
 
 

 

ESCOLA DE FORMAÇÃO PÚBLICA  

Processo seletivo 2019/2020 

 

Material e perguntas para a elaboração do ensaio 

Tema do ensaio: Liberdade de expressão e proteção da criança e do            

adolescente: como o STF decidiu no caso da classificação indicativa dos           

programas de rádio e televisão?  

Material de leitura obrigatória (75 páginas) 

● Ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 2404/DF  

o Ementa, Acórdão e relatório 

o Extrato da ata 

o Voto do Ministro Dias Toffoli 

o Voto do Ministro Marco Aurélio 

o Voto Ministra Rosa Weber 

o Voto Ministro Ricardo Lewandowski 

 

Material de leitura complementar 

 

● STF pode retomar julgamento da classificação indicativa de        

programas de TV - Matéria no Jota - 13.03.2016 

● Emissoras não podem ser punidas por exibição de programas fora do           

horário indicado, decide STF - Matéria no Jota - 31.08.2016 

 

 

Perguntas gerais (resposta obrigatória).  

 

O ensaio deve ser construído de modo a responder as perguntas ao longo             

de seu desenvolvimento e não na forma de tópicos. 

 

1) Com base nos votos indicados, como o STF conciliou a liberdade de            

expressão dos órgãos de comunicação com a proteção da criança e do            

adolescente?  

 

2) Como o conceito de censura foi definido nos votos? Qual ou quais            

critérios foram adotados para considerar determinada prática estatal um         

ato de censura? 

 

3) Cerca de 15 anos após ter sido proposta, a ADI 4204 foi julgada de              

modo a resolver um conflito sobre classificação indicativa de programas          

de rádio e televisão. Você acredita que a decisão é aplicável aos dias             

atuais e a outros meios de comunicação e difusão de conteúdo?  



 
 

Perguntas específicas (resposta facultativa) 

1) Quais as diferentes propostas de solução da ADI 2404-DF que aparecem           

nos votos indicados? Em que elas se diferenciam como resultado          

concreto de julgamento? 

 

2) Em que medida os argumentos que aparecem nessa ADI podem indicar           

uma posição do STF sobre os atuais conflitos envolvendo direito das           

crianças, poder familiar e liberdade de expressão? 

 

3) A ADI 2404-DF foi proposta em 2001, teve seu julgamento iniciado em            

2011 e concluído em 2016. Como a passagem do tempo pode ter            

impactado esse processo?  

 

 

 

 

 

 

 


