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INão há pessoas nem socie-
dades livres sem liberdade
de expressão e de imprensa.
O exercício dessa não é uma

concessão das autoridades, é um
direito inalienável do povo.

IIToda pessoa tem o direi-
to de buscar e receber
informação, expressar
opiniões e divulgá-las

livremente. Ninguém pode res-
tringir ou negar esses direitos.

IIIAs autoridades de-
vem estar legalmen-
te obrigadas a pôr à
disposição dos cida-

dãos, de forma oportuna e equita-
tiva, a informação gerada pelo
setor público. Nenhum jornalista
poderá ser compelido a revelar
suas fontes de informação.

IVO assassinato, o ter-
rorismo, o seques-
tro, as pressões, a
intimidação, a prisão

injusta dos jornalistas, a destrui-
ção material dos meios de comu-
nicação, qualquer tipo de violên-
cia e impunidade dos agressores,
afetam seriamente a liberdade de
expressão e de imprensa. Esses
atos devem ser investigados com
presteza e punidos severamente.

VA censura prévia, as res-
trições à circulação dos
meios ou à divulgação
de suas mensagens, a

imposição arbitrária de informa-
ção, a criação de obstáculos ao
livre fluxo informativo e as limita-
ções ao livre exercício e movi-
mentação dos jornalistas se
opõem diretamente à liberdade
de imprensa.

VIOs meios de comuni-
cação e os jornalis-
tas não devem ser
objeto de discrimina-

ções ou favores em função do
que escrevam ou digam.

VIIAs políticas tari-
fárias e cam-
biais, as licen-
ças de importa-

ção de papel ou equipamento
jornalístico, a concessão de fre-
quências de rádio e televisão e a
veiculação ou supressão da publi-

cidade estatal não devem ser uti-
lizadas para premiar ou castigar
os meios de comunicação ou os
jornalistas.

VIIIA incorpora-
ção de jorna-
listas a asso-
ciações pro-

fissionais ou sindicais e a filiação
de meios de comunicação a câ-
maras empresariais devem ser
estritamente voluntárias.

IXA credibilidade da
imprensa está liga-
da ao compromisso
com a verdade, à

busca de precisão, imparcialida-
de e equidade e à clara diferen-
ciação entre as mensagens jorna-
lísticas e as comerciais. A con-
quista desses fins e a observân-
cia desses valores éticos e profis-
sionais não devem ser impostos.
São responsabilidades exclusi-
vas dos jornalistas e dos meios
de comunicação. Em uma socie-
dade livre, a opinião pública pre-
mia ou castiga.

XNenhum meio de comu-
nicação ou jornalista
deve ser sancionado por
difundir a verdade, criti-

car ou fazer denúncias contra o
poder público.

A liberdade de expressão é um
direito do cidadão, jamais uma
concessão dos governos. O gran-
de juiz das virtudes ou defeitos
de uma publicação é o leitor. A
melhor lei de imprensa é a que
não existe. Foi com princípios co-
mo esses que a Declaração de
Chapultepec, nascida no impo-
nente castelo Chapultepec, na
Cidade do México, se impôs co-
mo um dos instrumentos decisi-
vos para a liberdade de expres-
são na América Latina.

Passados 19 anos – que se com-
pletam amanhã –, a declaração
constitui um caso raro em que
um código completo de normas
foi criado pela sociedade para de-
fender a democracia. Ela acabou
sendo assinada por 59 presiden-
tes da República em 32 países.

“É um marco essencial na defe-
sae promoção da liberdade de ex-
pressão e da liberdade de impren-
sa, não apenas na América Lati-
na, mas em todo o mundo”, diz o
diretor executivo da Associação
Nacionalde Jornais (ANJ),Ricar-

do Pedreira. “Não tem força le-
gal, mas tem uma enorme autori-
dade”, afirmou em uma palestra
Santiago Canton, um ex-relator
sobre Liberdade de Expressão da
OrganizaçãodeEstadosAmerica-
nos. O aniversário será festejado
amanhã pela Sociedade Intera-
mericana de Imprensa (SIP) em
Puebla, no México, onde ela reali-
za sua Reunião de Meio de Ano.

O documento de 1994 tem dez
artigos curtos, que, no dizer dos
estudiosos, valem tanto pelo
que dizem quanto pelo que não é
dito (veja a declaração ao lado).

Uma das marcas do texto é o
dinamismo: para divulgar e de-
fender esses princípios, a SIP ins-
talou o Projeto Chapultepec, que
desde então promoveu mais de
20 fóruns internacionais. Criou
ainda o Prêmio Chapultepec, pa-
ra premiar trabalhos a seu respei-
to. Um dos seus bons momentos
foi o encontro em Bogotá, em ja-
neiropassado,noqual opresiden-
te Juan Manuel Santos reuniu 50
governadores e prefeitos do país.
Todossubscreveram o documen-
to. “Respeitar as diferenças é
uma parte essencial de qualquer
democracia”, disse à época o pre-
sidente colombiano.

“Muitos marcos foram estabe-
lecidos. E nosso trabalhou não
terminou”, disse sobre esses fó-

runs um dos presidentes do Co-
mitê Chapultepec, Bartolomé
Mitre, do jornal argentino La Na-
ción. “Sabemos o que é viver sem
liberdade de expressão”, afir-
mou em outro encontro da SIP,
em Fortaleza, o então presiden-
te da Associação Nacional de Jor-
nais Francisco de Mesquita Ne-
to, hoje diretor-presidente do
Grupo Estado. A declaração te-
ve um grande momento em
2001, quando seus dez princí-
pios serviram de base para a De-
claração de Princípios sobre a Li-
berdade de Expressão, um dos
pilares da Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos.

Aceitahojeemtodoocontinen-

te – à exceção de Equador e Vene-
zuela –, a declaração tem ajudado
a garantir o direito à informação
num universo de 540 milhões de
pessoas,segundoseusformulado-
res.Comoavanço,foramganhan-
do força a transparência, o direito
de acesso às informações dos go-
vernos e a despenalização de deli-
tos como a difamação, dizem.

Brasileiros. A declaração se tor-
nou um compromisso formal do
Brasil em 9 de agosto de 1996,
quando o então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso a assi-
nou. “Quando a imprensa perde a
liberdade, é sintoma de que o po-
vo também perdeu, o que é mais
grave”, comentou FHC à época.

Antes desse “sim”, no entanto,
aconteceu um “não” – e quem o
deu foi o antecessor, Itamar Fran-
co. O então presidente se recusou
a endossar os dez princípios, ale-
gando que nada se dizia ali sobre
“o necessário, imprescindível di-
reito de resposta” a que qualquer
um tem direito, caso se sinta pre-
judicado por uma reportagem.

Em 2006, foi a vez de Luiz Iná-
cio Lula da Silva, sucessor de
FHC, aderir ao documento. Em
solenidade no Palácio do Planal-
to,diantededirigentesdaAssocia-
çãoNacionaldeJornaisedaSocie-
dade Interamericana de Impren-

sa (SIP), Lula afirmou: “No Brasil
nãohámaisespaçoparaqueagen-
te não compreenda, de uma vez
por todas, que quanto mais poder
temos, mais responsabilidade te-
mos que ter. Isso vale para presi-
dente, prefeito, governador ou
um grande jornalista”.

Na última campanha presiden-

cial brasileira, os três principais
candidatos assinaram o texto.

O presidente equatoriano Ra-
fael Correa chegou a dizer, no iní-
cio de seu governo, que poderia
assinar,desde que os meios de co-
municação“respeitassemosdirei-
tos de seus trabalhadores”.
/ GABRIEL MANZANO

A Declaração de Chapultepec, que
completa agora 19 anos, rege o fluxo
da informação e o trabalho de um
jornalista em um sistema democráti-

co. O momento vivido atualmente na América
Latina torna, portanto, seus princípios e ga-
rantias ainda mais necessários.

Há, nesse cenário, dois grandes desafios. Pri-
meiro, a violência física. Há 30 anos, eram os
próprios governos que se encarregavam de as-
sassinar e desaparecer com os jornalistas. Hoje,
isso já não ocorre, mas temos o crime organiza-
do, transnacional, que opera em muitos países,
com forte presença no México.

Nosúltimos seisanos, ele causouo assassinato ou
o desaparecimento de mais de 50 jornalistas, além
dosqueforamparaoexílio ouabandonaramaprofis-
são. E o mais importante, no caso, é que a intimida-
ção leva à autocensura. E o problema vai além: já não
falamos só de um problema da imprensa, mas dos
direitos fundamentais da sociedade. Ela fica menos
informada e, portanto, menos democrática.

Lembre-se aqui, também, Honduras, hoje o
país com a maior taxa de homicídios do planeta

– cerca de 80 por 100 mil. No Brasil, o quadro
tem altos e baixos, mas algo está errado quando
até em cidades como São Paulo e Curitiba te-
mos os casos de André Caramante e Mauri Kö-
nig, jornalistas que foram forçados a se exilar.

Há outro problema que afeta os princípios
que integram a Declaração. Tem a ver com os
líderes eleitos por voto popular que, de alguma
forma, estão sabotando o conteúdo da democra-
cia, avançando sobre outros poderes, desacredi-
tando instituições. A Venezuela é um exemplo.

OProjeto Chapultepec é um trabalho indispensá-
vel nesse cenário, ao debater e divulgar os princí-
pios junto a estudiosos, professores, estudantes,
entidades civis. Uma ação que nós, no Comitê para
Proteção dos Jornalistas, também destacamos e de-
fendemos sempre. Mas sabemos que esses princí-

pios não estão tão arraigados, como demonstra o
avanço que se prepara contra as normas da Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos,
no fim do mês, em reunião da Organização dos
Estados Americanos. Com o Equador à frente,
esses países recorrem ao eufemismo dizendo
que querem fortalecer essas normas. O proble-
ma não está só nos governos que atacam, mas
também em países de grande peso regional que
atuam de forma a permitir esses avanços, sem
contrapesos– casodoBrasil, queseguenumcom-
portamento ambíguo, que não combina com sua
aspiração de converter-se em um líder global.

✽

COORDENADOR PARA AMÉRICA LATINA DO COMITÊ

PARA PROTEÇÃO DOS JORNALISTAS

Jornal divulgou declaração

Declaração de Chapultepec completa
19 anos com apoio de 59 presidentes

✽

Análise: Carlos Lauría

● Pela 1ª vez em 50 anos, uma
reunião da SIP teve um relatório
sobre Cuba, feito pela ativista
Yoani Sánchez. Segundo ela, o
combate à imprensa sob Raúl
Castro “é mais paramilitar”.
“Quem exerce o jornalismo inde-
pendente caminha entre a liber-
dade e o cárcere. Pode terminar
num calabouço.”

Brasil cita impunidade em reunião da SIP
País destaca assassinatos e agressões contra jornalistas; Reunião de Meio de Ano da Sociedade Interamericana de Imprensa ocorre no México

www.estadao.com.br/acervo
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A impunidade dos que atacam
a liberdade de informar é a per-
sonagem central do Relatório
sobre a Liberdade de Impren-
sa no Brasil, lido ontem em
Puebla, no México, pelo repre-
sentante Paulo de Tarso No-
gueira. Delegados de 21 países
participam naquele país da
Reunião de Meio de Ano da So-
ciedade Interamericana de Im-
prensa. “É motivo de grande
preocupação a impunidade
nos casos de assassinatos,
cujo número cresceu nos últi-
mos anos”, adverte o texto.

Apresentado à Comissão de Li-
berdade de Expressão e Informa-

ção da SIP, o texto denuncia tam-
bém“arecorrência dedecisõesju-
diciais proibindo a divulgação de
informações,comoéocasodoEs-
tado, que continua proibido de
divulgarinformaçõessobreo pro-
cesso contra o filho do ex-presi-
dente da República, José Sarney”.
No curto período compreendido
pelo documento, entre 1.º de ou-
tubro e 19 de fevereiro, são relata-
dos 22 casos – dois assassinatos,
nove agressões, cinco casos de
censura e seis ameaças.

Preparada pela Associação Na-
cional dos Jornais (ANJ), a análi-
se brasileira ainda cita “o destem-
pero verbal do presidente do Su-
premo Tribunal Federal, minis-
tro JoaquimBarbosa,que, no dia 5
demarço,respondeudeformarís-

pidaàperguntaquelheformulava
ojornalistaFelipeRecondo”.“An-
tes que completasse a pergunta, o
ministro disse: ‘Me deixa em paz.
Vá chafurdar no lixo como você
sempre faz’”. Cita, em seguida, o
pedido de desculpas do ministro.

FHC premiado. No início da tar-
de, a SIP homenageou o ex-presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso com a Medalha Chapulte-
pec, citando “seu trabalho asso-
ciado à luta por liberdade de ex-
pressão, que inclui a criação da
Secretaria de Direitos Humanos
no Brasil e sua defesa dos ín-
dios”. O presidente da comissão
do prêmio, Jorge Canahuati, dis-
se que FHC “sacudiu o Brasil das
chuvas da ditadura”. O ex-presi-

dente afirmou que “a liberdade
necessita de pluralidade” e que
ela é “irmã da diversificação”.

Também recordou a difícil convi-
vência com a censura, citando o
Estado por ter recorrido, no re-
gime militar, aos versos de Ca-
mões para denunciar o autorita-
rismo do governo. E disse que o
desafio, agora, é combinar “to-
das as novas tecnologias com a
defesa da liberdade”.

Casos. Em suas 11 páginas, o re-
latório informa as mortes do jor-
nalista Rodrigo Neto, do jornal
Vale do Aço, de Ipatinga (MG), na
última sexta-feira, e a do radialis-
ta Mafaldo Goes, em Jaguaribe
(CE), em 22 de fevereiro. Em se-
guida, fala das intimidações sofri-
das por uma jovem não jornalis-
ta, em Santa Catarina. Trata-se
da estudante Isadora Faber, que

criou no Facebook o “Diário de
Classe”, em que denunciava fa-
lhas na escola Maria Tomázia
Coelho, onde estuda, em Floria-
nópolis. Isadora sofreu amea-
ças, sua avó foi atacada na rua, a
família toda intimidada, aparen-
temente por professores e fami-
liares de outros alunos.

Outro episódio de destaque
no capítulo das ameaças foi o avi-
so anônimo recebido em 18 de
dezembro de 2011 pelo jornalista
Mauri König, da Gazeta do Povo,
de Curitiba. “Informavam que
sua casa seria metralhada por po-
liciais militares”, após seguidas
denúncias que ele fez sobre abu-
sos praticados pela polícia para-
naense. Sua família e o jornal
também receberam ameaças.

Apoio. O ex-presidente Lula, durante evento em 2006, quando assinou a declaração; FHC e Dilma também são signatários

Situação de Cuba é
abordada pela 1ª vez

Um documento mais
do que necessário
à América Latina

● RealidadeTexto de 1994 se tornou
instrumento decisivo
para a defesa da
liberdade de expressão
na América Latina
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MARCELO MOREIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE JORNALISMO
INVESTIGATIVO (ABRAJI)
“A sociedade justa só é possível
onde a imprensa é livre e onde
as autoridades têm a obrigação
de informar. A sociedade como
um todo deve comemorar os
princípios da declaração, mas
cada um, individualmente, deve
trabalhar para que um dia ela
seja uma realidade”

ED FERREIRA//ESTADÃO–3/5/2006

ÍNTEGRA DA DECLARAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A8.




