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RESUMO

O final da Primeiro República foi um período conturbado em que a elite tentava, de todas as maneiras, se manter no poder, enfrentando 
opositores com grande peso político em pleno Estado de Sítio. Entre as armas para defender ou atacar a República estavam os jornais. Por isso, a 
preocupação com a formação da opinião pública começa a tomar a atenção dos donos do poder. Para deter a força das publicações, foi aprovado 
o Decreto 4743, de 31 de outubro de 1923. Por meio da chamada "lei infame", do Senador Adolpho Gordo, os editores dos jornais passaram a ser 
responsáveis pelo conteúdo publicado. Para se defenderem dos processos de calúnia, injúria ou difamação, valiam até medidas que poderiam se 
antecipar uma ação do Estado, como interditos proibitórios.   Os processos que se encontram neste trabalho foram encontrados em uma 
pesquisa no arquivo histórico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Foram encontrados quatro processos representativos dos 
resultados da lei Adolpho Gordo. Um deles teve como réus Mário Rodrigues, diretor do jornal "A Manhã".  Antes de ser processado, o repórter fez 
uma reportagem investigativa sobre o toucinho estragado vendido no Cais do Porto pelos "envenenadores do povo". A reportagem chamou a 
atenção de moradores da cidade de Mendes (RJ), em 1926, que escreveram ao jornal denunciando as péssimas condições de higiene nos galpões 
da cidade. Na reportagem "Os envenenadores do povo", o repórter apura a informação e e se depara com um caso de banha deteriorada em um 
Frigorífico em Mendes (RJ). A longa querela ocupa a Justiça e as páginas do jornal. O jornal "A Manhã" continuou denunciando a falta de higiene 
dos "envenenadores do povo" em restaurantes, depósitos, cortiços e onde mais tivesse o problema.   Em outro caso, Eurycles de Mattos, diretor 
de "O Globo", responde a outro processo por divulgar um memorial denunciando a qualidade da manteiga dos produtores de Minas Gerais e 
vendo um certo favorecimento. A denúncia afetava o presidente Arthur Bernardes, ex-governador de Minas Gerais na Política do Café com Leite. 
O jornal "O Globo" defendia abertamente o movimento tenentista e, em 1924, eclodiu a Revolta Paulista. Um dos mais importantes envolve o 
presidente Epitácio Pessoa e Edmundo Bittencourt, diretor do "Correio da Manhã". Como o decreto proibia o anonimato e pseudônimos, o ex-
presidente processou o editor por inúmeras denúncias. Cabe lembrar que o mesmo jornal foi o responsável pela publicação das "cartas falsas", no 
governo Arthur Bernardes.  Os clubes e associações de jornalistas também se defendiam nesta época na justiça. Um interdito proibitório do Club 
de Imprensa solicitando um mandato proibitório, para evitar uma nova invasão da sua sede pela polícia, que acusava os membros de serem 
anarquistas. Assim, o Club de Imprensa pediu a proteção de posse na justiça contra a ação da União. O desenrolar da querela do jornal "A Manhã" 
também pode ser acompanhado no periódico, disponível no site da Biblioteca Nacional. O resultado da pesquisa mostrou que a Justiça se 
mostrou um refúgio para os que queriam se defender, mas também um instrumento de censura prévia dos jornalistas. Ao contrário do século XIX, 
o início do século XX mostrou o poder da imprensa como representantes dos anseios da população. A metodologia utilizada foi o estudo dos 
processos, dos jornais e das reportagens da época, além da bibliografia de História Contemporânea.
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