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Jornalismo brasileiro x risco  

 

►Parâmetros  

►Critérios  

►Risco 

►Disputa dentro e fora do “campo” 

   

 

 

 

 



Garantia de proteção aos 
jornalistas? 

► Qual a urgência ?  

  

►ONU cria Plano de Segurança para 
Jornalistas – março de 2012 

 Plano: mais divulgação, monitoramento, 
investigação  quando estão em risco 

 Proteção em missões jornalísticas 



Posição do Itamaraty 

►Brasil, Índia e Paquistão  votam contra 

►Procedimentos 

►Texto 

 “situação de conflito e não conflito” 

 “Diplomacia silenciosa que deverá ser seguida 
pelos estados membros para garantir a 
liberdade de expressão” 

 Apoiaria políticas locais para responsabilizar os 
mandantes das violações 



F. São Paulo (01.04.12)  

►“Não se pode discutir a violência no Brasil 
sem ter em mente que a maioria dos casos 
dos casos registrados no Brasil não tem 
relação direta com a profissão”  

►Texto repassado aos diplomatas pelo Itamaraty 



Repercussão 

►ABRAJI faz moção de repúdio 

 

►Nota no Jornal Nacional  

 

►Tema do encontro sobre Liberdade de 
Expressão  que reuniu 50 ongs da América 
Latina chamado pela OEA e a ONU 



Monitoramento 

►ONGs internacionais 

 

►Committee do Protect Journalists (CPJ) 

 

►Repórteres sem Fonteiras (RSF) 

 

►Sociedade Interamericana de Imprensa 
(SIP) 



CPJ – 1992/2012 

►21 jornalistas 
assassinados 

►8 investigados 

►Temas de risco 

 Corrupção 

 Política 

 Crime 

 Direitos Humanos 

 



Metodologias variam 

►RSF – 2 jornalistas 
assassinados (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

►SIP (1987-2012)  

 38 jornalistas 
assassinados 

 

 



CPJ 

►30% dos crimes se relacionam à corrupção 

►Investigação do poder publico e tráfico de 
drogas  

►Pequenos centros: decisões judiciais 
politicamente influenciadas dificultam o 
trabalho e favorecem a impunidade 

►Censura judicial: 224 pedidos de remoção 
do Google (maior entre os pesquisados) 



Mário Randolfo – RJ- Barra do 
Piraí 

►Assassinado em 09 de fevereiro - Blogueiro 
(Vassouras na net) e radialista 

►Sofreu atentado ano passado 

►Denunciava corrupção no governo local e na 
polícia 



Paulo Rocaro – Ponta Porã -MT 

►Assassinado em 12 de fevereiro  

►Editor do Jornal da Praça e Mercosul News 
(internet) 

►Crítico do governo local; assessorava o 
principal candidato da oposição 



Enquadramento não estatístico 

►Violação a um Direito Humano Fundamental  

 

►Capítulo da Liberdade de Expressão 

 

►Direito que fundamenta os demais direitos 

 

►Dimensão individual e coletiva   

  



Convenção Interamericana de DH 

►“Toda pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber 
e difundir informações e ideias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha”. (cap.13 OEA) 

 

 



Violações 

►Indivíduo: ferido mortalmente em sua 
dignidade, ao exercer o direito natural de 
buscar informações  

 

►Sociedade: tolhida do seu direito a se 
informar, formar opinião, monitorar a 
gestão política, fazer novas escolhas 

 



Discursos especialmente 
protegidos pela L.E 

►Político e assuntos de interesse público 

►Sobre funcionários públicos em exercício de 
suas funções e sobre candidatos a ocupar 
cargos públicos 

►Discursos que expressam elementos 
essenciais da  identidade ou dignidade 
pessoal 

 



Prerrogativas da L.E - CIDH 

►Proteção de jornalistas e luta contra a
 impunidade: prevenção, proteção e 
 responsabilização judicial 

►Comunicadores têm  o direito de receber a 
proteção do Estado frente a circunstancias 
que podem ameaçar sua segurança, sua 
integridade ou sua vida por razão do 
exercício de sua profissão 

 
 



Obrigações do Estado 

►Abster-se de propiciar  a proteção ou 
estimular la vulnerabilidade 

►Adotar medidas necessárias para prevenir 
ou proteger os direitos das pessoas em 
risco. Deve destinar recursos e atenção 
suficientes para prevenir os ataques a 
jornalistas e outras pessoas que exercem 
seu direito à liberdade de expressão 

 



Desafios 

► Direitos Humanos 

 Se popularizaram, usos distintos, não precisos, 
demagógicos – apropriada pelos ativistas e 
representantes da esquerda 

►Liberdade de Expressão 

 Apropriada pela mídia hegemônica para refutar 
críticas, questionamentos e tentativa de 
regulação 

 

 



Fato novo 

►Fim das ditaduras na América Latina 

►Democracia representativa é regra 

►Regime jurídico, cultura do silêncio, poderes 
simbólicos não foram derrubados 

►Sociedade civil, motor para alavancar a 
qualidade da democracia está apática  



Nova configuração... 

►Sai a censura justificada pela doutrina de 
segurança nacional... 

►...Entra a censura  justificada pelo projeto 
político, da pátria, do futuro da nação  

►Liberdade de Imprensa é discurso da 
direita? 

 (Terrorismo Midiático – Demétrio Magnoli) 

 



Enquadramento no campo DH 

►Classifica quem pode legitimamente  
reclamar 

►Protege aqueles que sofram prejuízos 

►Cria novas possibilidades de ação: 
mecanismos nacionais, regionais,  
internacionais para supervisionar o 
cumprimento das normas  



Sistema Internacional de 
Proteção 

►Direitos Humanos como paradigma de 
referencial ético que inclui um conjunto de 
possibilidade e instituições que concretam a 
busca pela dignidade, igualdade e liberdade 
a partir de um sistema jurídico nacional e 
internacional.  

►Responsabilizam o estado no seu dever de 
prevenir as violações, investigar e punir 
violadores 



Relatoria para a Liberdade de 
Expressão  

►Órgão da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (OEA) - 1997 

►2000 – Declaração de Princípios para a 
Liberdade de Expressão 

►Estimular a defesa hemisférica do direito à 
liberdade de Expressão considerando seu 
papel fundamental no sistema democrático    



Relatorias ONU e OEA  

►Encontro Panamá – 12 e 13 de abril 

►50 organizações da América Latina ligadas à 
Liberdade de Expressão 

►Avanços e desafios nas Américas 

►Panorama país a país 

►Violência, Lei de Acesso à Informação, 
Criminalização das Liberdades, Novas mídias    



Violência 

►Brasil (super potência) 

►O gigante adormecido  

►Casos de morte contra jornalistas 
acenderam o alerta internacional 

►Perplexidade em relação ao bloqueio do 
Plano de Segurança da ONU 

►O que estamos fazendo para prevenir e 
combater as violências? 

 



Questões da Relatoria 

►Há monitoramento dos casos? 

►Como deveria ser feito? 

►Quais as principais causas de violência? 

►Há monitoramento adequado das 
investigações dos crimes contra jornalistas? 

►Como deveria ser ? 

►Quais as causas que impedem o avanço das 
investigações? 



Questões 

►Há um programa de proteção específico 
para jornalistas? 

►Como deveria ser? 

 



Qual o papel da Universidade? 

►SIP provoca diálogo dos saberes 

►“Eficácia do Programa de Proteção aos 
Defensores para proteção dos Profissionais 
de Imprensa” 

 Conferência Hemisférica Universitária de Puebla 
(23 universidades latino-americanas) 



Desafios 

►Colômbia (126 mortos em 24 anos) 

►SIP – México (82), Brasil (38)  

►FLIP 

 Programa de monitoramento 

 Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos – jornalistas tipificados 

 2011 – U$ 5 milhões  

  



Brasil 

►Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos 

 

►Pol. Nacional de Proteção (Decreto-2007) 

 

►Projeto de Lei 4575/2009 (no Congresso) 

 

►Orçamento – 2 milhões de reais 

 

 



Programa brasileiro 

►Programa adotado em 5 estados:  

 Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Pernambuco, Pará 

►385 atendimentos 

►196 defensores incluídos 

►150 protegidos 

►Jornalistas (?)  



Diferenciais em relação ao 
Protege 

►Não retira o jornalista do espaço de trabalho  

►(medida extrema) 

►Realiza audiência entre as partes 

►Acompanha investigações 

►Proteção Policial 

  



Parcerias... 

►Como trabalhar com o enquadramento dos 
Direitos Humanos para além da referência 
ética, com especial atenção para a liberdade 
de expressão? 

►Como agendar o tema do risco na 
formação?  

►Qual tem sido o nosso papel no 
fortalecimento e legitimação das 
organizações que formam a sociedade civil? 



Obrigada! 

Luciana.kraemer@gmail.com 
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