
A imprensa ê á nova Constituição 
na liberdade de informação 
jornalística ou qualquer 
veículo de comunicação so
cial, observado o disposto 
no artigo 5", IV, V, X, XIII 
eXIV. 

§ 2° — É vedado toda 
qualquer censura de natiL _ 
reza política, ideológica 1 f~ 
artística". 
Mas dirão: ent-ao, dentr 
dessa ampla liberdade, te 
remos, através de atos exl 
cusos, dessa máfia que ex] 
piora o sexo, a maconha, a 
corrupção, campeando nd 
País? Os filmes que hoje, 
são atrativos dos motéis ej 
de casais sádicos, vâo desi 
filar nas televisões? 

HUGO MOSCA 
Os meios de divulgação,' 

notadamente a imprensa, 
têm na nova Constituição, 
um posicionamento rele
vante, acrescido de muito 
mais responsabilidade. É a 
lei da vida, mais garantias, 
mais encargos. 

Se é certo que livre é a 
manifestação do pensa
mento, como norma geral 
do artigo 5", IV, também 
não é menos exato que está 
assegurado o direito de res
posta, no mesmo grau, 
possível até, de ressarci
mento pelo dano moral, 
que nenhuma outra Carta 
da Monarquia ou da Repú
blica até nossos dias, o ins
tituirá. 

E o julgamento desse da
no moral, inegavelmente, 
pode chegar a tal extremo, 
que cause um temor tão 
grande e, por conseqüên
cia, se transforme num ins
trumento de abuso, por ser 
dado de apreciação alta
mente subjetivo. 

Em outras normas, no 
item IX, do mesmo artigo 
5o, por exemplo, reafirma 
que "é livre a expressão da 
a t iv idade intelectual 
artística, científica e de co
municação, independen
temente de censura ou li
cença", que se contrapõe 
ao dispositivo que são in
violáveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a 
imagem da pessoa, sob pe
na de ocorrer, por igual, in
denização pelo dano mate
rial e moral, e no item XIV 
é assegurado a todos oo 
acesso à informação, bom o 
resguardo da fonte, quando 
esse fato for necessário ao 
exercício profissional. 

Fixa a norma, sem peías, 
sem brasões, que se evite o 
anonimato ou as furtivas 
falas de quem não esteja 
autorizado a exercer tal 
mister. 

Com isso, convalida-se 
uma nova profissão, a dos 
famosos "porta-voz", que 
nem sempre sabem o que 
falam nem assumem o ris
co que, no momento antes, 
vieram a público, sob o 
manto de uma pseuda auto
ridade. . 

Também ps meios de co
municação, principalmen
te a imprensa, têm que res

peitar o sigilo de informa
ções que sejam impres
cindíveis à segurança da 
sociedade e do Estado. 

Esse inciso XXXIÍI do 
artigo 5°, também carece 
de uma explicitação ou de 
uma interpretação razoá
vel, porque, ou pode se tor
nar letra morta, ou então, 
se constituir em veículo de 
resoluções capciosas e anô
malas por parte do Estado, 
que nelas se escudará para 
negar dados e elementos 
aos jornalistas, sob o guan-
te de que podem afetar a 
segurança da sociedade. 

A censura terminou, mas 
os seus servidores não de
sapareceram, e aí há um 
gravame que desde logo 
pode ser apontado. O artigo 
21, item XVI, ao indicar os 
poderes da União Federal, 
diz que lhe cabe "exercer a 
classificação, para efeito 
indicativo, de diversões pú
blicas e de programas de 
rádio e televisão", virá por 
via indireta, instituir uma 
censura, que pode ou não, 
ser branda, útil ou iniqua. 
inteligente ou mordaz, em
bora o princípio geral, se
gundo o artigo 37, item 
XXI, afirme que as campa
nhas de divulgação te
nham, sempre, um caráter 
educativo, informativo ou 
de orientação social, "dela 
não podendo constar no
mes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promo
ção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos". 

Se, realmente houver, 
uma rígida fiscalização, 
sob esse ângulo, a inspira
ção constitucional só mere
ce aplausos. 

De todo o elenco de nor
mas da Constituição, que 
regulam a liberdade de im
prensa e dos demais meios 
de comunicação, a nosso 
ver, o dispositivo mais leal 
e mais amplo, reside no ar
tigo 220, com esta redação: 

— "A manifestação do 
pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, 
sob qualquer forma, pro
cesso ou veículo não sofre
rão qualquer restrição, ob
servado o disposto nesta 
Constituição. 

§ 1" — Nenhuma lei con
terá dispositivo que possa 
constituir embaraço a ple-

Como a Carta cria um 
Conselho de Comunicação 
Social, com abrangência 
nacional, caberá a este re
gular a adoção da norma 
rígida, para que não ocor- ^ 
ram agressões (porque o s ^ 
eternos corretores de fil- ^= 
mes e de imagens pornô- y=z 
gráficas estão por aí, em Q= 
cada esquina). E a verdade c= 
é uma só, se transformar a c^ 
liberdade de imprensa em &£ 
licenciosidade, nosso País <sl 
mergulhará numa escala feí 
moral, que' desonrará a 
Família. 

E a antiga Censura Fede
ral poderá, com limitações 
e bom-senso. ser um órgão 
moderador dessas resolu
ções do Conselho. Agora, 
abstrair-se, totalmente, 
uma entidade de controle, o 
risco é grande, pois pode 
ocorrer o regime da impu
nidade. 

Estamos convencidos . 
que a imprensa e os demais • 
meios de comunicação ti
veram reconhecidos, não 
como ' uma benesse, um 

. agrado, uma generosidade, 
seus respeitáveis direitos, 
mas caberá aos seus profis
sionais, constatando que 
maiores responsabilidades 
lhe foram conferidas, zelar 
pelo patrimônio moral de 
sua elevada missão social e 
cultural, neste momento 
difícil que este imenso País 
atravessa, e que merece de 
todos os seus concidadãos 
prudência, sobriedade e 
patriotismo. 

HUGO MOSCA é advogado 
e membro da Academia 
Nacional do Trabalho. 


