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

Leia a notícia Email Imprimir A+  A-

Você está em Notícias > Brasil

'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
28 de maio de 2011 | 0h 00

- O Estado de S.Paulo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, abriu ontem o Fórum
Internacional Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário defendendo a mídia como um
dos alicerces da democracia. "Jornalista não é inimigo", afirmou. "Ao lado de outros
institutos, como eleições livres, a independência do Judiciário, o império da lei e a
separação dos Poderes, a imprensa é um dos pilares do Estado Democrático 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 nova Lei de
Imprensa, e decisões judiciais que ainda hoje
impõem restrições à comunicação.

A censura ao Estado foi citada por
palestrantes brasileiros e estrangeiros que
participaram do evento. Em julho de 2009, o
jornal foi proibido por um desembargador do
Distrito Federal de divulgar informações
sobre investigação envolvendo o empresário
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Fernando Sarney, filho do presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP).

"A censura judicial que (o jornal) sofre há quase dois anos representa, sem dúvida, uma
mancha negra da imprensa na história do Brasil", disse o diretor executivo da Sociedade
Interamericana de Imprensa, Julio Muñoz.

"Problemas pontuais". Peluso não quis falar especificamente sobre 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 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."

O vice-presidente do STF, Carlos Ayres Britto, disse que há decisões judiciais contrárias
ao exercício livre da atividade do jornalista. "Hoje, o inimigo da liberdade de imprensa é
um pequeno setor do Poder Judiciário."

"A liberdade de imprensa não é dos jornais nem dos jornalistas. É de todos os cidadãos",
defendeu a presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Judith 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 plenário do Supremo, baseando-se justamente na decisão do tribunal que
derrubou a Lei de Imprensa. No entanto, a reclamação do Estado foi rejeitada pela
maioria dos ministros do STF. Para o advogado, uma lei democrática deveria ser editada
para regulamentar alguns pontos, como direito de resposta e de acesso a informações.
"Quero uma lei que garanta aos jornais a origem da súbita evolução patrimonial de
ministros 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 súmula, pelo STF, para descriminalizar a atividade
do jornalista que noticia fatos relacionados à atuação de autoridades. Muitas vezes esses
jornalistas são processados 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 injúria. Não pode ser conduta punível, quando praticada por jornalista", afirmou. 

Tópicos: , Brasil, Versão impressa

 
Anúncios Google

Promoção: Cadastre-se
Dia Ofertas de no Mínimo 50% OFF!

PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se

Nova Cirurgia Catarata
Oftalmolgia completa desde 1936

www.visaolaser.com.br

No Rio, ressaca faz mar invadir ruas e
afasta ...
Apenas no Leblon, cerca de 30 garis e dois ...

-- Vigilante é preso suspeito de estuprar ...

-- Escritório de publicitário do PT foi usado ...

-- Ressaca mata pescador em Maricá, no litoral ...

-- Dilma vai hoje ao Uruguai após cancelar ...

-- CGU resiste a investigar alta em patrimônio ...

-- Acidente entre dois ônibus deixa ao menos ...

+ COMENTADAS

01 PMDB segura CPI contra Palocci e faz Planalto ...

02 SP proíbe Marcha da Liberdade

03 Desgastada com ação de Lula, Dilma chama ...

04 SP está fora da Copa das Confederações e ...

05 Marcha da Liberdade reúne 5 mil em São ...

06 Grupo de Aécio vence Serra e passa a ...

07 Um emplastro chamado Palocci

08 Novo Código permite desmatar mata nativa em ...

09 ‘Operação abafa’ chega ao Senado para ...

10 Falha técnica levou à queda do voo 447

ESPECIAIS

TV ESTADÃO

Marcha da Liberdade reúne duas mil em São Paulo

Voo 447
Tragédia
da Air
France: Os
últimos
momentos

Voo 447
Os últimos minutos do voo 447

Humor
Onde está o churrascão
diferenciado?

como vai ficar

http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/brasil
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110528/not_imp724995,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3DPeixeUrbano.com.br/Cadastre-se%26adT%3DPromo%25C3%25A7%25C3%25A3o:%2BCadastre-se%26adU%3Dwww.visaolaser.com.br%26adT%3DNova%2BCirurgia%2BCatarata%26gl%3DBR&usg=AFQjCNElajOXf7gXdPVklMU4b_Z8QsPdCQ
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BHAVqEpfjTZ-NLMyY6QbD6OShBZSC1pQC9OrxlirE68m_VZDC_gEQARgBINPBxwcoAjgAUOWX6rAFYM3w7oCsA6AB3Ob34gOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMTA1Mjgvbm90X2ltcDcyNDk5NSwwLnBocPgBAYACAakCV7FE5eoMpT7AAgHIAuzBiB-oAwHoA0voA5gD6AOzCOgDEPUDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtyqL7DWYnlIlZdKCS5bI3VfVz5XNg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.peixeurbano.com.br/landing/bemvindo%3Fvid%3D28%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D28%26utm_content%3Dtext%26utm_campaign%3DDCO%252B-%252BDescontos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BHAVqEpfjTZ-NLMyY6QbD6OShBZSC1pQC9OrxlirE68m_VZDC_gEQARgBINPBxwcoAjgAUOWX6rAFYM3w7oCsA6AB3Ob34gOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAURodHRwOi8vd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyL2VzdGFkYW9kZWhvamUvMjAxMTA1Mjgvbm90X2ltcDcyNDk5NSwwLnBocPgBAYACAakCV7FE5eoMpT7AAgHIAuzBiB-oAwHoA0voA5gD6AOzCOgDEPUDAAAARA&num=1&sig=AGiWqtyqL7DWYnlIlZdKCS5bI3VfVz5XNg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.peixeurbano.com.br/landing/bemvindo%3Fvid%3D28%26utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D28%26utm_content%3Dtext%26utm_campaign%3DDCO%252B-%252BDescontos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B-mMXEpfjTZ-NLMyY6QbD6OShBcuLytABo5PE-hbAjbcBoPc2EAIYAiDTwccHKAI4AFCNxfTn_v____8BYM3w7oCsA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDExMDUyOC9ub3RfaW1wNzI0OTk1LDAucGhwqQJXsUTl6gylPqgDAegDS-gDmAPoA7MI6AMQ9QMAAABE&num=2&sig=AGiWqtxZlfok2s4nBF0Jwg0OpY__wjTl8Q&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.visaolaser.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B-mMXEpfjTZ-NLMyY6QbD6OShBcuLytABo5PE-hbAjbcBoPc2EAIYAiDTwccHKAI4AFCNxfTn_v____8BYM3w7oCsA7IBEnd3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5icsgBAdoBRGh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvZXN0YWRhb2RlaG9qZS8yMDExMDUyOC9ub3RfaW1wNzI0OTk1LDAucGhwqQJXsUTl6gylPqgDAegDS-gDmAPoA7MI6AMQ9QMAAABE&num=2&sig=AGiWqtxZlfok2s4nBF0Jwg0OpY__wjTl8Q&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.visaolaser.com.br
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,no-rio-ressaca-faz-mar-invadir-ruas-e-afasta-banhistas,725447,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,no-rio-ressaca-faz-mar-invadir-ruas-e-afasta-banhistas,725447,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,no-rio-ressaca-faz-mar-invadir-ruas-e-afasta-banhistas,725447,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,vigilante-e-preso-suspeito-de-estuprar-enteadas-menores-de-idade-em-pe,725713,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,escritorio-de-publicitario-do-pt-foi-usado-por-lobistas,725712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ressaca-mata-pescador-em-marica-no-litoral-fluminense,725708,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-vai-hoje-ao-uruguai-apos-cancelar-viagem-3-vezes,725698,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,cgu-resiste-a-investigar-alta-em-patrimonio-de-palocci,725687,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,acidente-entre-dois-onibus-deixa-ao-menos-oito-feridos-na-zona-norte-do-rio,725684,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pmdb-segura-cpi-contra-palocci-e-faz-planalto-refem,724958,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,sp-proibe-marcha-da-liberdade-organizadores-dizem-manter-ato,724928,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,desgastada-com-acao-de-lula--dilma-chama-base-e-poe-a-prova-poder-politico,725204,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,sao-paulo-esta-fora-da-copa-das-confederacoes-e-perde-centro-de-imprensa,724761,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-da-liberdade-e-liberada-e-reune-2-mil-em-sao-paulo,725187,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,com-racha-exposto-serra-desiste-de-instituto-e-vai-presidir-conselho-do-psdb,725177,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,um-emplastro-chamado-palocci,725160,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,novo-codigo-permite-desmatar-mata-nativa-em-area-equivalente-ao-parana,725245,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,operacao-abafa-chega-ao-senado-para-barrar-cpi-e-convocacao-de-palocci,722675,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110528/not_imp725007,0.php
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://tv.estadao.com.br/

http://tv.estadao.com.br/videos,marcha-da-liberdade-reune-duas-mil-em-sao-paulo,139276,250,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/tragedia-da-air-france-os-ultimos-momentos,139210.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/os-ultimos-minutos-do-voo-447,139188.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/os-ultimos-minutos-do-voo-447,139188.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/os-ultimos-minutos-do-voo-447,139188.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/onde-esta-o-churrascao-diferenciado,138325.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/onde-esta-o-churrascao-diferenciado,138325.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/onde-esta-o-churrascao-diferenciado,138325.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/onde-esta-o-churrascao-diferenciado,138325.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/parque-dom-pedro-ii-de-cara-nova,137181.htm

	www.estadao.com.br
	'Jornalista não é inimigo', defende presidente do STF - brasil - Estadao.com.br


	I4L25vdF9pbXA3MjQ5OTUsMC5waHAA: 
	button0: 
	input0: 
	button1: 

	AwP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQzAA==: 
	input0: 



