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essencial para o exercício efetivo da democracia, por sua vez também essencial para
a construção dos consensos que permitem
a evolução de sociedades prósperas e justas.
Há problemas com essa liberdade
irrestrita? Naturalmente há, como os
erros ou até mesmo a má-fé que pode
acontecer nos jornais e os males daí
decorrentes. A democracia é imperfeita,
mas nada a substitui.
Projeto de lei que tramita no Senado
e que trata do direito de resposta, com os
Fim da Lei de Imprensa representa o exercício da liberdade devidos aperfeiçoamentos, é uma possível solução para os erros eventualmente
de expressão com responsabilidade, segundo a ANJ
cometidos pela imprensa Para a má-fé como a calúnia, ofensa e difamação - há a
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JORNAIS a liberdade de expressão é um direito legislação de danos morais, como já citado.
(ANJ) considera sábia e acertadíssima a maior, que antecede os demais, e que sobre Além disso, é preciso que jornais e
decisão do Supremo Tribunal Federal ele não cabe pressupostos.
jornalistas estejam em permanente pro(STF), em 2009, de declarar inconstitucioIsso significa que todos os cidadãos cesso de autocritica, de relação transpanal a Lei de Imprensa criada no regime podem dizer o que bem entendem e que rente com suas audiências, de compromilitar e, mais do que isso, de definir que só depois de efetivada essa livre expres- misso com a ética. Há um ano, a ANJ criou
não cabe nenhuma legislação específica são é que cabe algum tipo de reparo, san- o seu Programa Permanente de Autorrepara o exercício do jornalismo. A ANJ ção ou pena. É o conceito democrático gulamentação, que estimula os jornais a
chegou a apoiar projeto de lei que criava clássico da liberdade de expressão com ela associados - e que representam algo
normas próprias para o jornalismo, como responsabilidade. O contraponto da liber- como 90% da circulação diária de jornais
alternativa à autoritária e obscurantista dade total é a possibilidade de punição no Brasil - a adotar práticas éticas, de
Lei de Imprensa dos militares. Mas evo- posterior caso a Justiça defina que houve relacionamento aberto com seus leitores,
luímos para o entendimento de que no calúnia, ofensa ou difamação, previstas com a divulgação de seus princípios ediBrasil, assim como na grande maioria das em legislação específica
toriais, da criação de fóruns críticos e da
democracias, a supremacia total de liberIsso vale para todos, inclusive os jorna- correção de erros, entre outras iniciativas.
dade é incompatível com leis de imprensa listas, os jornais e os meios de comunicação. A liberdade de imprensa, não custa
A decisão do STF foi histórica não apenasDecidiu o STF que no Brasil, assim como na repetir, não é apenas dos meios de
porque sepultou de vez uma lei integral- imensa maioria das democracias maduras e comunicação, dos jornais e dos jornalismente contrária ao espírito da Constituição consolidadas, a liberdade de expressão, que tas. É de toda a sociedade, e por isso não
de 1988, mas por ter consagrado a total inclui a liberdade de imprensa, é um direito interessa a ela nenhuma lei limitadora
liberdade de expressão, sem nenhum con- supremo porque interferir nele seria violar ou condicionante.
dicionamento prévio, como uma das prin- a própria integridade do ser humano. Junto
cipais características da democracia que a isso, disseram os ministros do STF que a RICARDO PEDREIRA é díretor-executivo da
estamos construindo. Decidiu o STF que total liberdade de expressão é elemento Associação Nacional de Jornais
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Não precisamos

Fonte: Revista de Jornalismo ESPM, São Paulo, ano 1, n. 3, p. 25, out./ nov./ dez. 2012.

