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No presente artigo será realizada uma exposição sobre o ocorrido na Bienal do Livro,              
no Rio de Janeiro, evento literário realizado no Rio de Janeiro que visa à exposição e                
popularização dos mais variados tipos de produção literária, usando-se de uma visão            
jurídico-sociológica. Para tanto, será utilizada como base a medida cautelar na suspensão de             
liminar 1.248 julgada pelo Ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal            
Federal. 

A princípio, cabe ressaltar a relevância do referido caso, visto que tomou proporções             
nacionais com ampla divergência de opiniões. Nesse sentido, cabe observar as duas decisões             
principais divergentes, a do Presidente do TJRJ, a qual anulou a liminar que impedia a               
prefeitura de vetar livros na Bienal e a do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal,               
Dias Toffoli, que deferiu a liminar, para conceder a suspensão da decisão da Presidência do               
TJRJ. 

Tratando-se do aspecto jurídico, a decisão do Presidente do TJRJ falha em um aspecto              
crucial na parte normativa. Tanto o Ministro do STF quanto o magistrado do TJRJ              
concordam que a aludida revista em quadrinhos é destinada ao público infanto-juvenil,            



porém, em segunda instância, não foi considerado que a sanção do artigo 78 do ECA é                
destinada apenas às revistas e publicações não destinadas a esse grupo, in verbis: 

Art. 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e              
adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu            
conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens             
pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. 

No caso em questão o artigo a ser discutido é o 79 do ECA, este sim relacionado ao                  
referido tipo de revista, sendo que nele não há a possibilidade de colocar em embalagem               
lacrada ou opaca, como foi decidido. As revistas que vão de encontro com o disposto no                
artigo 79 automaticamente irão incorrer na sanção prevista no artigo 257, independente de             
prévia advertência na embalagem. 

 Portanto, a exigência imposta no caso em questão vai além do que a Lei estabelece,               
ferindo o princípio da legalidade. Em corroboração, tem-se a citação da presidente da             
Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Suzana do Monte Moreira: “a               
determinação do estatuto só se aplica a casos em que há imagens de nudez ou sexo explícito.                 
No caso do livro da Marvel, por exemplo, há somente uma imagem de um beijo entre dois                 
homens inteiramente vestidos dentro do livro, não na capa.” 

 Além disso, não há previsão do conteúdo em tela, considerado destinado ao público             
infanto-juvenil, no rol do Artigo 79 do Estatuto: “As revistas e publicações destinadas ao              
público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou          
anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores             
éticos e sociais da pessoa e da família.”, além de que não se pode afirmar que este seja                  
contrário aos valores éticos da pessoa e da família, visto que que o casamento e a família                 
homoafetiva é reconhecido no Brasil desde 2011, inclusive com decisões proferidas pelo            
Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.277 e ADPF nº 132). 

O Presidente do TJRJ proferiu decisão inconstitucional e em desacordo com o ECA,             
ferindo importantes princípios consagrados no ordenamento jurídico brasileiro. São eles os           
princípios da legalidade, igualdade e da liberdade de expressão, que serão expostos no             
presente trabalho. 

Tratando-se do princípio da legalidade, a decisão falha não somente na parte em que              
fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também na parte que trata um beijo                
homoafetivo como impróprio ou inadequado, também citando ser um ato “potencialmente           
indutor e possivelmente nocivo”. Tratando dessa forma, é colocado que essa relação amorosa             
é não só imoral, mas de certa forma ruim e maléfica a criança e ao adolescente. Essa linha de                   
pensamento deve ser totalmente barrada, visto que desde 2011 o STF já reconhece o direito à                
união civil para casais não heterossexuais, tratando esse tipo de relação amorosa como             
qualquer outra, não cabendo distinção, muito menos tratar como um fator prejudicial à             
criança ou adolescente. 



No quesito do princípio da igualdade, a revolta por parte do prefeito do Rio de Janeiro                
e de significativa parte da sociedade não é contra um beijo em si, mas sim contra um beijo                  
homoafetivo. Diversas revistas do mesmo tipo já trouxeram relações de afetos com beijos e              
similares, até de forma muito mais erótica e explícita que nessa história da Marvel, e não                
sofreram tantos ataques quanto a debatida obra da Bienal. A igualdade defendida pela             
Constituição da República Federativa do Brasil visa dar igual tratamento a todos, sendo que a               
sexualidade não é um motivo para ir contra isso. A decisão proferida no TJRJ estaria               
consagrando apenas os relacionamentos homo afetivos como inadequados e prejudiciais às           
crianças, visto que o afeto heterossexual em revistas desse tipo não é “combatido”. 

A liberdade de expressão é um direito conquistado depois de séculos de luta, e apesar               
de não ser absoluta, deve ser defendida ao máximo. Essa liberdade vale para todos, não               
podendo se utilizar da moral individual como sendo um conceito de ordem pública. Como              
juiz é praticamente impossível evitar se influenciar ao menos um pouco ao julgar um caso,               
porém isso retira credibilidade do julgamento quando toda fundamentação é feita com um             
pensamento próprio e não se atenta ao presente na lei. 

Sob a justificativa de proteção à criança e adolescente, tentou-se legitimar e até             
legalizar um preconceito individual, percorrendo uma linha tênue entre os dois. O referido             
pensamento surgiu e foi apoiado inicialmente por figuras importantes como Crivella, o bispo             
da Igreja Neopentecostal, e Silas Malafaia, importante pastor cristão, ambos manifestamente           
contra relacionamentos entre casais do mesmo sexo. Tentaram colocar um simples beijo            
como um ato pornográfico e repugnante, procurando no ordenamento uma justificativa para            
seu preconceito.  

Individualmente todos são livres para pensar o que for, mas, coletivamente, e,            
principalmente, juridicamente, não podem ser aceitos quaisquer discursos de ódio, mesmo           
que mascarado em um ideal de legalidade. Portanto, cabe ressaltar que a decisão de 2011 do                
STF baseou-se em princípios como o direito à intimidade, à autonomia de vontade e à vida                
privada, além da liberdade de expressão, sendo inconstitucional e ilegítimo qualquer ato que             
atente contra isso, mesmo que pela justificativa ardil de proteção à criança e adolescente, com               
produção do mesmo sentido para o caso aqui presente. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

CERIONI, Clara. Em edição histórica, Bienal vende 4 milhões de livros em meio à              
censura. 9 set. 2019. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/em-edicao-historica-bienal-vende-4-milhoes-de-livros-em-
meio-a-censura/. Acesso em 2 nov. 2019 

https://exame.abril.com.br/brasil/em-edicao-historica-bienal-vende-4-milhoes-de-livros-em-meio-a-censura/
https://exame.abril.com.br/brasil/em-edicao-historica-bienal-vende-4-milhoes-de-livros-em-meio-a-censura/


 

MUNIZ, Mariana. STF suspende decisão que permitia apreensão de obras na Bienal do             
Rio. 8 set. 2019. Disponível em: 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/09/08/stf-suspende-decisao-que-permitia-apreen
sao-de-obras-na-bienal-do-rio.ghtml. Acesso em: 1 nov. 2019. 

 

 

 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/09/08/stf-suspende-decisao-que-permitia-apreensao-de-obras-na-bienal-do-rio.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/09/08/stf-suspende-decisao-que-permitia-apreensao-de-obras-na-bienal-do-rio.ghtml

