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Lei pode punir jornalistas que publiquem
informações de segurança nacional no Japão
Governo alega esforço
contra espionagem; para
opositores, Estado quer
aumentar controle

-TÓQUIO- Em meio ao debate glo-
bal desencadeado pelo vaza-
mento de documentos sigilosos
do governo americano, o Japão
—maior aliado dos EUAnaÁsia
— está decidido a aprovar uma
lei que amplia a proteção a seus
segredos de Estado. Um projeto
já enviado ao Parlamento prevê
duras penas para quemdivulgar
informações secretas referentes
à segurança nacional, sejam
funcionários públicos, jornalis-
tas ou cidadãos comuns.
Se a legislação for aprovada,

caberá ao Gabinete do primeiro-
ministro conservador Shinzo
Abedecidiroquepodeser classi-
ficado como confidencial. O tex-
to vem sendo denunciado pela
oposição, acadêmicos e a im-
prensa japonesa como um golpe

contraodireito à informação.Di-
ante das tensões crescentes vin-
dasdaChina edaCoreiadoNor-
te, o governo japonês diz querer
reforçar a proteção adados sobre
defesa e diplomacia, prevenindo
atosdeespionageme terrorismo.
Oscríticosdoprojetoalegamque
o texto é vago, podendo levar a
decisõesarbitráriasque restringi-
riam a liberdade de imprensa.

USINAS NUCLEARES NA MIRA
Relatos confidenciais sobre usi-
nas nucleares, por exemplo, po-
derão ser barrados—umamedi-
da preocupante. A crise nuclear
de Fukushima, que ainda não
acabou, foi marcada pela demo-
ra das autoridades em admitir a
dimensão da catástrofe. Inciden-
tes ocorridos na central só foram
confirmados depois de serem
publicados nos jornais.
A legislação defendida por Abe

e seus aliados, que têm maioria
no Parlamento, prevê até dez
anos de prisão para funcionários
públicos que vazarem informa-
ções classificadas como segredos
de Estado. Já os jornalistas que
obtiveremesses documentos po-
demserpunidos comcincoanos

de cadeia. Eles também são ad-
vertidos a “não utilizar métodos
inapropriadospara investigarpo-
líticas governamentais”.
Atualmente, sóoMinistérioda

Defesa tem poderes para definir
o que é sigiloso. Combase nessa
autoridade, calcula-se que 34
mil documentos tenham sido
destruídos entre 2006 e 2011. Na
nova lei, o status de “segredo de
Estado” valepor cincoanos, pra-
zo quepode ser renovado. Infor-
mações confidenciais podem fi-
car, para sempre, trancafiadas
nos arquivos oficiais.
— O governo está usando a

questão da segurança nacional
como fachada. Sua intenção é
aumentar os poderes do Estado.
Estamos vendo a recriação de
um Estado fascista — denuncia
o deputado independente Taro
Yamamoto, ativista antinuclear.
Mesmo parlamentares e ana-

listas moderados alertam que
qualquer pessoa corre risco de
processo sedivulgar informações
confidenciais sobre bases milita-
res ou usinas nucleares no Japão.
O texto danova lei não especifica
oquepodeserconsideradoame-
aça à segurança nacional. l
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-LONDRES-O caso de escutas ilegais pelos ta-
bloides de Rupert Murdoch levou a uma
ampla discussão sobre os limites da liber-
dade de imprensa no Reino Unido. Mas
agora as novas ferramentas de combate a
exageros cometidos pelos jornais britâni-
cos podem abrir caminho para a censura
de reportagens como a série derivada dos
documentos sigilosos vazados pelo ex-
prestador de serviço de agências de Inteli-
gência americanas Edward Snowden, que
colocariamemriscoasegurançanacional.
Especialistas tememaimposiçãoderestri-
ções perigosas ao trabalho de jornalistas
no país que ficou conhecido como berço
da liberdade de imprensa.
— O circuito fundamental em que a li-

berdade é alimentada pelo direito de im-
prensa está falindo. Em 30 anos, temo
que oReinoUnido estará oscilando entre
o status de Estado autoritário e totalitário
— disse o especialista Tim Crook, do de-
partamentodeMídia eComunicações de
Goldsmiths da Universidade de Londres
eprofessor visitantede JornalismoTelevi-
sivo da Universidade de Birmingham.

‘NYT’ DENUNCIA BULLYING À IMPRENSA
Háalgunsmeses, o governobritânicovem
tentando fechar o cerco ao jornal “The
Guardian”, o primeiro a publicar o que vi-
nha fazendo a Agência de Segurança Na-
cional americana (NSA) com os dados de
e-mails, telefones e redes sociais depesso-
as em dezenas de países— com ajuda do
Reino Unido. A pressão política sobre a
publicação, que teve o conteúdo de seus
computadores destruídos pelas autorida-
des, só faz aumentar. Parlamentares inten-
sificam a cobrança de um lado, enquanto
a polícia leva adiante uma investigação
criminal.
Em entrevista ao “Guardian” na sexta-

feira, o responsável por liberdade de ex-
pressão da ONU, Frank La Rue, se disse
chocado com a maneira pela qual o jor-

nal britânico vem sendo tratado.Names-
ma reportagem, o presidente da Associa-
çãoMundialde Jornais (WAN-IFRA),Vin-
cent Peyrègne, que deve levar uma mis-
são pela liberdade de imprensa ao Reino
Unidodentrodedoismeses, afirmaquea
reputação do país pode estar ameaçada.
Em editorial publicado na semana pas-

sada, o jornal americano “The New York
Times” afirmou que, diferentemente dos
EUA, o Reino Unido não tem garantias
constitucionais da liberdade de imprensa.
“Comissões parlamentares e a polícia es-
tão, agora, explorando a falta de proteção
para ameaçar, intimidar e possivelmente
processar o jornal ‘TheGuardian’ pelapu-
blicação de informações baseadas emdo-
cumentos da NSA que foram vazados por
Edward Snowden”, diz o texto. O “NYT”
diz ter publicado reportagens semelhan-
tes acreditando que o público tem o inte-
resse evidente em conhecer o assunto.
Segundo o jornal americano, que fala

em bullying à imprensa britânica, “estes

desdobramentos alarmantes ameaçam
a capacidade dos jornalistas de cumpri-
rem seu dever demaneira eficiente”.
Recentemente, o primeiro-ministro

britânico,DavidCameron, chegoua fazer
um discurso mais duro no Parlamento
contra os vazamentos, ameaçando agir
para impedir a publicação de novas re-
portagens, num claro recado ao “Guardi-
an”. Mas, no dia seguinte, voltou atrás e
disse que era contra a censura.
Adiscussão sobreos limites da impren-

sa não se restringe aos vazamentos de
Snowden. O tema acaba por esbarrar no
debate sobreosdetalhes finaisdeumare-
cém-aprovada Royal Charter (ou Carta
Real), que prevê o estabelecimento de
um controle independente da imprensa.
Odocumento foi criadoapósoescânda-

lo dos grampos em2010—quando foi re-
velado que jornalistas do grupo de Mur-
doch grampeavam o telefone de celebri-
dades e outros cidadãos para garantirem
reportagens exclusivas para o extinto ta-

bloide “News of the World” — e assinado
pela rainha nomês passado. As empresas
de jornalismo terão a opção de aderir ou
não ao novo regime. Mas está prevista a
criação de punições exemplares para
aquelesqueseexcederemeestiveremfora
do novo regime.
Nestemomento, a corte britânica ana-

lisa o caso das escutas a telefones de au-
toridades, deKateMiddleton,mulher do
príncipeWilliam, herdeiro da coroa, e de
funcionários da corte real, além de ou-
tras celebridades britânicas.
O julgamento, que se arrasta há dias,

ainda não tem prazo para acabar. A histó-
ria que colocounobancodos réus ex-fun-
cionários do “News of theWorld” deu iní-
cio a uma série de denúncias contra ou-
tros veículos de comunicação no país e
desencadeou a elaboração da Carta Real,
quesubstituiriaumórgãoreguladorque já
existia e não funcionava porque os jornais
vetavam tudo o que se impunha a eles.

MULTAS MILIONÁRIAS A JORNAIS
Caberá ao órgão independente o papel
de impor multas que poderão chegar a
ummilhãode libras (cercadeUS$1,5mi-
lhão) ou até 1% do faturamento das em-
presas, além de obrigar jornais, revistas e
sites de internet com conteúdo jornalísti-
co a publicar pedidos de desculpas com
destaque nas primeiras páginas sempre
que considerar apropriado.
Para os três principais partidos políti-

cos do país, que acordaram o texto da
Carta Real, a liberdade de imprensa não
será comprometida pelo documento.
Mas para Crook, trata-se da classe políti-
ca retirando poderes da imprensa.
— Políticos, a partir dos poderes Exe-

cutivo e Legislativo, determinariam
controle, supervisão e punição na regu-
lação na mídia secundária impressa e
on-line. Já há muito controle — disse.
Ainda não se sabem ao certo os rumos

que o assunto tomará, mas a sensação é
que a terra da liberdade de imprensa po-
de estar prestes a impor amarras ao tra-
balho de jornalistas no país. l

Reação a escândalo de escutas ilegais abre caminho para outras restrições a atuação damídia britânica
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Cerco.Mulher caminha em frente à sede do “Guardian”: governo apagou conteúdo de computadores e aumenta pressão sobre o jornal

Censura paira sobre berço da imprensa livre

NOVO REGIME
A Carta Real estabelece um con-
trole independente da imprensa.
Documento foi criado após escân-
dalo dos grampos

ADESÃO OPCIONAL
Empresas jornalísticas decidirão
se aderir ou não ao novo regime.
Mas haverá punição maior aos
que se excederem e estiverem
fora do novo órgão regulador

SANÇÕES
As multas impostas aos meios
que desrespeitarem as regras do
novo órgão de controle podem
chegar a ummilhão de libras ou
1% do faturamento da empresa.
Mídia também pode ser obrigada
a publicar pedido de desculpas
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Text Box
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