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1.O sr. é autor da ação que
derrubou a Lei de Im-
prensa. O que é necessá-
rio agora?

Uma nova luta é para acabar
com a criminalização da ativi-
dade do jornalista quando hou-
ver o interesse público envolvi-
do no assunto. Penso que será
outra vitória que vamos alcan-
çar. O Brasil vive uma situação
confortável em termos de liber-
dade de imprensa. A restrição
que faço é em relação à posi-
ção de setores do Judiciário.

2.O sr. falou que as auto-
ridades deveriam ter
mais transparência.
A questão está exata-

mente na lei de acesso. Se a au-
toridade se recusa a se manifes-
tar, isso é uma prática, é uma
exigência em países democráti-
cos. É preciso se expor ao con-
traditório. Não é só ficar falan-
do sozinho. É preciso que al-
guém diga: ‘você não respon-
deu direito essa pergunta, es-
tou inconformado com a sua
resposta’. Ou ‘a sua resposta é

falsa’. É preciso que as pessoas
entendam que o direito à infor-
mação é um direito do povo. Se
o povo não tem acesso à infor-
mação, eu lhe asseguro que a
liberdade e a democracia estão
absolutamente ameaçadas.

3.Como está a discussão
no Congresso sobre o
projeto de acesso a
informações públicas?

O principal projeto é uma ini-
ciativa do Executivo. Mas está
parado. É preciso tocar.

‘Estado’ está
sob censura
há 666 dias

BRASÍLIA

Por sua luta em defesa da liberda-
de de imprensa, executivos do
jornal argentino El Clarín recebe-
ram ontem, em Brasília, o Prê-
mio ANJ (Associação Nacional
de Jornais) de Liberdade de Im-
prensa. O diário vem enfrentan-
do, há tempos, uma série de ata-
ques partidos de setores do go-
verno de Cristina Kirchner.

Um dos principais problemas
ocorreu em março, quando o jor-
nal não circulou num domingo.
Organizados por uma central
sindical e supostamente com a
cumplicidade de setores do go-
verno, piquetes iniciados na vés-
pera impediram que a edição do-
minical fosse às ruas.

Distribuída no dia seguinte, a

edição tinha uma reportagem so-
bre a abertura de uma investiga-
ção para apurar suposto enrique-
cimento ilícito de um líder sindi-
cal.

“Assim como o Clarín, o La Na-
ción, outro bravo diário argenti-
no, além de outros títulos, sofre-
ram ações patrocinadas por seto-
res ligados ao governo em repre-
sália ao bom jornalismo que fa-
zem. Houve até boicote publici-
tário a outro jornal, Perfil, que
precisou recorrer à Corte Supre-
ma para obrigar o governo a in-
cluí-lo na sua pauta publicitá-
ria”, disse ontem a presidente da
ANJ, Judith Brito, que partici-
pou da solenidade, na sede do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

O prêmio foi entregue ao presi-
dente do grupo Clarín, Hector
Magnetto, e ao seu editor-geral,
Ricardo Kirschbaum, por filhos
do jornalista Sidnei Basile, recen-
temente falecido e que ocupou o
cargo de vice-presidente do Co-
mitê de Liberdade de Expressão
da Sociedade Interamericana de
Imprensa (SIP).

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Acuado por governo
argentino, El Clarín
recebe prêmio da ANJ

Desde29 de janeiro de 2010, o Es-
tado aguarda definição judicial
sobre o processo que o impede de

divulgar informações sobre a
Operação Boi Barrica, pela qual a
Polícia Federal investigou a atua-
ção do empresário Fernando Sar-
ney. A pedido do empresário, que
é filho do presidente do Senado,
José Sarney (PMDB-AP), o jornal
foi proibido pelo Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal (TJ-DF),
em julho de 2009, de noticiar fa-
tos relativos à operação da PF.

No dia 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney entrou
com pedido de desistência da
ação, mas o Estado não aceitou.
No dia 29 de janeiro de 2010, o
jornalapresentou aoTJ-DFmani-
festação emque sustenta sua pre-
ferência pelo prosseguimento da
ação, a fim de que ela tenha seu
mérito julgado.

DIDA SAMPAIO/AE

‘Jornalista não é
inimigo’, defende
presidente do STF
Ao abrir Fórum Internacional de Liberdade de Imprensa, Peluso
diz que mídia é um dos pilares do Estado Democrático de Direito

Miro Teixeira, deputado federal (PDT-RJ) e autor da ação que derrubou a Lei de Imprensa

Cenário. Para presidente do Supremo, liberdade é ampla e problemas com censura são marginais

● Imprensa livre

Jornal argentino tem
enfrentado uma série de
ataques de setores
ligados à presidente
Cristina Kirchner

BRASÍLIA

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Cezar Pe-
luso, abriu ontem o Fórum In-
ternacional Liberdade de Im-
prensa e Poder Judiciário de-
fendendo a mídia como um
dos alicerces da democracia.
“Jornalista não é inimigo”,
afirmou. “Ao lado de outros
institutos, como eleições li-
vres, a independência do Judi-
ciário, o império da lei e a sepa-
ração dos Poderes, a imprensa
é um dos pilares do Estado De-
mocrático de Direito.”

Reunidos durante toda a sexta-
feira na sede do STF, em Brasília,
ministros, juristas e jornalistas
debateram assuntos de interesse
da liberdade de expressão, como
a necessidade ou não de uma no-
va Lei de Imprensa, e decisões ju-
diciais que ainda hoje impõem
restrições à comunicação.

A censura ao Estado foi citada
por palestrantes brasileiros e es-
trangeiros que participaram do
evento. Em julho de 2009, o jor-
nal foi proibido por um desem-
bargador do Distrito Federal de
divulgar informações sobre in-
vestigação envolvendo o empre-
sário Fernando Sarney, filho do
presidente do Senado, José Sar-
ney (PMDB-AP).

“A censura judicial que (o jor-
nal) sofre há quase dois anos re-
presenta, sem dúvida, uma man-
cha negra da imprensa na histó-
ria do Brasil”, disse o diretor exe-
cutivo da Sociedade Interameri-

cana de Imprensa, Julio Muñoz.

‘Problemas pontuais’. Peluso
nãoquis falarespecificamente so-
bre o caso do Estado, alegando
que pode ter de julgá-lo no STF,
mas reconheceu a existência de
problemas que, em sua opinião,
são marginais. “A liberdade de
imprensajamais contoucom tan-
tas garantias legais e constitucio-
nais. Problemas pontuais, por
mais graves que sejam sob certo
aspecto, não devem obscurecer
esse fato inquestionável.”

O vice-presidente do STF, Car-
los AyresBritto, disseque há deci-
sões judiciais contrárias ao exer-
cício livre da atividade do jorna-
lista. “Hoje, o inimigo da liberda-
de de imprensa é um pequeno se-
tor do Poder Judiciário.”

“A liberdade de imprensa não
é dos jornais nem dos jornalistas.
É de todos os cidadãos”, defen-
deu a presidente da Associação
Nacional de Jornais (ANJ), Ju-
dith Brito.

O advogado do Grupo Estado
Manuel Alceu Affonso Ferreira
lembrou que o jornal está sob
censura há quase dois anos e que
tentou derrubá-la sem sucesso
várias vezes, inclusive no plená-
rio do Supremo, baseando-se jus-
tamente na decisão do tribunal
que derrubou a Lei de Imprensa.
No entanto, a reclamação do Es-
tado foi rejeitada pela maioria
dos ministros do STF. Para o ad-
vogado, uma lei democrática de-
veria ser editada para regulamen-
tar alguns pontos, como direito
de resposta e de acesso a informa-
ções. “Quero uma lei que garanta
aos jornais a origem da súbita
evolução patrimonial de minis-
tros de Estado”, acrescentou.

Autor da ação que resultou na
derrubada da Lei de Imprensa, o
deputado Miro Teixeira (PDT-
RJ) defendeu a edição de uma sú-
mula, pelo STF, para descrimina-
lizar a atividade do jornalista que
noticia fatos relacionados à atua-
ção de autoridades. Muitas vezes
esses jornalistas são processa-
dos por autoridades que alegam
ter sido difamadas e injuriadas.

“Eu quero lhes dizer que tem
de haver uma luta internacional
pelo fim da criminalização da in-
júria. Não pode ser conduta puní-
vel, quando praticada por jorna-
lista”, afirmou.

CEZAR PELUSO
PRESIDENTE DO STF
“A liberdade de imprensa jamais
contou com tantas garantias
legais e constitucionais.
Problemas pontuais, por mais
graves que sejam sob certo
aspecto, não devem obscurecer
esse fato inquestionável”

JULIO MUÑOZ
DIRETOR EXECUTIVO DA SIP
“A censura que o jornal sofre
há quase dois anos representa
uma mancha negra da
imprensa na história do Brasil”
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