Situação da violência contra comunicadores no Brasil

Audiência Temática
CIDH, 156º Período Ordinário de Sessões
Outubro de 2015

ÍNDICE
1. Introdução .......................................................................................................................03

2. Graves

violações

contra

comunicadores

–

panorama

brasileiro ............................................................................................................................. 05

3. Especificidade

dos

crimes

contra

comunicadores

no

Brasil ......................................................................................................................................09

4. Ausência

de

políticas

públicas

de

proteção

a

comunicadores ..................................................................................................................19

5. Ausência

de

responsabilização ............................................................................................................. 21

6. Recomendações........................................................................................................... 27

1. INTRODUÇÃO
A A RTIGO 19, a A ssociação Brasileira de Jo rnalismo Investigativo (A BRA JI) e a
Federação Int erest adual dos Trabalhado res em empresas de Radio difusão e Televisão
(FITERT) buscam, po r meio dessa audiência, evidenciar a situação de vulnerabilidade
dos pro fissionais de co municação brasileiros po r co nt a da vio lência da qual eles têm
sido frequentemente vítimas em decorrência de suas atividades.
As

o rganizaçõ es

peticionárias

dest a

audiência

aco mpanha m

po r

diferentes

meto do lo gias de pesquisa os pro blem as enfrent ados po r co municado res no Brasil e o s
dado s e casos co let ados demo nst ra m que os mesmo s são vítim as de diversos t ipos de
violaçõ es que, inclusive, atentam contra sua vida, na intenção de calá-lo s.
O t ermo “co municado r” significa aqui qualquer pesso a ou grupo que é regularmente
ou pro fissionalment e envo lvido na co leta e divulgação de info rmações ao público , po r
qualquer meio de co municação, co mercial ou não co mercial. Est ão, po rt ant o, incluídos
nesse

dossiê

jornalistas,

blo gueiros,

radialist as,

co municado res

populares

e

profissionais de mídia.
O aco mpanha mento desses caso s nos dá evidências de que essas o co rrências não são
iso ladas, mas represente m um a vio lação sistem át ica de direit os hum anos no contexto
brasileiro.
A Relat o ria Especial para Liberdade de E xpressão da OEA já se manifesto u so bre as
obrigaçõ es do s seus E st ados -me mbros em prevenir, pro teger, invest igar e julga r
cri mes cont ra co municado res. Tais

pro fissio nais são peças funda ment ais para

co nso lidação da demo cracia na região, pela re levant e função so cial que exercem no
acompanham ent o dos temas de interesse público .
A liberdade de expressão é essencial para que os sistemas demo crát icos sejam
oxigenados const ant emente pela participação popular, e o exercício jo rnalístico é
fundamental para que haja um debate democrático livre e ro busto . A vio lência cont ra
a vida e integridade física de co municado res é uma t ent ativa de silenciar vozes que
pro po rcionam a circulação de info rmaçõ es, dados e ideias, e t em co mo intenção calar
e distanciar toda a sociedade dos assuntos de interesse de

todos.

Para demonstrar tal contexto:
- Apresent aremo s um pano ram a das vio lações co nt ra co municado res, evide nciando
por meio de casos recentes e dados, entre outras situações preocupant es:
a) o envolvim ento de agentes do Estado como violado res;
b) as dificuldades de cobertura de temas como política e protestos;
c) a utilização de pro cesso s judiciais co mo ferrament a de criminalização de vo zes
dissidentes.
- Apont aremo s a falt a de po líticas públicas vo lt adas para a proteção de co municado res
e a ausência de medidas de respost a rápida que deem cont a de invest igar, julgar e
sancionar penalmente os responsáveis pela violência contra

comunicado res;

- Demo nst rare mos a falt a de capacidade do Est ado em invest igar os casos de
vio laçõ es cont ra co municado res e o impacto dessa falt a de invest igação e reso lução
do s caso s na o co rrência de no vos caso s e no agrava mento dos t ipos de vio lência
sofrida por comunicado res;
- Po r fim, apresent aremo s uma série de reco mendações elabo radas po r o rganizaçõ es
da so ciedade civil, dent re elas as o rganizações peticio nárias, que ajudariam o E st ado
brasileiro a avançar na co mpreensão do te ma co mo i mprescindível par a a de mo cracia
do país, medidas capazes de prevenir a vio lência co nt ra co municado res no país, assim
como na capacidade de reação do Estado ante a violência que já ocorre.

2. GRAVES VIOLAÇÕES CONTRA COMUNICADORES – PANORAMA

BRASILEIRO

No Brasil, pro fissio nais de dist int as áreas da co municação t êm sofrido co nst antes
int imidaçõ es e a meaças em deco rrência das suas at ividades relacio nadas à busca,
apuração e difusão de info rmaçõ es. O cenário at ual mo st ra que o s números de graves
vio laçõ es co nt ra a vida desses pro fissio nais po r meio de sequest ro s, to rturas, ameaças
de mo rt e, t ent at ivas de assassinato e ho micídios se mant êm elevado ao lo ngo do s
último s ano s, o que co mpro mete a liberdade de i mprensa e de expressão no país e a
consolidação da democracia brasileira.
E mbo ra seja assunt o de m aio r repercussão no s últ imo s ano s, a real dimensão das
vio laçõ es à liberdade de expressão no Brasil ainda é um questiona ment o i mpo rt ante
para as o rganizaçõ es nacio nais e int ernacionais que aco mp anham o t ema. A lé m disso ,
não exist em números o ficiais do Est ado brasileiro so bre co municado res vítim as de
violência no país, pelo fato deste não se debruça r sobre a questão .
A Relato ria Especial para Liberdade de Expressão da CID H refo rçou

em do cumento

sobre vio lência cont ra jo rnalist as e t rabalhado res de meios de co municação
em 2013 a obrigação dos Est ado s de mant er est atísticas

precisas

sobre

lançado
vio lência

cont ra co municado res co m dados qualificados e const antement e atualizados. Essa
medida é fundament al para a implement ação de políticas efetivas de prevenção 1.
A dificuldade na busca e na mensuração do s verdadeiro s números dos casos de
vio lação é o grande desafio para que um pano ra ma so bre esse pro blema no país seja
traçado . Entender as causas dessa vio lência é essencial para buscar so luçõ es. Para
isso , é preciso ident ificar o perfil das vítim as, co mpreender o nde o co rrem o s caso s de
violência, sob quais motivações e quais os supostos mandantes.
Ainda assim, dados expressivo s levant ados po r o rganizaçõ es de direit os humano s e
entidades represent at ivas de classe per mitem um a me lho r co mpreensão desse
cenário. D e 2012 a 2014, 87 co municado res fo ram vít imas de graves vio laçõ es 2 ao
redo r do país. Os números de ho micídios são expressivos, sendo 14 co municado res
assassinados no período , 18 vítimas de atentado s contra suas vidas, 51 vítimas de
1
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interamericanos e práticas nacionais de prevenção, proteção e realização da justiça. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 12/13. 31 de dezembro
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Para fins de definição, graves violações são aquelas que atentam contra a vida das vítimas: torturas, sequestros, ameaças de morte, tentativas de
assassinato e homicídio.

ameaças de mo rt e e quat ro vítim as de sequest ro e m deco rrência das suas at ividades 3 .
Quanto ao perfil dessas vít imas, jo rnalist as, radialist as e blo gueiros enco nt ram -se
ent re as principais at ividades desempenhadas pelos co municado res vít imas de graves
violações, conforme tabela abaixo.

Perfil dos comunicadores vítimas de graves violações entre 2012 e 2014 no
Brasil
Atividade da
vítima
Jornalista
Radialist a
Blogueiro
Chargist a

Homicídio
10
2
2
-

Tentativa de

Ameaça de

Sequestro

morte
30
8
12
1

4
-

Assassinato
12
5
1
-

Apenas no primeiro semest re de 2015, quat ro co municado res, um jo rnalist a e t rês
radialist as, fo ram assassinado s em deco rrência de suas atividades segundo apuração
da Art igo 19. Out ros t rês casos de ho micídio ainda est ão sendo apurados, mas ao que
tudo indica o nexo causal co m a profissão deve se confirmar. Isso significa que a
situação de violência permanece em índices alarmantes.
Entre eles est á o radialist a Gleydson Carvalho, que em 6 de agosto de 2015 foi mo rto
a t iros po r dois ho mens em uma moto, enquanto apresent ava seu programa ao vivo ,
na Rádio Liberdade FM . O inquérito po licial, presidido pelo delegado regional Herbert
Ponte e Silva, da D elegacia de Camocim, no Ceará, aponto u que o crime fo i
premedit ado, meticulosamente planejado e que teve mot ivação po lítica. O radialist a
teria sido execut ado “po r falar demais.” Testemunhas afirmam que Gleydson já havia
falado , durant e o programa inclusive, que est av a recebendo ameaças. E m setembro
deste ano , a delegada Ana Paula de Paula prendeu dois suspeitos de part iciparem do
crime. O autor intelectual do crime, no entanto, ainda é desconhecido.
As vio lações oco rrem em todo o territó rio nacional, no ent anto algum as regiões
apresent am uma o co rrência maio r de casos. A região Sudeste, po r exemplo , nos t rês
últimos ano s co ncent rou 28% das graves vio lações cont ra co municado res. Na região
Sudest e se encont ram os est ados mais desenvo lvidos econo micamente do país e co m
maiores índices populacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Esse cenário mostra
3
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que dado co nt radiz a justificativas co mu ment e ut ilizadas de que são nas regiõ es
menos desenvo lvidas e m ais iso ladas onde o co rrem caso s de abuso de po der e
manipulação po lítica que culminam na vio lência co nt ra co municado res e vozes
dissidentes desse controle político.

Out ro dado que co rro bo ra para a abrangência preo cupant e das vio laçõ es co nt ra
co municado res no país é que esses crimes são o bservado s em cidades pequenas,
médias e grandes. Clar a ment e existe m frequências diferentes e especificidades
relacionad as à dinâ mica desses caso s, mas o fato de que não sejam exclusivo s a
deter minado s cont ext os demo nst ra a sistem aticidade co m que o co rrem ao redo r do
país.
A m aio ria dos casos em que co municado res são vítimas de vio laçõ es à liberdade de
expressão no Brasil deco rre da t ent ativa desses

pro fissionais

de realizare m

invest igaçõ es e denúncias so bre info rmaçõ es de relevância pública. Ent re 2012 e
2014, denúncias e invest igaçõ es serviram co mo pro vável mo tivação para 72 dos 87
crimes, o que correspo nde a 83% dos casos.
O a lto índice de vio laçõ es mo t ivadas po r denúncias e invest igaçõ es mo st ram dados
preo cupantes. A s denúncias t razidas à to na po r co municado res são um impo rt ante
inst rument o para a fiscalização so cial de irregularidades, além de incent ivarem a
invest igação po r part e das auto ridades respo nsáveis. O a lt o índice de vio laçõ es
mo tivado po r denúncias demo nst ra a co nt ínua intenção de cala r o s emisso res dessas
denúncias e privar a sociedade de se conscient izar sobre esses pro blemas. O cenário é
igualmente preo cup ant e no s caso s mo t ivados po r investigações, po rque isso revela
que os co municado res est ão sendo ameaçado s quando ainda apuram as info r maçõ es
que querem denunciar. Privar um pro fissio nal de co municação de realizar pesquisas,
apurar informações e se aprofundar nos fatos é cortar pela raiz o seu trabalho .
É impo rt ant e mencionar que, apesar de em alguns caso s as invest igaçõ es o ficiais
apont are m out ras mo t ivaçõ es e po r entender a impo rt ância da impressão da vít ima
so bre o caso e a relevância das o piniõ es de pesso as ligadas à vítim a, os casos
exemp lificados no dossiê – po r serem co nsiderados relacionados à liberdade de
expressão – assim o fo ra m apó s a apuração po r meio de ent revist as co m as vít imas e
outros contatos relacio nado s a cada caso.

Essa discrepância ent re as mot ivaçõ es co nsideradas pelas vít imas e as co nsideradas
pelas aut o ridades reflet e a necessidade de que casos envo lvendo co municado res
tenha m co mo linha de invest igação prio rit ária o exercício pro fissio nal da vít ima, não
po dendo ser descart ada at é que a apuração do s casos co mpro ve o ut ras linhas de
investigação como mais prováveis.
A Co rte Intera mericana dest aco u a o brigação de que as invest igaçõ es de crimes
co nt ra co municado res esgot em t o das as linhas ló gicas de investigação vinculadas co m
o exercício jo rnalístico das vít imas, levando em consideração “a co mp lexidade dos
fat os, o co nt exto e m que o crime o co rreu e os padrõ es sistem áticos que podem est ar
associados à ocorrência do crime”.

3. ESPECIFICIDA DES DOS CRIMES CONTRA COMUNICA DORES NO BRASIL
As reco rrentes vio laçõ es cont ra co municado res no país t êm grande abrangência
geo gráfica e diversidade de perfis de vítim as co mo radia list as, apresent ado res de
televisão, repó rteres, blo gueiros, chargist as, ent re o ut ros. No ent ant o, as recent es
vio laçõ es apuradas e analisadas pelas o rganizações pet icio nárias da presente
audiência apont a m a lguns fat o res que precisam ser dest acados, po r represent are m a
larga maio ria dos caso s e po r serem fat o res emble mát ico s que exigem dest aque a fi m
de que sejam superado s.

3.1 O envolvimento dos agentes do Estado nas violações
Do s crimes co met ido s co nt ra co municado res nos últi mos anos no Brasil, a apuração da
o rganização A RTIGO 19 apo nt a que 75% deles fo ra m co metidos po r agent es públicos,
ent re eles po lít icos (cargo s elet ivo s), po liciais e out ros agentes do E st ado. E m muit os
deles os agent es do E st ado , embo ra sejam os auto res int elect uais do s crimes, não são
os pró prio s execut o res. Isso co nt ribui para que as investigaçõ es alcancem o s
perpet rado res das vio laçõ es, mas po r uma série de fato res que serão analisados mais
adiante no dossiê, não cheguem aos verdadeiro s mandant es.
Dos 14 ho micídios de co municado res oco rridos ent re 2012 e 2014 no país, cerca de
70% deles oco rreram motivados po r denúncias so bre irregularidades na gest ão pública
feit as pelas vítimas. O envo lvimento destes co municado res co m assuntos referentes à
gest ão pública local fo ram as causas de suas mo rtes. Incent ivar a participação po lítica
co m info rmações sobre a atuação dos gesto res públicos lo cais, incluindo seus erros e
acertos, é um exemplo de exercício impo rt ante para a cidadania. Nesse sentido,
co municado res

que

cobrem

a po lít ica

lo cal são

impo rt antes

personagens

que

cont ribuem para o envo lvimento dos cidadãos co m a po lítica de seu município ou
região.

Caso Pedro Palma
Pedro Palma foi assassinado em 13 de fevereiro de 2014, po r vo lt a das

19h30,

quando chegava de carro a sua casa, no município de Miguel Pereira, Rio de Janeiro.
Ele era dono e único repórter do jornal semanal Panorama Regional, e

vinha

fazendo denúncias de irregularidades em prefeit uras da região . No s cinco meses
ant erio res a sua mo rte, a publicação co briu casos de co rrupção, desvio de verba e
falt a de repasses de dinheiro público , envo lvendo principalment e o prefeit o e a
pri meira-dama e secret ária de D esenvo lvimento Social. Ant es de seu assassinat o,
havia denunciado um caso específico de desaparecimento de uma verba destinada
a um festival que não aconteceu.
Após o crime, seu amigo M auro Peixoto, ex-secret ário de Meio A mbiente de Miguel
Pereira, assumiu o co mando do jo rnal. Pedro co mentou co m ele que recebera
ameaças telefô nicas cerca de 8 meses antes do assassinato e que co locara câmera
de segurança em sua casa (não recebia proteção nem do Estado nem

particular).

Segundo o Co missário da Po lícia Civil D aniel Go mes, do D epart a ment o de
Ho micídios da Baixada Flu minense, as investigaçõ es indicam que o crime teve
ligação co m a at ividade pro fissio nal d o jo rnalist a. Para co nseguir m ais det alhes
so bre o caso foi necessário enviar um o fício para o Depart amento de Ho micídio s,
que não respondeu até o a conclusão deste dossiê.

É impo rt ante lembrar que confo rme os princípios do direito int ernacional, o Est ado é
responsável po r to dos os at os e o missões em que seus agent es em exercício de suas
funções int ervenham e assegurar que seus agentes não int erfiram no direito à vida e
integridade física do s cidadãos. Conforme mencionado no Relató rio sobre vio lên cia
cont ra jo rnalist as elabo rado pela Relato ria E special para Liberdade de Expressão da
OEA , at ualmente na região co ntinuam oco rrendo casos em que agentes est at ais
co met em at os de vio lência cont ra co municado res, especialment e no

contexto

de

ações po liciais ou milit ares dest inadas ao cont ro le de manifest açõ es e em casos de
corrupção ou ações ilícitas cometidas por autoridades

locais.

3.2 Cobertura política
Po líticos apareceram not avelment e co mo po ssíveis aut o res das graves vio laçõ es
co nt ra co municado res o co rridas no s último s quat ro ano s, envo lvidos em casos de
ameaças de morte, tentativas de assassinat o e até mesmo homicídio s.

No ent ant o , não é so mente po r meio de crimes atent ando cont ra a vida desses
pro fissionais que po líticos interferem e dificult am o t rabalho de co municado res no
Brasil. Pro fissionais de co municação são vít imas co nst antes de ret alha mento po r cobrir
assunto s relacio nados à po lítica brasileira. Impedi ment o de co bertura, agressõ es
verbais e xingamento s, vio lência física, int imidações e pro cesso s judiciais são alguns
dos métodos abusivos utilizados por represent ant es de distintas esferas da política.
A falt a de acesso aos po lít ico s ilust ra a falt a de t ransparência que alguns de nossos
represent ant es t êm co m a po pulação . O midiat ivist a de um co letivo independente de
co municação cha mado Co letivo M ariachi, D aniel Cruz, abo rdo u o at ual prefeito do Rio
de Janeiro, E duardo Paes, em um ensaio de um a esco la de samba da cidade. D aniel,
alé m de não o bt er nenhum a respo st a à suas pergunt as para o prefeito a respeit o da
remo ção de u ma co munidade para o bras da Co pa, ainda fo i o rient ado pelos
seguranças do po lítico a se ret irar imediat amente do lo cal. O o co rrido co m o
midiativist a demo nst ra uma po st ura de alguns po lít icos de não se co lo carem a
disposição da so ciedade e de não acharem que precisam dar sat isfação do seu
trabalho.
A repó rter Manuela Bo rges, de uma emissora de televisão chamada Rede TV , foi
ofendida ao vivo pelo deput ado federal Jair Bo lsonaro enquanto tent ava ent revist á -lo
junto a out ros pro fissionais da imprensa. O senado r a o fendeu pelo suposto to m das
pergunt as que a repó rter fez. Out ro caso de ampla repercussão fo i o do repó rter Felipe
Recondo , do Jo rnal O E stado de SP, que ao abo rdar o ent ão presidente do Supremo
Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi recebido a gritos e a avisos de que deveria
“chafurdar no lixo” para o bter as info rmaçõ es que so licit ava. Nenhuma

pergunt a

sequer havia sido feita.
A lguns po lít ico s ult rapassam a agressão verbal e rechaça m o s jo rnalis t as de maneira
física. E m 201 4, alguns casos ilust rara m essa int o lerância vio lent a que acaba ferindo
pesso as e danificando equipa ment os de t rabalho . O fo tó grafo Juarez M atias, de u m
po rt al o nline cha mado Bocão News, realizava a co bertura de um evento que co nt ava
co m a presença do prefeito de Salvado r, quando presencio u os seguranças do po lít ico
agredindo um rapaz que t ent ava ult rapassar a barreira de segurança. Juarez
imediat a ment e fot o grafou a cena, mas foi surpreendido po r um do s seguranças que,
ao ver o fotógrafo document ando o ocorrido , o acerto u com um soco no rosto.

Alguns políticos também fazem uso da am eaça e intimidação para tentar frear a cobretura
jornalística. O jo rnalist a Raul Sarto ri, po r exemplo, foi intimidado pelo vereador Leonir
Maest ri de sua cidade, Nova Trento em Sant a Cat arina, po r aco mpanhar uma CPI que
invest igava indícios de fraude co metidos po r vereadores, incluindo Leonir. O vereado r
abo rdou o jo rnalist a em frent e à Câmara de Vereado res da cidade e além de pro ferir
agressões verbais ao profissio nal, insinuou que ele po deria so frer alguma intimidação
mais grave ao afirmar que “sua hora vai chegar”.
O radialist a A ntônio Ribeiro de Moraes, de Guaratinga no M ato Grosso , foi perseguido
em uma estrada pelo prefeit o da cidade. Antônio parou seu carro em um lugar
moviment ado, mas a presença de out ras pesso as não intimido u o prefeito , que desceu
de seu veículo e abo rdo u o jo rnalist a de maneira agressiva e chegou sugerir que ele
descesse do carro para que eles

“reso lvessem o

assunto

fisicamente”. O assunt o a

que se referia o prefeito eram as denúncias que Antônio fazia em seu pro grama de
rádio sobre as irregularidades da gestão municipal.

Caso Rodrigo Neto
Rodrigo Net o mant inha um pro gra ma de plant ão po licial na Rádio V anguarda e era
repó rt er do Jo rnal V ale do A ço . O jo rnalist a fo i assassinado e m 8 de ma rço de 2013,
após receber diverso s disparos de um sujeit o e m um a mot o , em Ipatinga, município
de M inas Gerais. As investigações apont aram A lessandro Neves, co nhecido co mo
Pitote, como autor dos disparo s, que atingiram cabeça, tórax e costas da vítima.
Neves foi preso em 11 de junho de 2013, e recebeu, em junho

dest e

ano,

a

sentença de 16 anos de prisão. O po licial Lúcio Leal, que t ambém tem envo lvimento
no crime, está preso, e sua sentença é de 12 anos.
Os aut o res intelectuais da ação ainda não fo ra m enco nt rados. Antes de seu
assassinato , Neto vinha denunciando o envo lvimento de po liciais co m o s crimes
chamado s de Chacina de Belo Oriente e com o grupo de extermínio “Moto Verde”.

3.3 Cobertura de protestos
A cobert ura de prot esto s é o ut ro desafio para os pro fissionais de co municação no
Brasil. D esde que grandes pro testo s se intensificara m na rot ina de mo crática brasileira,
em meados de 2013, casos de co municado res agredidos, det ido s e equipamento s
danificados o u co nfiscados são reco rrent es. Fot ó grafo s e o perado res de câ mera, o s
perfis de profissionais de co municação mais presentes em manifest aç õ es, co rrem
risco s adicio nais po r manejarem equipa ment os pesados e mant erem a at enção fo cada
na capt ação das cenas, enquanto as co ndições de segurança muda m rapida ment e ao
seu redor.
D ado s levant ados pela A BRAJI apont am que ent re m aio de 2013 e maio de 20 1 4,
ho uve pelo menos 171 casos de vio laçõ es co nt ra co municado res que co bria m
pro testo s de rua. D esse to t al, 112 fo ra m agressões, detençõ es ou hostilidades
co met idas int encio nalment e – o u seja, o agresso r miro u o jo rnalist a que est ava
identificado co mo t al. U m a aná lise desses 112 casos mo st ra que po liciais, guardas civis e seguranças respo ndem po r 77,7% do s at aques, enquanto manifest ant es
agredira m e hostilizara m comunicado res em 22,3% dos casos. No universo total de
171 vio lações int encionais e não intencio nais, São Paulo fo i a cidade co m mais
oco rrências (70), seguida do Rio de Janeiro (30) e de Brasília (16). Neste perío do,
houve registro de violência em 16 cidades.
Os profissionais que co briam as manifest ações relat aram tát icas ut ilizadas

pelos

agentes de segurança para impedir indiret amente o regist ro das açõ es po liciais
durantes os prot estos, mas t ambém denunciaram que fo ram

intencio nalmente

atingidos pela po lícia na tent at iva de impedir que a co bertura e o regist ro da vio lência
po licial cont inuassem. Diversos depoimento s apont am que mesmo depois de se
ident ificarem co mo pro fissionais e afirmarem que est avam co brindo as manifest açõ es,
jornalist as continuaram a ser ameaçados, agredidos e até mesmo

detidos.

O t emo r e a desconfiança em relação à po lícia é um t raço const ant e no s relat os de
co municado res que atua m na co bert ura de prot esto s. “Temos de andar sempre juntos.
A po lícia t ende a ser m ais agressiva quando pega um jo rnalist a so zinho ”, co nst at ou
uma jo rnalist a freelancer que fo i cercada po r po liciais nu ma m archa pela educação em
outubro de 2013, na Praça da República, em São Paulo.

As vio laçõ es ao t rabalho da imprensa co ntinuaram em 2014, apesar dos protest os das
entidades de classe e das empresas de co municação. Nos protestos cont ra a Co pa do
Mundo,

o co rreram

muitos

casos

de

vio lência

desferida

diret amente

cont ra

co municado res, so bretudo na época em que o megaevento era realizado . Muit os
profissionais da comunicação foram diretamente impedidos de realizar essa cobertura.
No Rio de Janeiro, dado s da imprensa e do Sindicato do s Jo rnalistas do estado
apont a m que ho uve pro testo s no s quais, em u m único dia, mais de 15 co municado res
fo ra m agredidos. A lé m disso , chamo u atenção t a mbém a decisão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro , acatando pedido da Po lícia Militar para restringir a circulação
de profissionais da imprensa em u m perímet ro de do is quilô met ros ao redo r do Est ádio
do Maracanã, sede dos jogos do Mundial na capital carioca .
As

atividades

exercidas

po r

repó rteres,

fotó grafos

e

demais

profissio nais

de

co municação são essenciais para o efetivo respeito ao direito humano à liberdade de
expressão, no contexto de manifest açõ es e eventos públicos e é obrigação do Est ado
garantir que esses pro fissionais po ssam exercer suas at ividades co m segurança e sem
se to rnarem alvos dos agent es po liciais po r document arem suas condut as ao lo ngo
das manifestações.

Caso Sérgio Silva
Sérgio Silva, fot ógrafo do Co letivo D igit al, foi ferido durant e a co bertura das
manifest açõ es de junho de 2013, e m São Paulo . No dia 13 daquele mês, o fot ó grafo
fo i at ingido no o lho esquerdo po r um t iro de bala de bo rracha, acident e que levou à
perda da visão e obrigou -o a usar uma prótese ocular.
Segundo Silva, seu caso nunca foi invest igado individualmente: est ava inserido em
um inquérito co let ivo sobre possíveis abusos po liciais a partir do dia 13 de junho de
2013.
“A Co rregedo ria da Po lícia Milit ar alega que, pelo fato de não haver um bo letim de
ocorrência, a investigação não pôde ser tratada especificamente”, afirma.
Até o mo mento, nenhum po licial foi responsabilizado pelo ato , e segundo a Rede
Brasil atual, e o próprio fotógrafo, o caso foi arquivado

pelo Ministério Público

Federal.

3.4. Processos judiciais
Cha mado s no o rdenamento jurídico brasileiro de cri mes cont ra a ho nra (calúnia,
injúria, difamaç ão e desacat o ), esses pro cesso s judiciais continua m sendo ut ilizados
co mo u ma ferra ment a de criminalização de co municado res e um a t ent at iva de calar
vo zes dissidentes. E m est udo feit o pela A RTIGO 1 9, ent re março de 2012 e set embro
de 20 13, fo ra m ana lisado s 512 acó rdãos de pro cessos judiciais envo lvendo o s “crimes
co nt ra a ho nra” acim a referidos. Esse est udo revelo u que 80% do s aut o res desses
pro cesso s são pesso as ligadas ao universo jurídico e po lítico , sendo advogados,
políticos, policiais ou funcionários públicos.
Também cha ma a atenção o fat o de que 272 dos 512 casos (53%) referem-se a
desacato . V ale ressalt ar que no desacat o o be m jurídico em quest ão é o prestígio da
administ ração pública. E sse dado vai ao enco nt ro da prát ica jurisprudencial das
últimas décadas, no que t oca à int erpret ação dos crimes con t ra a ho nra, que te m
agido de maneira anacrô nica e desconsiderando o pano de fundo po lít ico e histó rico
de t ais figuras delit ivas. A inda é relevante dest acar que a maio ria dos casos apresent a
co ncurso de o ut ro s crimes. Ou seja, grande part e do s crimes co nt ra a ho nra aco nt ece
quando o ut ro crime é supost a ment e praticado . Isso significa que não há um a vio lação
genuína da ho nra, sendo est a vio lada principalment e em caso s de deso bediência e
desacato .
O assunto já fo i abo rdado pela o rganização A RTIG O 19 no 149º Perío do Ordinário de
Sessõ es da CID H, em o ut ubro de 2014 e será no vament e abo rdado pela co mpreensão
das o rganizações pet icionarias de que os processo s judiciais represent a m um t ipo de
vio lência cont ra co municado res e po de ter fo rt e imp acto so bre a lib erdade de
expressão .
Os tipo s penais referidos, que a princípio se m at erializa m par a a defesa da reput ação
e honra do s indivíduo s, são na verdade utilizado s co mo um verdadeiro inst rumento
po lítico de inibição e int imidação , cerceando negat iva ment e a liberdade de expressão
e o acesso à informação e, por consequência,

o bom funcionament o do regime

democrático.
As sançõ es criminais po dem impo r mult as o u pena de prisão e afet am de fo rm a
significativa a vida dos condenados, que passam a t er ant ecedentes criminais e so frer
to do o estigm a que aco mpanha u ma sentença penal. O uso da difa mação cri minal é o
fo rte “efeito inibido r” que exerce so bre a liberdade de expressão no fo ro íntimo do
indivíduo. No âmbito civil, esses pro cessos podem i mpo r a ret irada co mpulsó ria e
preventiva de conteúdos e determina r o pagam ent o de altas indenizaçõ es.
Essas

duas

dimensões

dos

pro cesso s

judiciais

podem

ter

co nsequências

especialment e dano sas à liberdade de expressão quando são aplicadas de fo rm a
indiscriminada: o silêncio po r mo tivos eco nô mico s, uma vez que muitos do s
pro cessado s não t êm recurso s para enfrent ar as severas indenizaçõ es e seguir co m
seus

veículo s

de

co municação ; e

a

aut o censura,

já que

muit as

vezes

os

co municado res deixa m de divulgar deter minado s cont eúdos po r receio de fut uras
judicializações. Tais fato s, alé m de ferirem grave ment e a liberdade de expressão ,
t ambém prejudica m o acesso à info r mação de t oda a so ciedade que fo i privada desses
conteúdos.
A lém desse cenário , a criminalização de t ais co ndut as vai co mplet a ment e na
co nt ra mão dos padrõ es sugeridos pelos diverso s ó rgão s int ernacionais, inclusive pelas
reco mendações feit as pela Co missão Int eramericana de D ireit os Hum anos, que
reiterada ment e te m indicado que a melho r so lução para t ais situações reside na
esfera cível, e não na penal.

Caso Cristian Góes
O caso do jo rnalist a Cristian Góes é bast ante emblemát ico no que diz respeit o ao
uso abusivo da legislação referent e a crimes cont ra honra para impô r limites
ilegítimos à liberdade de expressão . Po r esse motivo, ganhou ampla repercussão na
mídia e t ambém em o rganismo s int ernacio nais. E m síntese: no ano de 2012, o
jo rnalist a sergipano Cristian Gó es publicou no site Infonet uma crônica lit erária
intitulada ''E u, o co ronel em mim''. O t exto , de forma genérica e

impessoal,

criticava prát icas co ronelist as qu e permanecem em vigor na po lítica no No rdeste.
Apesar de se t rat ar de um texto fictício e que não fazia referências a no mes
espe cífico s, o de sembargado r e então vice -presidente do Tribunal de Justiça de
Sergipe, entendeu, a partir do uso do termo ''jagunço das leis'', que o jo rnalista
falava dele. Po r isso , processou Góes, requerendo indenização por danos mo rais na
esfera cível e também, por meio de ação penal, acusando -o de injúria.
Ambos os processos result aram em condenações, de fo rma

que

Góes

foi

sentenciado a 7 meses e 16 dias de prisão (convertidos em prest ação de serviços à
co munidade), além do pagamento de indenização no valor de 25 mil reais.

Os

recursos cabíveis, em ambos os casos, fo ram negados. E m matéria civil, rest a uma
alt ernativa no STF a partir da pro posição de uma Reclamação Constitucional que
contest a a sent ença e est á em vias de ser julgada, so b relato ria do Minist ro Luiz
Fux. E m relação à co ndenação po r injúria, entret anto, fo ram esgot ados os recursos
internos, o que impulsionou o envio do caso à Co missão Interamericana de D ireitos
Humanos, por meio de denúncia apresentada pela ARTIGO 19 e

Intervozes.

Pela perspectiva do Direito Internacional, o caso de Cristian Góes é problemático
por diversos motivos. Primeiramente, a possibilidade de criminalização po r meio
dos dispositivos do Código Penal no capítulo de ''crimes cont ra a honra'' cont raria o
entendimento

da

Co missão

Int eramericana

de

D ireitos

Humanos

de

que

a

responsabilização criminal é uma via des propo rcional para a reso lução de casos
envo lvendo o direito à liberdade de expressão . Tanto a liberdade

de

expressão

quanto a reput ação são direitos garant idos pela Convenção A mericana de D ireitos
Humanos, no seu artigo 13. Uma vez que se t rat a de direit os fundament ais e não há
hierarquia

auto mática

ent re

eles,

é

preciso

uma

análise

balanceamento adequado e não restrinja excessivamente nenhum

que

direito.

pro mova

4. AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO A COMUNICA DORES

Co nfo rme afir mado pela Re lat o ria Especial par a Liberdade de E xpressão da OE A , nos
países em que o s co municado res se enco nt ra m em uma situação de especial
vulnerabilidade em deco rrência de co nt exto s de vio lência dirigida cont ra esse grupo , o
Est ado t em u ma respo nsabilidade refo rçada quanto às suas o brigaçõ es de prevenção
e proteção.
A lguns passos dist anciam o Brasil do cumprimento de suas obrigações co m a
segurança do s co municado res no país. É preciso reco nhecer que houve avanço s e m
termo s de reco nheciment o do t ema nos últ imo s anos, so bret udo co m a criação do
“Grupo de Trabalho sobre Direito s Hum anos do s Pro fissio nais de Co municação no
Brasil”, criado no âmbito da Secret aria de Direito s Hu manos da Presidência da
República e co m duração de um ano ent re 2013 e 2014, que buscou co m a
co nt ribuição de o rganizações da so ciedade civil, ó rgãos públicos e entidades
represent ativas co mpreender o pano ram a da vio lência cont ra co municado res no país e
desenvo lver medidas de enfrent am ent o a essa questão.
O grupo desenvo lveu u m conjunto vast o e det alhado de reco mendações para dist intos
ó rgão s de to dos o s poderes e inclusive apresent ou fo r ma lment e algu mas dessas
de mandas em distint as o casiõ es. A inda assi m, passado mais de um ano da finalização
do s t rabalho s do Grupo , nenhum a das reco mendaçõ es f oi imple ment ada. A lgu mas
dessas reco mendações represent am passos iniciais sem gr ande co mplexidade de
imple ment ação , ainda que representem avanço s significativos no reco nheciment o da
vio lência co nt ra co municado res co mo u ma quest ão i mpo rt ant e para as po lít ic as
públicas

de

direito s

humano s

no

país. U m

o bservató rio

de

crimes

co nt ra

comunicado res é um exemplo dessas medidas de fácil implement ação .
É de se dest acar t a mbém a inst abilidade instit ucional que vem ma rcando as po lít icas
públicas de direitos hum anos no Brasil. Recent emente, um a refo r ma minist eria l
unifico u t rês secret arias co m st at us de minist ério , fruto s de conquist as hist ó ricas da
so ciedade civil (D ireito s Humano s, Igualdade Racial e M ulheres) em u m único
minist ério . Essa mudança significa uma redução de recursos, est rutura e auto no mia
que po de impact ar as po lít icas públicas de garantia do s direit os hum anos, inclusive
aquelas

vo lt adas

para a segurança de

co municado res. Isso é especialmente

preo cupante quando se percebe que as po lít icas públicas vo lt adas à co municado res
são ainda inexistentes e necessitam de esforços a fim de estruturá-las.

Ao co nt rário de alguns países lat ino a mericano s co mo M éxico e Co lô mbia, o s
co municado res brasileiro s não dispõ em de um mecanismo de pro teção e prevenção
co m medidas que po ssa m garantir a segurança desses pro fissio nais. O E st ado o ferece
um Pro gra ma de Prot eção para D efenso res de Direito s Humano s que de maneira
iso lada at endeu casos de co municado res, mas sem inseri -los fo rma lmente em sua
est rut ura, o que acarret a na ausência de medidas especificas para at ender esse
público e na falt a de reco nhecimento po r part e dos co municado res de que esse
mecanism o poderá atendê-lo s.
Dessa m aneira, fica evidente que um pro blema de t amanha co mplexidade e gravidade
não est á sendo enfrent ado de m aneira adequada pelas inst it uições brasileiras. O
Est ado precisa reco nhecer o exercício da co municação co mo essencial para a
efet ivação do direit o à liberdade de expressão e desenvo lver po líticas públicas que
garant am esse exercício sobre uma perspectiva de direitos humanos.

5. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇ ÃO
O cenário de vio lações a co municado res no Brasil encont ra uma base de sustent ação
na falt a de responsabilização dos agentes vio lado res. Segundo levant amento do Co mitê
para Pro teção de Jo rnalistas (CPJ, 2015), o Brasil é o 11º país no mundo com maio r
índice de impunidade em crimes contra comunicado res e o segundo na América Latina.
A Co rt e Intera mericana de D ireit os Humanos ressalt a que a i mpunidade 4 ‐ entendida
co mo a fa lt a em seu conjunt o de investigação , persecução, captura, pro cesso judicial
e condenação – pro picia a repet ição crônica de vio laçõ es de direito s humano s e a t ot al
vulnerabilidade das vít imas e seus fa miliares. E ssa falt a de respost a adequada do
Est ado às vio laçõ es int ensifica a dinâ mica de vio lência e abre espaço não só para a
repet ição, mas t a mbém para o agrava mento dessas vio laçõ es. Segundo levant a ment o
da A RTIGO 19, ent re 86 co municado res que sofrera m graves vio laçõ es ent re 2012 e
2014, e m 60 % do s casos as vítimas já havia m so frido s vio laçõ es ant erio res. E sse
índice é ainda mais alt o em caso s de atent ado direto cont ra a vida (ho micídios e
tent at ivas de assassinato ), sit uação em que 69% das vít imas e m 20 14 já havia m
sofrido violações anteriores.
A impunidade no Brasil po de ser at ribuída a um co njunto de f at o res inst itucio nais e
so ciais que fo ra m mo ldado s hist o rica ment e, dest acando -se aspecto s co mo : a
est rut ura do sist ema judicial e do pro cesso penal; a relaç ão ent re po der eco nô mico e
instituiçõ es est at ais e o rganização so cial e cult ura po lítica de det erminadas regiões no
país. A articulação ent re esses fato res em u m co nt ext o de alt os índices de vio laçõ es
aos direitos hum anos cria um a mbiente inseguro para o exercício da co municação e a
defesa dos direitos humanos no país.

5.1 - Estrutura do sistema de justiça e

impunidade

As causas da impunidade em crimes cont ra co municado ras per meiam as diferent es
inst âncias do E st ado, desde o início dos inquérito s po liciais at é a co nclusão da ação
penal no sistema judiciário. Em cada momento , é possível identificar elemento s que
4
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reforçam a cultura de impunidade.
Na fase das investigaçõ es po liciais, percebe -se a falt a de est rut ura de recursos
mat eriais e hu manos para a devida apuração dos casos. A falt a de recursos e
treina ment o da po lícia para investigar o s crimes muit as vezes result a no arquivamento
dos inquérit os antes mesmo que possam result ar em uma ação penal na justiça.
Ainda trat ando da est rut ura do sistema penal, há estudos 5 que indicam uma baixa
disposição das auto ridades po liciais em investigar crimes de autoria desco nhecida,
que represent am, po r exemplo, mais de 90% dos crimes no est ado de São Paulo. Essa
baixa

disposição

para

investigar

se

co nfirma

também

co municado res. No início de 2014, a A RTIGO 19 realizou

nos

crimes

levant amento

cont ra
sobre

a

situação de cada caso oco rrido no ano anterio r, e naquele mo ment o 45% dos casos já
tinham sido arquivados, est avam co m as invest igações paradas ou elas nem sequer
haviam iniciado . No início de 2015, o mesmo estudo foi feito sobre os casos que
ocorreram em 2014, e 61% dos casos estavam nas mesmas situações citadas.
O que fica demo nst rado é que mesmo quando é possível ident ificar os auto res, as
invest igaçõ es muit as vezes não têm co nsequências, especialment e co nsiderando que
o envo lvimento de auto ridades públicas é um padrão identificado de m aneira muito
clara. Ent re 2012 e 201 4, 74% do s caso s de graves vio laçõ es cont ra co municado res
tiveram agentes do Estado como suspeitos autores, segundo levant a ment o da ARTIGO
19. A possibilidade de que estejam envo lvidos nessas vio laçõ es agentes responsáveis
pela investigação, co mo po liciais, ou que tenham po der para interferir no curso do
pro cesso , co mo po lít icos, to rnam esses dados ainda mais preo cupantes. Para

a

relatoria especial para a liberdade de expressão da CID H, “quando um crime foi
co met ido po r ato res est at ais ou co m a aquiescência ou a cumplicidade do Est ado , este
será diretamente responsável pela violência6”.

5
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Caso Valério Luiz
O cronist a espo rtivo V alério Luiz foi assassinado em 5 de julho

de 2012, po r vo lt a

das 14h, ao receber sete disparos de um ho mem em uma moto

na

cidade

de

Go iânia, Go iás. O jo rnalist a fazia crít icas const antes à direto ria do clube At lético
Go ianense, especialmente ao vice -presidente, M aurício Bo rges Sampaio . Apó s o fim
das investigaçõ es, que demo raram cerca de oito meses, a Po lícia Civil encerro u o
inquérito, indiciando o cabo A demá Figuerêdo A guiar Filho co mo o auto r

dos

disparos, o aço ugueiro M arcus Vinícius Pereira Xavier co mo partícipe, o sargento
Djalma co mo primeiro o perado r, Urbano de Carvalho M alt a co mo o segundo
operado r, e o empresário e carto la Maurício Bo rges Sampaio foi apo nt ado co mo
mandant e. Todos os envo lvido s co m o crime fo ram presos

no início de

2013, mas

aos poucos, conquistaram liberdade.
E m 30 de abril de 2015, os mesmos acusados fo ram mandados a júri popular pela
unanimidade do Tribunal de Justiça de Goiás, mas ainda não há data para o
julgamento. No mo mento , encont ram-se em t ramit ação os recursos especiais e
ext rao rdinários dos réus para os t ribunais superio res (STJ e STF), última fase antes
do júri. Hoje, co m exceção do açougueiro M arcus Vinícius Pereira Xavier, co nhecido
como Marquinhos, todos os acusados permanecem

livres.

Um o ut ro proble ma reco rrente no nível d as investigações po liciais é que muit as vezes
as aut o ridades respo nsáveis deixam de co nsiderar a at ividade da vítim a co mo um a
linha de investigação impo rt ante, dificult ando o ent endiment o da especificidade
desses crimes quando co metido s co nt ra co municado res. Para a relat o ria especial par a
liberdade de expressão da CID H, a “o brigação de co nduzir a invest igação co m a
devida diligência e esgo t ar t o das as linhas ló gicas de indagação revest e especi a l
relevância em caso s de vio lência cont ra jo rnalist as, um a vez que um a investigação
que não po ndere aspect os ligados ao context o , t ais co mo a at ividade pro fissio nal do
jo rnalist a, t erá meno s possibilidades de alcançar result ados e pro vavelmente
despert ará questionam ento s sobre a vontade das autoridades de soluciona r o crime 7 ” .
No mesmo parágrafo, a relatoria especial também destaca que em seu
7
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Esp ecial sob re a Situação das Inv estig ações sob re o Assassina to de Jorna listas de
2008, “examinou 157 casos de jo rnalist as e funcionários de meios de co municação
assassinado s e co mpro vou que, na maio ria

dos

casos

estudado s,

não

fo ram

explo radas todas as vias de investigação que poderiam auxiliar na identificação do s
verdadeiros auto res materiais e intelectuais do crime. O relató rio ressalto u que o
motivo do homicídio – em particular, se estava ligado à atividade jornalística da vítima
– só foi est abelecido em u m número reduzido de casos”. A ssi m, a falt a de investigação
apro priada t em u m impact o nas pró prias vítim as, que muit as vezes deixa m de
registrar as violações e procurar as autoridades, reforçando o ciclo de impunidade.
Ainda que as invest igações po liciais gerem uma ação penal,

o

próprio

sistema

judiciário tem em sua est rutura elemento s que dificult am um result ado sat isfató rio em
termos de respo nsabilização. Um aspecto fundament al que pode ser o bservado na
estrut ura do sistema judicial brasilei ro é o cont exto de selet ividade penal 8. Ainda que,
em t ese, o sistema penal t enha po r base a igualdade o bjetiva de julgamento sobre o
crime, o que se percebe é o funcio namento desse sistema no rteado po r uma
diferenciação que oco rre t anto na produção de leis de criminalização de condut as
asso ciadas a determinados grupos e classes sociais quanto na execução dessas leis
pelas principais agências de poder relacionadas ao sistema punitivo (po lícia, minist ério
público

e sistema judiciário ). Po r essa perspect iva, a impunidade

é t ambém

condicio nada pela seleção desigual de pesso as, pelo sist ema de justiça, de

acordo

com um status social previamente definido.
A selet ividade penal cumpre um papel part icular em crimes co nt ra co muni cado res,
pois levando em cont a que os suspeitos aut ores da maio r parte dos casos são agentes
do Est ado , quando os mandant es são identificados, em geral possuem condiçõ es de
arcar co m os elevados custos dos serviços de advo gados de dest aque, ou ter acess o à
mídia para conseguir construir uma imagem pública favo rável, po dendo impact ar
inclusive na falta de iniciativa das agências do sistema em avançar nas

investigações.

Out ra quest ão relevant e so bre o uso do po der eco nô mico e po lítico co mo uma
ferra ment a de prot eção dos aut o res intelectuais (mandantes) do cri me é o uso de
agentes int ermediário s co mo aut o res mat eriais (execut o res) desse crime, que o
cometem em troca de uma compensação em dinheiro, como uma prestação de serviço
8
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ao mandante, o que acaba por afastá-lo do contexto de elaboração e execução do
crime.

O caso Alex Silveira
O fotó grafo A lex Silveira perdeu a visão de um o lho ao ser atingido po r uma bala de
borracha enquanto co bria uma manifest ação dos pro fesso res em São Paulo. O caso
aco nteceu em 2001, mas em setembro de 2014, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo refo rmou a decisão que havia determinado a indenização ao fot ógrafo e
suspendeu o pagamento que havia sido designado para fins de reparação de danos
mo rais e materiais. A decisão afirma que A lex opto u po r permanecer em um
contexto de conflito entre po liciais e manifest antes e, por isso, a responsabilidade
por correr o risco de ser atingido seria sua.
A decisão do caso de A lex é especialmente preocupante porque, além do mérito do
caso em si, abre um precedente para que out ras

decisões

sigam

o

mesmo

raciocínio e o Est ado seja isent ado das vio lações que co meteu ao longo dos últ imo s
três anos, quando o s protestos se int ensificaram no país. A lém disso , a decisão
judicial tem o efeito co lateral de most rar aos co municadores que atuam na
cobertura de protestos que o Est ado se isent a da responsabilidade de zelar po r sua
segurança e pela garantia da liberdade de expressão.

5.2 - Especificidade dos contextos em que as violações estão

inseridas

Além da est rut ura do sistema de just iça, um ponto determinante na impunidade em
crimes cont ra co municado res são as especificidades dos

co ntextos

em que

atuam

esses profissionais. Segundo est udos da A RTIGO 19, a maio r parte dos casos de graves
vio lações

aco ntecem co m co municado res que desenvo lvem co berturas po líticas,

especialmente co rrupção e irregularidades co metidas po r aut oridades púbicas. Co mo
já explicit ado, o envo lvimento de auto ridades no fundo das vio lações dificulta o
pro cesso invest igativo e, po rt anto , medidas de co mbate à impunidade que não levem
em conta a especificidades desse tipo de cobertura tendem a ter pouca eficácia.
Também é relevante o contexto de fro nteira, em que íntima relação ent re crime
organização

e políticos locais tem um impacto perigoso para comunicado res, com

casos de graves vio lações que se repetem ano a ano. O fato de envo lver fronteira
entre diferentes jurisdições é mais um elemento que dificult a a devida apuração dos
casos pelas auto ridades, visto que a fluidez territo rial ent re essas jurisdições permite
que executores transitem entre elas e impeçam as

investigações.

Um o ut ro co nt exto de cobert ura t em a ver co m ação das fo rças de segurança, seja na
co bert ura de pro testo s e manifest açõ es so ciais, seja em açõ es co mo reint egrações de
po sse, po r exemplo . E sse tipo de relação é sempre delicado e as fo rças de segurança
brasileiras hist o rica ment e demo nst ram mais dificuldade em lidar co m a crítica e co mo
escrutínio público . Assim, a dificuldade de responsabilização nesses co nt ext os t a mbém
de manda criação de prot o co lo s específico s que co nt ro lem o uso da fo rça, m as que
t ambém

permit am

a

devida

identificação

do s

agent es

e

co nsequente

responsabilização.
A co nfiguração de cada um desses contextos é co mplexa e incide diret amente na
capacidade

de

o

Est ado

responder

aos

diferentes

tipos

de

vio lação

cont ra

co municado res, po rt anto a identificação e o levant amento de casos e tendências é
fundamental para o devido enfrentamento do cenário de violência e imp unidade.

6. RECOMENDAÇ ÕES
- A mpliação do Sist ema Nacional de Proteção co m vias a co nt emplar co municado res
que so frem a meaças, co nsiderando event uais especificidades da atividade desses
pro fissionais, e preveja para a lém de medidas pro tet ivas aos co municado res e m si, a
adoção de medidas que visem à proteção do local de trabalho ;
- Inclusão de o rganizaçõ es da so ciedade civil relacio nadas ao exercício da liberdade de
expressão e co municado res na Co o rdenação Nacional do Pro grama de Prot eção que
atenderá as demandas específicas de comunicado res;
- Realização de campanha de divulgação do Pro grama de Proteção junto

aos

comunicado res;
- Estabelecimento de coo peração co m o Sistema ONU (UNESCO, UNIC-Rio)

para

criação de Observat ório da Vio lência cont ra Co municado res. Tal iniciativa deve não
so ment e regist rar oco rrências, mas ter um sistema de aco mpanhamento de reso lução
de casos em que seja po ssível ao usuário saber qual o st atus fo rmal do caso,

bem

co mo as iniciat ivas institucionais e não go vernament ais to madas, assim co mo sistema
de estat ísticas, inclusive para pro dução de relató rio nacional dos “Indicado res de
Segurança dos Co municado res”, co m a finalidade de desenvo lver sistemat icamente
estudos que visem ident ificar as causas e focos principais da vio lência co ntra
comunicado res no Brasil;
- Que se elabo re est udo po r meno rizado de equipament os e co ndiçõ es de segurança
que tenham capacidade de mitigar o s riscos à int egridade física dos pro fissio nais da
comunicação , em especial na cobertura de situações de conflit o;
- Orient ação as fo rças de segurança para que não apreendam o s equipament os de
trabalho e a me mó ria das mídias do s co municado res no â mbit o da co bert ura
midiática. Também, que se elabo re pro to co lo padro nizado de atuação das fo rças de
se gurança pública no âmbito das m anifest açõ es co m base nos preceito s est abelecidos
na Reso lução n° 06 de 18 de junho de 2013 do Co nselho de Defesa dos D ireit os da
Pesso a Hum ana (anexo), so bre aplicação do princípio da não vio lência no co nt exto de
manifest açõ es e event os públicos, bem co mo na execução de m andados judiciais de
manut enção e reintegração de posse;

- E m parceria co m as empresas de co municação e co m o s pro fissio nais independent es
ou autô no mo s, ofereça t reina ment o de segurança ao s pro fissionais de co municação ,
em situação cotidiana e em coberturas de eventos específico s como protestos sociais;

