 

a) a vista da narrativa supra , g correto afirmar que 
a conduta do SERJUSM IG - SINDICATO DOS 
SERVIDORES DA JUSTlc;A DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS de meramente reproduzir e 
retransmitir no seu site e na pagina oficial no 
Facebook materia de conteudo jorna listico 
investigativo e narrativo (a) concebida , (b) editada 
e (c) produzida e (d) veiculada anterior e 
amplamente na imprensa nacional pela Revista 
Epoca Virtua l n° 888, com 0 titulo "Juizes 
estaduais e promotores: eles ganham 23 vezes 
mais do que voce", incluindo ai , pontue-se, a 
integra dos conteudos referentes as fotos, 
imagens, ilustrayoes e desenhos constantes da 
reportagem em te la nao constituiu qualquer 
situayao caracterizadora no caso concreto de 
abuso do exercicio do direito constitucional 
fundamental da liberdade de expressao e 
comunicayao social , a atra ir a incidencia do artigo 
187 do C6digo Civil? 

b) e correto afirmar que a mera reproduyao e 
retransmissao no site e na pagina oficial do 
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Consulente no Facebook da materia de conteudo 
jornalistico investigativo e narrativo (a) concebida, 
(b) editada e (c) produzida e (d) veiculada 
anteriormente pela Revista Epoca Virtual n° 888, 
com 0 titulo "Juizes estaduais e promotores: eles 
ganham 23 vezes mais do que voce", esta em 
harmonia, sintonia e compatibilidade com ideia e 
I09ica da (a) democracia participativa , (b) 
exercicio da livre manifestagao do pensamento e 
tambem da (c) liberdade de comunicagao, 
independentemente de censura e licenga em 
decorrencia do pleno direito de veicular 
informagao de conteudo jornalistico, especial pela 
inteligencia do artigo 5°, incisos IV, IX, XIV, art. 
220, caput, art. 220, § 1°, 220, § 2°, todos da 
Constituigao da Republica, bem assim na eficacia 
subordinante e vinculante dos conteudos 
decisorios contidos na ADPF n° 130, na ADI 4451 , 
e na ADI 4815 emanados pelo Supremo Tribunal 
Federal? 

c) ~ correto afirmar que a simples reprodugao e 
retransmissao no site do Consu lente e na sua 

jornalistico investigativo narrativo (a) concebida , \. 
pagina oficial do Facebook da materia de conteudo ~ 

(b) ed itada e (c) produzida e (d) veiculada 
anteriormente pela Revista Epoca Virtual n° 888, 
com 0 titulo "Juizes estaduais e promotores: eles 
ganham 23 vezes mais do que voce", esta em 
harmonia e em sintonia com as inerencias 
classicas do (a) direito de informar, (b) 0 direito de 
buscar a iniormagao, (c) 0 direito de opinar e (d) 0 

direito de criticar, consagradas no artigo XIX, da 
Declaragao Universal dos Direitos da Pessoa 
Humana, bem assim na inteligencia do artigo 3°, 
caput, c/c seus incisos IV e V na Lei Federal n° 
12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso 
a Informagao), bem assim no plano da cultura da 
(a) cidadania digital participativa , (b) a plural idade 
e a diversidade de opinioes , ex-vi da inteligencia 
do 2°, inciso II e III , c/c artigo 3°, inciso I, da Lei 
Federal n° 12.965, de 23 de abril 2014 (Marco Civil 
na Internet)? 

d) a vista da narrativa supra , e correto afirmar que 
nao restou configurado qualquer ilicitude a conduta 
dos servidores publicos filiados ou nao 
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SERJUSMIG que agora na condi~ao de cidadaos 
criticos da Republica , decidiram por postar, em 
quanto atitude de protesto e indigna~ao , em sua 
pagina pessoal no Facebook, a reprodUl;:ao e 
retransmissao de imagens e ilustra~6es e 
desenhos referente a figura publica do entao a 
epoca Presidente do Tribunal de Justi~a de Minas 
Gerais - DESEMBARGADOR PEDRO CARLOS 
BITTENCOURT MARCON DES, extraidos 
diretamente da Revista Epoca Virtual n° 888, com 
o titulo "Juizes esladuais e promolores: eles 
ganham 23 vezes mais do que voce", materia de 
conteudo jornalistico investigativo e narrativo (a) 
concebida , (b) editada e (c) produzida e (d) 
veiculada anteriormente pela Revista Epoca Virtual 
n° 888, nao constituindo em momenta algum 
situacao concreta de abuso do exercicio do direito 
constitucional fundamental da liberdade de 
expressao e comunica~ao , mormente em razao do 
contido no artigo XIX, da Decla ra~ao Universal dos 
Direitos da Pessoa Humana, bem assim apoiado 
nas iner€mcias classicas do (a) direito de informar, 
(b) 0 direito de buscar a informa~ao , (c) 0 direito de 
opinar e (d) 0 direito de criticar, bem assim em 
razao da intelig€mcia do artigo 3°, caput, clc seus 
incisos IVe V na Lei Federal n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informa~ao) , \\~ 
bem assim no plano da cultura da (a) cidadania \ 
digital participativa , (b) a pluralidade e a 
diversidade de opini6es, ex vi da inteligencia do 2°, 
inciso II e III , clc artigo 3°, inciso I, da Lei Federal 
n° 12.965, de 23 de abril 2014, especial pela 
inteligencia do artigo 5°, incisos IV, IX, XIV, art. 
220, caput, art. 220, § 1°, 220, § 2°, todos da 
Constitui~ao da Republica , bem assim na eficacia 
subordinante dos conteudos decis6rios contidos na 
ADPF n° 130, na ADI 4451 , e na ADI 4815 
emanados pelo Supremo Tribunal Federal? 

e) a vista dos claros lineamentos constituciona is, 
constantes do julgamento hist6rico da ADI4451 
(ADI da Reflexao/Humor) que deita raizes no 
ju lgamento da ADPF 130, e correto afirmar que 0 

desenho, a figura e a charge com a imagem do 
Tubarao integrante dos cartazes, banners e 0 

conteudo audio-visual que comporam e integra ram 
a campanha salaria l deflagrada pele SERJUSMIG 
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em busca do direito fundamental social de 
concessao da revisao geral anual dos vencimentos 
(reposi<;ao de perdas inflacionarias em decorrencia 
do fen6meno da infla<;ao) intitulada "Julzes "Nao 
Sao Tubaroes" seguido contextualmente da 
explica<;ao "Julzes nao sao tubaroes, nao costuma 
negar aos outros 0 que concederam a si mesmos. 
o presidente do TJ de Minas Gerais concedeu a si 
proprio e aos julzes estaduais, que ja tem altos 
salarios, aumento de quase 15%. Alem de todo 0 

mes pagar aux ilio moradia de quase R$ 5.000,00 e 
auxllio saude de R$ 3.000,00, entre outros. Entao, 
porque negariam aos servidores, que ganham 
menos, a revisao das perdas inflacionarias ? 
SERJUSMIG, Queremos justir;a. Ganancia, Nao! 
ou ora seguido da imediata explicacao contextual 
"JUiZES NAO SAO TUBARGES. NAo PODEM 
NEGAR AOS OUTROS 0 QUE CONCEDERAM A 
SI MESMO", com a utiliza<;ao do adverbio "NAo" 
que significa (A) NENHUM, (B) DE MODO 
ALGUM, (C) JAMAIS, (D) NUNCA nao constituiu 
qualquer ilicitude ou abuso no plano do exercicio 
do direito constitucional fundamental da liberdade 
de expressao e comunica<;ao, nos termos do artigo 
187 do C6digo Civil? 

f) em caso de resposta positiva do quesito supra , 
~ correto afirmar que a campanha em tela "Juizes 
"Nao Sao Tubaroes" encontra-se amparada na 
inte ligencia especial do artigo 5°, incisos IV, IX, 
XIV, art. 220 , caput, art. 220 , § 1°, 220 , § 2°, todos 
da Constitu igao da Republica em especial a 16gica 
da utilizagao da charque e desenhos para efeito de 
um humor/reflexao, com espirito critico em relagao 
a atos de gestao e governan<;a emissive ou 
comissivo do Poder Publico , com amparo, 
outrossim , na inteligencia em especial do decido 
na ADI 4451 ( ADI da Reflexao/Humor) que deita 
raizes no julgamento da ADPF 130, ambas 
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal? 

As indagagoes da Consulta respondo nos termos 
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PARECER 

1. A Constituic;:ao brasileira, assegura de modo 

enfatico a liberdade de pensamento e de expressao. Com efeito , em mais de 

um dispositiv~ ela realc;:a a importancia que Ihes atribu i. Assim, de acordo com 

o art. 5°, em seus incisos IV e IX assinala : 

"IV - e livre a manifestac;:ao do pensamento, sendo \\\.. 
veda do 0 anonimato; \ . 

IX - e livre a expressao da atividade intelectua/, 
artistica, cientifica e de comunicac;:ao, 
independentemente de censura ou licenc;:a " 

Igualmente, no art. 220 e em seu § 2° estabelece: 

"A manifestac;:ao do pensamento, a criac;:ao, a 
expressao e a informac;:ao, sob qualquer forma 
processo ou veiculo nao sofrerao qualquer 
restrir;ao, observado 0 disposto nesta Constituir;ao. 
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§ 2° - E vedada toda e qua/quer censura de 
natureza po/itica, ide%gica e artistica." 

Deveras, em uma democracia nao seria crivel que 

inexistisse tal liberdade, da i decorrendo, entao, que a censura obviamente 

teria de ser considerada com ela incompativel , de modo que se pode dizer, 

sem receio de erro , que democracia e censura sao termos antiteticos, 

antagonicos , inconciliaveis. Com efeito, uma das condiy6es essenciais para 0 

funcionamento da democracia e a livre circulayao de ideias, opini6es , de sorte 

a propiciar 0 pluralismo politico, ideol6gico e artistico. Ora, a censura e uma 

imposiyao autocratica e unilateral de ideias e opini6es Eo a instituiyao do 

monop61io politico , ideol6gico e artistico na sociedade, conforme se observou 

durante a amarga experiencia do regime de censura imposto pel a ditadura 

militar, que ate alguns anos atras vigorou em nosso Pa is. 

Note-se que 0 direito de critica, nao e de modo 

algum 0 direito de elogiar, embora obviamente tambem 0 compreenda. 

A importancia desta liberdade constitucional e 

justamente a de permitir a censura , a insurgencia , a contradiyao, a 

reprimenda , o inconformismo, 0 desacordo, a contestayao, por mais comp/eta 

e dura que sejam, mesmo que reportadas a uma autoridade, alias , mormente 

quando volvidas a quem ocupe posigao de mando, po is sao estes os que 

podem agravar com mais intensidade e violencia os demais membros da 

Sociedade. Dai que 0 direito de critica ha de ser exercido com amplissima 

liberdade e deve receber 0 maximo apoio e respeito . Com efeito, e de sua 

eficacia que pode resultar um aperfeigoamento da democracia e restringi-Io 

ou concebe-Io em termos angustos e caminho certo para a opressao e para 

se asfixiar a democracia. 

Eo claro que isto nao significa prestigiar 

irresponsabilidades ou insultos e agress6es gratuitas , mas e certo que adverte 
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contra tentativas de conter tal direito em limites incompativeis com sua 

essencia e com 0 proveito que dele pode resultar para uma sociedade 

respeitadora da liberdade de expressao e de insurgencia contra eventuais 

descomedimentos e abusos dos que detem 0 poder. Por isto mesmo, quanto 

mais alta e a autoridade e quanto maiores sao as atribuic;:6es que possua, 

maior deve ser a liberdade de critica e maior a largueza com que ha de ser 

considerada , sob pena de ineficacia dela. 

2. As liberdades que se vem de referir sao 

assinaladas talvez ainda mais encarecidamente quando exercidas em func;:ao 

de atividade jornalistica. Neste sentido deve-se trazer a baila dispositivos 

constitucionais especificos. A saber: 

"Art. 5°_ ....... . 

XIV - e assegurado a lodos 0 aeesso a informar;ao 
e resguardo do sigi/o da fonle, quando necessario 
ao exercieio profissional; 

§1 ° - Nenhuma lei eonlera disposilivo que possa \ [l.. 
eonsliluir embarar;o a plena liberdade de ~'\.. 
informaqao jomalisliea em qualquer veiculo de 
eomuniear;ao social, observado 0 disposlo no art. 
5°, IV, V, X, XIII e XIV; 

Eis , pois, que a mera reproduc;:ao efetuada por um 

orgao de classe de um texto jornalistico jamais poderia ser considerada 

uma conduta suscetivel de censura , ou de restr ic;:a o de alguma especie. 

Com efeito, 0 conteudo ali vasa do e de responsabilidade de quem 0 produziu 

e divulgou e nao do sujeito que 0 tenha reproduzido. 

De resto, a compostura do direito de critica foi objeto 

de expressivo acordao do STF, sendo Ministro relator CELSO DE MELLO, no 
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processo AI 690841 SP, cujo julgamento se deu em 21 de junho de 2011 . Vale 

transcrever sua Ementa e os termos seguintes: 

Ementa 

LlBERDADE DE INFORMA<;:AO - DIREITO DE CRiTICA -
PRERROGATIVA POLiTICO-JURiDICA DE iNDOLE 
CONSTITUCIONAL - MATERIA JORNALiSTICA QUE 
EXPOE FATOS E VEICULA OPINIAo EM TOM DE 
CRiTICA - CIRCUNSTANCIA QUE EXCLUI 0 INTUITO DE 
OFENDER - AS EXCLUDENTES ANiMICAS COMO 
FATOR DE DESCARACTERIZA<;:AO DO "ANIMUS 
INJURIANDI VEL DIFFAMANDI" - AUSENCIA DE 
ILiCITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL 
DE IMPRENSA - INOCORRENCIA DE ABUSO DA 
LlBERDADE DE MANIFESTA<;:AO DO PENSAMENTO -
CARACTERIZA<;:Ao, NA ESPECIE, DO REGULAR 
EXERCiclO DO DIREITO DE INFORMA<;:AO - 0 DIREITO 
DE CRiTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZOES DE 
INTERESSE COLETIVO , NAo SE REDUZ, EM SUA 
EXPREssAo CONCRETA, A DIMENSAo DO ABUSO DA 
LlBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTAo DA 
LlBERDADE DE INFORMA<;:Ao (E DO DIREITO DE 
CRiTICA NELA FUNDADO) EM FACE DAS FIGURAS 
PUBLICAS OU NOTORIAS - JURISPRUDENCIA -
DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO 
· - A /iberdade de imprensa, enquanto projer;ao das ~Ir,l 
/iberdades de comunicar;ao e de manifestar;ao do 
pensamento, reveste-se de conteudo abrangente, por 
compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que 
Ihe sao inerentes, (a) 0 direito de informar, (b) 0 direito de 
bus car a informar;ao, (c) 0 dire ito de opinar e (d) 0 dire ito 
de criticar 
· - A critica joma/istica, desse modo, traduz dire ito 
impregnado de qualificar;ao constitucional, plena mente 
oponivel aos que exercem qua/quer atividade de interesse 
da co/etividade em geral, pois 0 interesse social, que 
legitim a 0 direito de criticar, sobrepi5e-se a eventuais 
suscetibilidades que possam revelar as pessoas publicas 
ou as figuras not6rias, exercentes, ou nao, de cargos 
oficiais 
· - A critica que os meios de comunicar;ao social dirigem a 
pessoas publicas (e a figuras not6rias) , por mais dura e 
veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu 
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concreto exerciclo, as limitar;oes externas que 
ordinaria mente resultam dos direitos de persona/idade 
· - Nao induz responsabilidade civil a publicar;ao de materia 
jornalistica cujo conteudo divulgue observar;oes em carater 
mordaz ou ironico ou, entao, veicule opinioes em tom de 
critica severa, dura ou, ate, impiedosa, ainda mais se a 
pessoa, a quem tais observar;oes forem dirigidas, osten tar 
a condir;ao de Figura notoria ou publica, investida, ou nao, 
de autoridade governamenta/, pois, em tal contexto, a 
liberdade de critica qualifica-se como verdadeira 
excludente animica, apta a afastar 0 intuito doloso de 
ofender. Jurisprudencia. Doutrina 
· - 0 Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo 
singular, em seu magisterio jurisprudencia/, a necessidade 
de preservar-se a pratica da liberdade de informar;ao, 
resguardando-se, inclusive, 0 exercicio do direito de critica 
que dela emana, verda de ira "garantia institucional da 
opiniao publica" (Vidal Serrano Nunes Junior), por tratar-se 
de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos 
suportes axiologicos que conferem legitimar;ao material ao 
proprio regime democratico 
· - Mostra-se incompativel, com 0 pluralismo de ideias (que 
legitim a a divergencia de opinioes), a visao daqueles que 
pretendem negar, aos meios de comunicar;ao social (e aos 
seus profissionais) , 0 dire ito de buscar e de interpretar as ~ 
informar;oes, bem assim a prerrogativa de expender as 
criticas pertinentes. Arbitraria, desse modo, e inconcili8vel 
com a proter;ao constitucional da informar;ao, a repressao 
a critica jornalistica, pois 0 Estado - inclusive seus Juizes 
e Tribunais - nao dispoe de poder algum sobre a pa/avra, 
sobre as ideias e sobre as convicr;oes manifestadas pelos 
profissionais da Imprensa, nao cabendo, ainda, ao Poder 
Publico, estabelecer padroes de conduta cuja observancia 
implique restrir;ao indevida aos "mass media", que hao de 
ser permanentemente livres, em ordem a desempenhar, de 
modo pleno, 0 seu dever-poder de informar e de praticar, 
sem injustas limitar;oes, a lib erda de constitucional de 
comunicar;ao e de manifestar;ao do pensamento. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudfmcia 
comparada (Corte Europeia de Direitos Humanos e 
Tribunal Constitucional Espanhol) ." 

3. Observe-se, "in casu", que a razao de ser dos 

orgaos de c1asse e a defesa dos interesses de seus afiliados. Assirn , se urn 
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argao de classe nao puder crit icar, nao puder censurar, ainda quando 0 faga 

em termos rispidos, ou simp/esmente quando reproduza textos joma/isticos 

asperos que hajam sido disseminados por 6rg80 de imprensa , de que serviria 

um orgao de cia sse? Como cumpri ria sua funQao se Ihe fosse coartada tal 

elementar liberdade , que responde a sua propria razao de existir? 

E, pois, evidente , e de evidencia solar que a critica 

proferida por um orgao de cia sse contra autoridade ou autoridades que, ao 

seu juizo, hajam atropelado seus interesses ou direitos tem de ser recebida 

como plenamente normal e enquadrada em suas funQoes , descabendo 

qualquer tentativa de responsabi lizaQao da entidade ou de seus dirigentes par 

haverem reproduzido texto jornalistico contendo severa critica a quem foi 

havido como autor de conduta ou amissae gravosos aos interesses dos 

afiliados da entidade de classe. 

Alias , e sabido e ressabido que os Tribunais em 

geral tem procurado se valer de todos os meios ao seu alcance para 

procurarem se eximir ao cumprimento do dispositivo constitucional que limita 

seus vencimentos a um percentual do que compete aos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal (art. 93 , V). Mesmo deixando de lade qualquer hipotese de 

tentar assimilar certos ganhos de magistrados a eventuais excessos incursos 

em desvio de poder (que se assim fossem caracterizados implicariam 

nulidade e 0 correlato dever de restituiQao aos cofres publicos) e visivel que 

compara-Ios com a simultanea amissae de atendimento ao preceptivo 

constitucional que imp6e 0 dever, consagrado no art. 37 , inciso X, de revisao 

geral anual de vencimentos dos servidores publicos , de modo algum 

configuraria critica abusiva e censuravel. 

De resto e impossivel ignorar que 0 rigor da critica 

e a intenQao de caracteriza-Ios como destempero nao sao atribuiveis ao orgao 

de classe ou seus representantes, mas, se fosse 0 caso, nao existiriam 

perante a liberdade de expressao jornalistica e muito men os se sustentaria 
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ante 0 fato de que contra 0 orgao de imprensa nao houve insurgencia por 

parte das autoridades. Tal censura se tivesse cabimento - e se viu que nao 

teria - haveria de estar reportada a Revista que os veiculou nacionalmente e 

nao ao orgao de classe que se limitou a reproduzi-Ios no exercicio de suas 

funyoes de entidade defensora dos servidores da Justiya. 

4. Ressalte-se que manifestayao de servidores 

administrativos do Judiciario, efetuada fora do exercicio de suas funyoes, isto 

e, como meros cidadaos , em suas pag inas pessoais no "Facebook", estao 

protegidas pelos mesmo dispositivos constitucionais ja men cion ados. 

Deveras, a livre manifestayao de pensamento a 

que se referem os artigos 5°, em seus incisos IV e IX, tanto como 0 artigo 220 

e seus paragrafos, acobertam amplamente 0 direito de manifestayao dos 

cidadaos , no que se inclui , a toda evidencia , 0 direito de critica , nao 

importando 0 quae aspera e dura seja ela . Efetivamente, os dispositivos 

referidos estao reportados aos cidadaos em geral. Vale reproduzi-Ios . 

De acordo com 0 art. 5°, em seus incisos IV e IX: 

"IV - e livre a manifeslaq80 do pensamento, sendo 
vedado 0 anonimato; 
IX - e livre a express80 da alividade inleleclual, 
artislica, cientifica e de comunicaq8o, 
independentemenle de censura ou licenqa" 

Igualmente, no art. 220 e em seu § 2° estabelece: 

"A manifestaq80 do pensamento, a criaq8o, a 
express80 e a informaq8o, sob qualquer forma 
processo ou veiculo nao sofrerao qualquer 
restriqao, observado 0 disposto nesla Constituiqao. 
§ 2° - E vedada loda e qualquer censura de 
natureza politiea, ideol6giea e artisliea." 
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Nada importa que a critica se refira 

especificadamente a autoridade tal ou qual cuja conduta seja considerada 

incorreta, p~r a<;:ao ou p~r omissao, nem mesmo se for tratada com forte ironia 

ou apodada de injusta, incorreta ou simplesmente ineficaz. Se a critica nao e 
viciada por aleivosia ou mera explosao de incontido 6dio ela esta 

constitucionalmente amparada. 

Nao colheria dizer-se que tal livre manifesta<;:ao 

sofreria 0 impacto restritivo decorrente da sujei<;:ao do servidor publico as 

consequencias da supremacia ou sujei<;:ao especial decorrentes do vinculo 

funcional. Entre as manifesta<;:oes caracteristicas da sob red ita supremacia 

acodem ao espirito disposic;:oes relativas aos servidores publicos, ora 

restritivas ora favorecedoras ; ou atinentes aos estudantes de um 

estabelecimento de ensino, quais as disposi<;:oes sobre horario , disciplina , 

san9oes, outorga de beneficios, premios etc.; ou voltadas para a boa ordem, 

higiene e seguran<;:a impostas aos pacientes dos nosocomios em geral e seus 

visitantes, como as relativas aos periodos de visitas ; ou concernentes as 

condi9oes de util izac;:ao dos livros em uma biblioteca, quais, exempli gratia , 0 

numero de dias que poderao conserva-Ios consigo, a suspensao das retiradas 

a titulo de san9ao para os que ultrapassem ditos prazos, a obrigac;:ao de 

silencio a ser observado nos ambientes de leitura, e tantas outras normas do 

genero, concebidas em favor do bom funcionamento da entidade e dos 

pr6prios usuarios de seus servi90s. 0 mesmo dir-se-a no tocante a normas 

internas de disciplina e funcionamento de albergues, de prisoes e de 

manicomios. Todas estas podem provir direta ou indiretamente de atos da 

Administra9ao. 

Tratando de tal sujei9ao, depois de defender-Ihe a 

existencia em contraposi9ao ao pensamento de doutri nadores ilustres, 

ressaltamos que ela tem que se conformar com 0 que chamamos de 

condicionantes negativ~s , apontando, como 0 primeiro deles, tal como vimos 

reiterando ja ha muitissimos anos, 0 fato de que: 
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"a) nao podem infirmar qua/quer direito ou 
dever, ou seja, nao podem contrariar ou restringir 
direitos, deveres ou obrigayoes decorrentes de 
norma (principio ou regra) de nivel constitucional 
ou legal, nem prevalecer contra a superveni{mcia 
destes".(Curso de Direito Administrativo, Malheiros 
Editores, 2016, nO 14, pag. 857). 

Deveras, qualquer pessoa, ainda que 

minimamente versada em direito , de imediato concordaria quanto a 

impossibilidade de um vinculo de supremacia especial acarretar Iimita9ao ou 

restri9ao , por pequena que fosse , a um direito ou a uma garantia residente na 

Constitui9ao do Pais . 

5. Ora bem, e sabido e ressabido que 0 direito de 

liberdade de expressao e um dos elementos essenciais do Estado 

Democratico de Direito . Consequentemente , 0 direito da liberdade de critica, 

ali incluso, e requisito insuprimivel para a existencia e sobrevivencia deste 

regime politico. Nossa Lei Magna 0 consagra com grande enfase. Seu art. 3°, 

declara, entre aqueles que proclama serem objetivos fundamenta is da 

Republ ica , justamente no inciso I, "construir uma sociedade livre justa e 

solid aria", 0 que, obviamente, pressupoe a liberdade de manifestayao do 

pensamento e o amplo exercicio do dire ito de critica. 

Sendo assim, como assim e, nao pode restar a 

menor duvida de que, na qualidade de cidadaos, fora de seu ambiente e 

horario de trabalho, servidores publicos, com fundamento em texto 

constitucional, de resto expl icito e de merid iana clareza , estao a exercitar 

seu incontendivel direito de critica ao manifestarem inconformismo e repudio 

por comportamentos comissivos ou omissos de seus superiores que 

reputarem ofensivos a direitos seus , mesmo que 0 fa9am em termos duros, 

ir6nicos e depreciativos , capazes de desgostarem as autoridades dessarte 
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atingidas, contanto que nao sejam apenas agressoes gratuitas, despidas de 

outros prop6sitos que nao simplesmente 0 de causar magoa aos que estejam 

a reputar incorretos no exercicio das respectivas funyoes. 

Consulta respondo: 

6. Isto tudo posto e considerado as indagayoes da 

a) a vista da narrativa supra , ~ correto afirmar que 
a conduta do SERJUSM IG - SINDICATO DOS 
SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE 
MI NAS GERAIS de meramente reproduzir e 
retransmitir no seu site e na pagina oficial no 
Facebook materia de conteudo jomalistico 
i nvestigat i v~ e narrativo (a) concebida , (b) editada 
(c) produzida e (d) veiculada anterior e 
amplamente na imprensa nacional pela Revista 
Epoca Virtual n° 888, com 0 titulo "Juizes 
estaduais e promotores: e/es ganham 23 vezes 
mais do que voce", incluindo ai , pontue-se , a 
integra dos conteudos referentes as fotos, 
imagens, ilustra<;oes e desenhos constantes da 
reportagem em tela nao constitu iu qua lquer 
s itua<;ao caracterizadora no caso concreto de 
abuso do exercicio do direito constitucional 
fundamental da liberdade de expressao e ii 
comunica<;ao soc ial , a atrair a incidencia do artigo VI 
187 do C6digo Civil ; Iv 

b) e correto afirmar que a mera reproduyao e 
retransmissao no site e na pagina oficial do 
Consulente no Facebook da materia de conteudo 
jornalistico investigativo e narrativo acima referida 
esta em harmonia, sinton ia e compatib i lidade 
com ideia e 16gica da (a) democracia participativa , 
(b) exercicio da livre manifesta<;ao do pensamento 
e tambem da (c) liberdade de comunicayao , 
independentemente de censura e licenya em 
decorrencia do pleno direito de veicular informayaO 
de conteudo jornalistico, especial mente pela 
inteligencia do artigo 5°, incisos IV, IX, XIV, art. 
220 , caput, art. 220, § 1°, 220, § 2°, todos da 
Constitui<;ao da Republica, bem assim na eficacia 



TITU LAR 01'1 FAC ULDAOE DE OIREITO OA pucsp 20 
E PROFESSOR EM~ R ITO OA MESMA UNIVERSIDADE 

subordinante e vinculante dos conteudos 
decis6rios contidos na ADPF n° 130, na ADI 4451 , 
e na ADI 4815 emanados pelo Supremo Tribunal 
Federal; 

c) e correto afirmar que a simples reprodUl;:ao e 
retransmissao no site do Consulente e na sua 
pagina oficial do Facebook da materia supra 
referida , nos termos ja assinalados, esta em 
harmonia e em sinton ia com as inerencias 
classicas do (a) direito de informar, (b) 0 direito de 
buscar a informa9ao, (c) 0 direito de opinar e (d) 0 

direito de criticar, consagradas no artigo XIX , da 
Declara9ao Universal dos Direitos da Pessoa 
Humana, bem assim na inteligencia do artigo 3°, 
caput, c/c seus incisos IV e V na Lei Federal n° 
12.527, de 18 de novembro de 2011 , bem como 
fundamentado na (a) cidadania digital participativa , 
(b) a pluralidade e a diversidade de opinioes , ex vi 
da inteligencia do 2°, inciso II e III , c/c artigo 3°, 
inciso I, da Lei Federal n° 12.965, de 23 de abril 
2014, especial pela inteligencia do art. 5°, incisos 
IV, IX, XIV, art. 220, caput, art. 220, § 1°, 220, § 2°, 
todos da Constitu i9ao da Republica , bem assim na 
eficacia subordinante dos conteudos decis6rios 
contidos na ADPF nO 130, na ADI 4451 , e na ADI 
4815 emanados pelo Supremo Tribunal Federal ; 

d) a vista da narrativa supra , e correto afirmar que in,\ 
nao restou configurado qualquer il ic itude na ft' 
conduta dos servidores publicos filiados ou nao 
ao SERJUSMIG que na condi9ao de cidadaos 
criticos da Republica , decidiram por postar, 
enquanto atitude de protesto e indigna9ao, em sua 
pagina pessoal no Facebook, a reprodu9ao e 
retransmissao de imagens e ilustra90es e 
desenhos referente a figura publica do entao a 
epoca Pres idente do Tribunal de Justi9a de Minas 
Gerais - DESEMBARGADOR PEDRO CARLOS 
BITTEN COURT MARCONDES, extraidos 
diretamente da mencionada Revista Epoca Virtual 
nO 888, nao constitu indo ill!!. momenta algum 
s ituacao con creta de abuso do exerc ic io do 
dire ito constituc ional fu ndamenta l da liberdade 
de expressao e comun ica~ao , estando 
acobertado pela inteligencia do artigo XIX, da 
Deciara980 Universal dos Dire itos da Pessoa 
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Humana, bem assim apoiado nas inerelncias 
cl<3ssicas do (a) direito de informar, (b) 0 direito de 
buscar a informac;:ao, (c) 0 direito de opinar e (d) 0 

direito de criticar, bem assim em razao da 
inteligi'lncia do artigo 3°, caput, c/c seus incisos IV 
e V na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro 
de 2011 (Lei de Acesso a Informac;:ao), bem assim 
no plano da cultura da (a) cidadania digital 
participativa , (b) a pluralidade e a diversidade 
de opini6es , ex vi da inteligencia do 2°, inciso II e 
III , c/c artigo 3°, inciso I, da Lei Federal n° 12.965, 
de 23 de abril 2014, especial pela inteligencia do 
artigo 5°, incisos IV, IX, XIV, art. 220, caput, art. 
220, § 1 0, 220, § 2°, todos da Constituic;:ao da 
Republica , bem assim na eficacia subordinante 
dos conteudos decis6rios contidos na ADPF n° 
130, na ADI 4451 , e na ADI 4815 emanados pelo 
Supremo Tribunal Federal ; 

e) a vista dos claros lineamentos constituciona is, 
constantes do ju lgamento hist6rico da ADI 4451 
(ADI da Reflexao/Humor) que deita ra izes no 
julgamento da ADPF 130, e correto afirmar que 0 

desenho, a figura e a charge com a imagem do 
Tubarao integrante dos cartazes , banners e 0 

conteudo aud io-visual que comporam e integraram 
a campanha salarial deflagrada pelo SERJUSMIG 
em busca do dire ito fundamental social de 
concessao da revisao geral anual dos vencimentos ~' 
(reposic;:ao de perdas inflacionarias em decorrencia 
do fenomeno da inflac;:ao) intitulada "Juizes "Nao 
Sao Tubaroes", Queremos justiqa. Ganancia, Nao! 
ou ora seguido da imed iata explicac;:ao contextua l 
"Juizes nao sao tuba roes . Nao podem negar aos 
outros 0 que concederam a si mesmos", nao 
constituiu qualquer ilicitude ou abuso no plano 
do exerclclo do direito constituciona l 
fundamental da liberdade de expressao e 
comunicaC;;ao, nos termos do artigo 187 do C6digo 
Civil; 

f) g correto afirmar que a campanha em tela 
" Juizes "Nao Sao Tubaroes " encontra-se 
amparada na inteligencia especial do artigo 5°, 
incisos IV, IX, XIV, art. 220, caput, art. 220, § 1°, 
220, § 2°, todos da Constituic;:ao da Republ ica em 
especial a 16g ica da util izac;:ao da charge e 
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desenhos para efeito de um humor/reflexao, com 
espirito critico em relayao a atos de gestao e 
governanya emissive ou comissivo do Poder 
Publico. 

Eo 0 meu parecer. 

sao P';:-:jtfbCiI d, 2017. 

Celso Antonio Bandeira de Mello 
OAB-SP nO 11 .199 


