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‘Estado’ está
sob censura
há 671 dias
Desde 29 de janeiro de 2010, o
Estado aguarda definição judi-
cial sobre o processo que o impe-
de de divulgar informações so-

bre a Operação Boi Barrica, pela
qual a Polícia Federal investi-
gou a atuação do empresário
Fernando Sarney. A pedido do
empresário, que é filho do presi-
dente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), o jornal foi proibi-
do pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal (TJ-DF), em ju-
lho de 2009, de noticiar fatos
relativos à operação da PF.

No dia 18 de dezembro de
2009, Fernando Sarney entrou
na Justiça com pedido de desis-
tência da ação, mas o Estado
não aceitou. No dia 29 de janei-
ro de 2010, o advogado do jornal
apresentou ao Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal manifes-
tação em que sustenta sua prefe-
rência pelo prosseguimento da
ação, a fim de que ela tenha seu
mérito julgado

Entidades consideram
projeto inconstitucional

Câmara quer criminalizar
divulgação de investigação
Proposta de autoria de Sandro Mabel, aprovada na CCJ, pretende
barrar divulgação de notícias que costumam atingir parlamentares

ANDRE DUSEK/AE-25/1/2011

● Justificativa

Origem. Mabel, autor do projeto, apresentado em 2007

Gabriel Manzano

A reação, entre entidades da mí-
dia e dos meios jurídicos, foi unâ-
nime: todos consideram o texto
aprovado pela CCJ da Câmara
não só inconstitucional como fo-
ra de lugar. “O texto é flagrante-
mente inconstitucional”, resu-
me o presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Ophir Ca-
valcante.

“É uma iniciativa que bate con-
tra a liberdade de imprensa e pre-
sumo que o plenário da Câmara
não vai aprová-la”, acrescenta

Manual Alceu Affonso Ferreira,
advogado do Estado. “O projeto
se reporta a um texto legal que
trata do funcionalismo público
e, portanto, não tem como ser
aplicado à imprensa”, adverte,
ainda, Ricardo Pedreira, presi-
dente da Associação Nacional
dos Jornais (ANJ).

“A penalização se limita ao ser-
vidor público que vaza a informa-
ção, como já está previsto. Não
vemos nenhuma modificação no
estado de fato atual. Pelo bem da
democracia, os que querem fa-
zer censura não sabem escrever.

Suas ações, portanto, são inefica-
zes”, conclui Emanuel Soares
Carneiro, da Associação Brasilei-
ra de Empresas de Rádio e TV.

Para Manuel Alceu, aparente-
mente veio à tona, na comissão,
“um certo espírito de corpo que
levouao aceleramentodesse pro-
jeto, quem sabe com a intenção
de atingir o jornal”. Mas, avalia,
“é uma legislação que está sendo
criada depois”.

Tanto a ANJ quanto a OAB e a
Abert destacaram, em suas rea-
ções,as deficiências legais dotex-
to aprovado. Primeiro, o projeto
“viola diretamente o art. 220, pa-
rágrafo 1º, da Constituição, em
combinação com o art. 5º” – pois,
ao tipificar como crime a divulga-
ção e a conduta de quem divulga
essasnotícias, “estabelece,de for-
maindireta,acensura”.Cavalcan-

te, da OAB, ressalta que o Supre-
moTribunal Federal, por meio da
ADPF 130, deixou claro que o di-
reito à informação, à expressão e
ao pensamento se sobrepõe aos
direitosà intimidade, àvida priva-
daeàhonradentrodeumaponde-
ração dos princípios constitucio-
nais. E acrescenta: “Já existe pe-
nalização àqueles que divulga-
rem algo que atinja a honra e a
intimidade das outras pessoas.”

ANJ e Abert detalham a situa-
ção jurídica do projeto: a altera-
ção aprovada se refere a um arti-
go do Capítulo I do decreto 2.848,
que é de 1940. Ele trata de “cri-
mes praticados por funcionário
público contra a administração
em geral”. Sendo assim, como diz
Pedreira, “se a intenção era pena-
lizar o exercício da profissão de
jornalista, não foi bem sucedida”.

BRASÍLIA

Para barrar a divulgação de no-
tícias que costumam atingir
parlamentares, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara aprovou na terça-
feira um projeto de lei, de auto-
ria do deputado Sandro Mabel
(PR-GO), que tipifica o crime
de violação e vazamento de si-
gilo investigatório. A propos-
ta seguirá, agora, para a vota-
ção em plenário.

Pelo projeto, constituirá cri-
me não só a revelação de fato que
esteja sob investigação, em qual-
quer procedimento oficial, mas
também sua divulgação pela mí-
dia. A pena é de dois a quatro
anos de reclusão, além de multa.

A CCJ aprovou o substitutivo
do relator, Maurício Quintella
Lessa (PR-AL), que define o cri-
me como “revelar ou divulgar fa-
tos ou dados que estejam sendo
objeto de investigação criminal
sob sigilo”. O relator afirmou
que a sociedade brasileira tem as-
sistido a uma “perigosa relação”

entre autoridades e meios de co-
municação de massa.

“O sigilo legal tem sua razão
de ser pela própria natureza das
investigações, no sentido de dar
eficácia às ações investigativas
até que se forme o convencimen-
to da autoridade”, argumenta
Quintella. Ele disse lamentar
que esses dados sejam lançados
à opinião pública com o intuito
de macular a imagem do investi-
gado. “Muitas vezes, os danos
são irreparáveis à honra e à inti-
midade, e quando a pessoa inves-
tigada é absolvida, estranhamen-
te, este fato não desperta o mes-
mo interesse midiático.”

Na justificativa do projeto o
autor, Sandro Mabel, critica os
“inúmeros casos de ‘denuncis-

mo’ vazio, que após processos ju-
diciais equilibrados, e após o
exercício do contraditório, aca-
bam por concluir pela inocência
das pessoas envolvidas”. Em sua
avaliação, “pouco adianta para a
vida dessas pessoas injustamen-
te condenadas à execração públi-
ca que seja possível depois rece-
ber indenização pelo dano mo-
ral ou à imagem. É preciso impe-
dir o dano injusto antes que ele
aconteça e a pessoa inocente te-
nha sua vida irremediavelmente
prejudicada”.

Mensalão. O projeto foi apre-
sentado em 2007 por Mabel, que
dois anos antes fora acusado pe-
las CPIs dos Correios e do Men-
salão de ter oferecido R$ 1 mi-
lhão à então deputada Raquel
Teixeira (GO) para que trocasse
o PSDB pelo PL, partido do qual
era líder.

O deputado acabou sendo ab-
solvido da condenação em pro-
cesso de cassação no Conselho
de Ética da Câmara. O relator do
caso, Benedito de Lira (PP-AL),
hoje senador, considerou que os
acusadores não comprovaram a
denúncia e, por isso, Mabel deve-
ria ser beneficiado pelo princí-
pio da “presunção de inocência”.

MAURÍCIO
QUINTELLA ROCHA
DEPUTADO, RELATOR DO TEXTO
“O sigilo legal tem sua razão de
ser, no sentido de dar eficácia às
ações investigativas até o
convencimento da autoridade”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A10.




