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RESUMO
Este trabalho realiza um levantamento das diversas leis de imprensa brasileira,
através de um catálogo que arrola esta legislação ao longo de um século,
desde a criação do Estado Nacional Brasileiro, perpassando cada uma das
reformas institucionais do país e chegando até a década de i920, com os
primórdios da derrocada da denominada República Velha. Este inventário de
leis tem por objetivo propiciar às pesquisas acerca da imprensa uma referência
a respeito das formas de controle sobre a liberdade de pensamento expressa
através do jomalismo.
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A evolução da imprensa no Brasil foi constantemente acompanhada
por uma respectiva legislação que, visando coibir os possíveis "abusos"
cometidos por meio do jornalismo, limitou, às vezes de modo mais incisivo e
direto, às vezes de maneira mais branda, o direito à livre expressão de
pensamentos
e opiniões através dos jornais. A cada uma das
transformações institucionais do país, a legislação de imprensa passou por
reajustes, porém sempre se fez presente o princípio da liberdade com
responsabilidade e não o da liberdade plena e absoluta para o jornalismo.
Formou-se, assim, o que Michel Foucault denomina de verdadeira "polícia
discursiva", de modo que a produção do discurso jornalístico pudesse ser
"controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de
procedimentos", para, assim, "conjurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleatório e esquivar sua pesada e tem ível materialidade".
A legislação brasileira de imprensa teve sua gênese ligada ao próprio
surgimento do jornalismo no país, durante o Período Joanino. Com a
indepedência política, formou-se todo um arcabouço legal tendo em vista a
regulamentação institucional do novo Estado Nacional e, neste quadro, o
jornalismo também passou a contar com uma série de novas leis no intento
de nortear a sua atuação. Nova reforma institucional viria com a
Proclamação da República e, por conseguinte, a legislação de imprensa
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também passaria por alterações. A maior parte desta legislação nacional se
compôs de leis regulamentares e complementares, visando ajustar os
limites da liberdade de imprensa. Porém, nos momentos de grave crise
política e/ou revolucionária, foram promulgadas diversas leis diretamente
coercitivas, que praticamente anularam o direito de livre expressão através
do jornalismo. Estas leis repressivas foram características de períodos como
nas rebeliões regenciais e ao longo dos constantes estados de exceção
decretados à época da República, em nome da "salvação pública",
mormente por ocasião da implantação da forma de governo, com a
Revolução Federalista e a Revolta da Armada, e na década de 1920, com os
movimentos de contestação às estruturas da República Oligárquica (sobre o
contexto histórico de cada uma das leis, observar a Bibliografia).
O presente trabalho visa apresentar esta legislação ao longo de um
século, através de um arrolamento de todos os decretos, leis, decisões e
avisos, promulgados entre 1823 e 1923, que faziam referências
diretas/indiretas à imprensa. O levantamento foi entabulado a partir do
estudo de toda a legislação brasileira publicada naquele período cronológico,
e as leis aqui citadas referem-se à Coleção das Leis do Império do Brasil
dos anos de 1823,1827,1828,1830,1837,1841,1844,1847,1853
e 1871;
à Coleção das Decisões do Governo do Império do Brasil dos anos de 1823,
1825, 1829, 1830, 1832, 1837 e 1851; aos Decretos do Governo Provisório
da República dos Estados Unidos do Brasil de 1889-1890; e à Coleção das
Leis da República dos Estados Unidos do Brasil dos anos de 1893, 1907,
1921 e 1923. De cada uma destas leis foi destacado o seu próprio
enunciado, de modo a descrever suas determinações.
Assim, este catálogo informativo tem por intento apresentar os
diversos
mecanismos
que serviram
para regulamentar
ou coibir
direta/indiretamente as atividades jornalísticas brasileiras desde a formação
do Estado Nacional até a crise que prenunciava o desmoronamento da
República Velha. Deste modo, visa possibilitar um primeiro contato com esta
legislação de imprensa, uma vez que o conhecimento da estrutura jurídica
que regulou o jornalismo é indissociável à realização de qualquer estudo
acerca da imprensa no Brasil.
- Decreto de 5 de junho de 1823: dispensa o Procurador da Coroa das
funções de Promotor Fiscal dos delitos da liberdade da imprensa e nomeia
para este lugar o Desembargador Promotor das Justiças da Casa da
Suplicação.
- Decisão do Governo n.? 161 - Império - em 19 de novembro de 1823:
manda que as tipografias desta Capital remetam, a S.M. o Imperador, e a
cada um dos Conselheiros de Estado, um exemplar de seus impressos,
exceto os volumosos.
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- Decreto de 22 de novembro de 1823: manda executar provisoriamente
projeto de lei da Assembléia Constituinte sobre liberdade de imprensa.

o

- Decisão do Governo n." 160 - Justiça - em 21 de julho de 1825: sobre a
remessa ao Promotor Fiscal dos Excessos de Liberdade de Imprensa de um
exemplar do que se imprimir nesta Corte.
- Decisão do Governo n.? 161 - Justiça - em 21 de julho de 1825: manda
que o Juiz da Alfândega remeta ao Promotor Fiscal dos Excessos da
Liberdade de Imprensa uma relação de todos os livros impressos que se
despacharem na mesma alfândega.
- Decisão do Governo n." 190 - Justiça - em 27 de agosto de 1825: resolve
dúvidas sobre a execução da Lei da Liberdade de Imprensa.
- Decisão do Governo n." 196 - Império - em 3 de setembro de 1825:
reprova e estranha o procedimento que teve o Presidente do Maranhão com
o redator de um periódico, a quem fez embarcar violentamente para Lisboa.
- Decreto de 13 de setembro de 1827: sobre a inteligência
atualmente regula a liberdade de imprensa.

da lei que

- Decreto de 12 de setembro de 1828: regula as sessões dos Juízes de
Fato para as causas da liberdade de imprensa.
- Decisão do Governo n." 36 - Justiça - em 18 de fevereiro de 1829: sobre
o abuso de liberdade de imprensa.
- Lei de 20 de setembro de 1830: sobre o abuso da liberdade de imprensa.
- Decisão do Governo n." 225 - Justiça - em 11 de dezembro de 1830:
sobre abusos de liberdade de imprensa.
- Lei de 16 de dezembro de 1830: manda executar o Código Criminal do
Império do Brasil (o qual estabelecia a regulamentação da liberdade de
imprensa).
- Lei de 29 de novembro de 1832: promulga o Código do Processo Criminal
de Primeira Instância (o qual previa as formas de julgamento nos casos de
delitos de imprensa).
- Decreto de 18 de março de 1837: dando instruções sobre o processo e
sentenças nos crimes por abuso de liberdade de imprensa.
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- Decisão do Governo n." 172 - Justiça - em 4 de abril de 1837: aviso ao
Juiz de Paz do 1Q Distrito do Sacramento para chamar à responsabilidade o
impressor do Periódico "Sete de Abril" - número 428.

- Decreto n.? 847, de 11 de outubro de 1890: promulga o Código Penal dos
Estados Unidos do Brasil (o qual estabelecia a regulamentação da liberdade
de imprensa).

- Decisão do Governo n. ° 179 - Justiça - em 8 de abril de 1837: aviso ao
Juiz de Paz do 1Q Distrito de Sacramento, sobre a tradução da Ode transcrita
no número 428 do Periódico "Sete de Abril".

- Decreto n. 1069, de 22 de novembro de 1890: revoga os Decretos n. ° 85A
de 23 de dezembro de 1889 e n" 295 de 29 de março de 1890.

- Decreto de 24 de setembro de 1837: revogando o de 18 de março deste
ano, sobre os processos e sentenças nos crimes por abuso de liberdade de
imprensa.
- Lei n." 261, de 3 de dezembro de 1841: reformando o Código do Processo
Criminal (o qual previa as formas de julgamento nos casos de delitos de
imprensa).
- Decreto n. ° 384, de 16 de outubro de 1844: manda executar o regulamento
para a arrecadação do imposto sobre as tipografias.
- Decreto n.? 433, de 3 de julho de 1847: obriga os impressores a remeter,
na Corte, à Biblioteca Pública Nacional e, nas Províncias, à Biblioteca da
Capital, um exemplar de todos os impressos que saírem das respectivas
tipografias.
- Aviso de 15 de janeiro de 1851: declarando que a Lei de 20 de setembro
de 1830, por que se regulava o processo nos delitos cometidos por meio da
imprensa, está re voga da, e que tais delitos devem ser processados pelas
leis posteriores.
- Decreto n." 1283, de 26 de novembro de 1853: aprova e manda observar
as instruções para a execução do Decreto n" 433 de 3 de julho de 1847.
- Lei n.? 2033, de 20 de setembro de 1871: altera diferentes disposições da
Legislação Judiciária (também referindo-se às modalidades de julgamento
nos crimes de imprensa).
- Decreto n." 85A, de 23 de dezembro de 1889: cria uma comissão militar
para julgamento dos crimes de conspiração contra a República e seu
governo, aplicando-Ihes as penas militares de sedição.

- Decreto n." 1565, de 13 de outubro de 1893: regula a liberdade
imprensa durante o estado de sítio.
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- Decreto n." 1825, de 20 de dezembro de 1907: dispõe sobre a remessa de
obras impressas à Biblioteca Nacional.
- Decreto n.? 4260, de 17 de janeiro de 1921: regula a repressão do
anarquismo (inclusive as práticas "provocadas diretamente" ou incitadas
através da imprensa).
- Decreto n.? 4743, de 31 de outubro de 1923: regula
imprensa e dá outras providências.
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---o

- Decreto n.? 295, de 29 de março de 1890: sujeita ao regime do Decreto n.o
85A de 23 de dezembro de 1889 todos aqueles que derem origem a falsas
notícias e boatos alarmantes dentro ou fora do país ou concorrerem pela
imprensa, por telegrama ou por qualquer modo para pô-tos em circulação.
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