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2021 foi um ano de reconhecimento internacional do inestimável papel da imprensa
profissional, com a premiação da filipina Maria
Ressa e do russo Dmitry Muratov, jornalistas
ganhadores do Nobel da Paz. Os dois profissionais se destacaram pelos esforços – cada
um em seu país de origem – para salvaguardar
a liberdade de expressão, “pré-condição para a
democracia e uma paz duradoura”, como bem
observou Ressa no discurso de agradecimento.
Também em 2021, um dado vergonhoso: o Brasil
entrou, pela primeira vez em 20 anos, na “zona
vermelha” do Ranking Mundial de Liberdade de
Imprensa, da organização internacional Repórteres sem Fronteiras (RSF). Foi o quarto ano
consecutivo de queda e, desta vez, o país perdeu quatro posições no rol, passando da 107ª
colocação para a 111ª. De acordo com a RSF, a
classificação indica que, nesses países, o trabalho dos jornalistas é considerado mais difícil.
O cenário brasileiro é, mais uma vez, bastante preocupante. Nesta edição, o Relatório da ABERT sobre
Violações à Liberdade de Expressão no país aponta
um aumento de 21,69% no número de profissionais
e veículos de comunicação que sofreram algum
tipo de ataque em 2021. Foram pelo menos 230
envolvidos em 145 casos de agressões físicas,
ameaças, intimidações e ofensas.

Pela segunda vez, desde 2012, quando a ABERT
começou a monitorar a violência contra a
imprensa no país, não houve registro de jornalista assassinado pelo exercício da profissão.
Apesar do dado positivo, os atentados – forma
mais grave de violência não letal – tiveram
aumento expressivo, o que mostra como o trabalho da imprensa é difícil, perigoso e vulnerável.
Nas redes sociais, as agressões virtuais, com
hostilidades, palavras de baixo calão e xingamentos, continuaram sem trégua. Segundo
levantamento da BITES, empresa de análise de
dados para decisões estratégicas para negócios, apesar da redução registrada, a imprensa
profissional sofreu quase 4.000 ataques virtuais
por dia.
A violência sistemática contra o jornalismo crítico e independente tenta minar, sem sucesso, a
credibilidade da imprensa profissional, barreira
eficiente contra a propagação de notícias falsas
e parte fundamental para as democracias.
A ABERT lembra que a liberdade de imprensa
não aceita retrocessos. O direito constitucional
da sociedade brasileira de ser informada sobre
fatos que impactam o seu cotidiano somente
estará garantido com uma imprensa livre, independente e plural.
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PANORAMA DA

VIOLÊNCIA
CONTRA A IMPRENSA
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LIBERDADE DE

IMPRENSA NO MUNDO

ASSASSINATOS DE JORNALISTAS:
IMPUNIDADE ALARMANTE
Pesquisa da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
revela que, em todo o mundo, 55 profissionais
de imprensa foram assassinados em 2021. Apesar do número de vítimas ser o menor em uma
década, a UNESCO destaca os perigos enfrentados pelos profissionais da imprensa na cobertura
jornalística diária e na denúncia de irregularidades.
Os registros confirmam as grandes ameaças ao
jornalismo profissional, globalmente: a ação de
regimes autoritários e a vingança de integrantes
do crime organizado ou de políticos insatisfeitos
com a cobertura e denúncia de atos de corrupção.
Segundo o estudo da UNESCO, nos últimos anos, 9
em cada 10 assassinatos não foram solucionados
e a impunidade se alastra de maneira alarmante.

Também de acordo com o censo anual do Comitê
para Proteção de Jornalistas (CPJ), em todo
o mundo, o número de jornalistas mortos por
motivos relacionados ao exercício da profissão
diminuiu em 2021, se comparado ao ano anterior.
O CPJ contabilizou a morte de 11 jornalistas na
América Latina nesse período: México, Colômbia
e Haiti lideram a lista de profissionais da imprensa
executados a tiro.
No Brasil, o levantamento não registrou a morte
de jornalistas pelo exercício da profissão, mas o
CPJ observa que vários comunicadores brasileiros sofreram ataques com armas de fogo após o
relato de ameaças.

ASSASSINATOS EM 2021
55 jornalistas e profissionais da comunicação foram assassinados
em todo o mundo
Dois terços das vítimas
morreram em países onde não há conflito armado
Nos últimos anos, 9 em cada 10 assassinatos não foram
solucionados
Fonte: Observatório de Jornalistas Assassinados da UNESCO

11 jornalistas foram assassinados na América Latina
México, Colômbia e Haiti lideram lista
Fonte: Comitê para Proteção de Jornalistas (CPJ)
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BRASIL NO MUNDO
ZONA VERMELHA REVELA “SITUAÇÃO
DIFÍCIL” PARA JORNALISTAS
Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil passou, em
2021, para a chamada “zona vermelha” do Ranking
Mundial de Liberdade de Imprensa da organização
internacional Repórteres sem Fronteiras (RSF).
De acordo com levantamento da RSF, o país teve
uma queda de quatro posições em relação ao ano
anterior, passando da 107ª colocação para a 111ª.
Desde 2002, quando a organização começou a
publicar a pesquisa sobre as condições para o

exercício do jornalismo em 180 países, esta é a
pior colocação do Brasil na lista, que aparece ao
lado de Bolívia, Nicarágua, Rússia, Filipinas, Índia
e Turquia, nações onde a situação do trabalho da
imprensa é considerada “difícil”.
Já a Noruega, pelo quinto ano seguido, ocupa
o primeiro lugar. Na sequência estão Finlândia,
Suécia e Dinamarca. Os países com a pior classificação são Eritreia (180ª), Coreia do Norte (179ª),
Turcomenistão (178ª) e China (177ª).

RANKING - LIBERDADE DE IMPRENSA NO MUNDO - 2021
2° – Finlândia

4° – Dinamarca

178° – Turcomenistão

1° – Noruega

150° – Rússia

3° – Suécia
153° – Turquia
121° – Nicarágua

122° – Afeganistão
179° – Coreia do Norte
177° – China

143° – México
134° – Colômbia
148° – Venezuela
96° – Equador

111° – Brasil

142° – Índia

138° – Filipinas

180° – Eritreia

110° – Bolívia
54° – Chile

69° – Argentina

Fonte: Repórteres sem Fronteiras
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BRASIL
VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE
IMPRENSA E DE EXPRESSÃO
Desde que a ABERT começou a monitorar os
casos de violações à liberdade de imprensa e de
expressão no Brasil, em 2012, esta foi a segunda
vez sem registros de assassinato de jornalistas
pelo exercício da profissão.

Já os casos de atentados chamam a atenção não
apenas pelo aumento significativo no número de
registros (100%), mas pela maneira como foram
executados, muitas vezes com o uso de armas de
fogo.

Nesta primeira década de monitoramento, apenas
em 2019 e 2021 a imprensa brasileira não foi atingida por violência letal.

No total, o Relatório da ABERT de 2021 registrou
145 casos de violência não letal, que envolveram
pelo menos 230 profissionais e veículos de comunicação, número 21,69% maior que em 2020.

Mas o assassinato do radialista Weverton Rabelo
Fróes, em abril de 2021, merece toda atenção das
autoridades brasileiras.
Toninho Locutor, como era conhecido, foi executado com seis tiros, em frente à casa onde morava,
na área rural de Planaltino (BA). O radialista interpretava um personagem em quadro humorístico
numa emissora da cidade e comandava uma rádio
comunitária. Ele chegou a denunciar ameaças de
fechamento da rádio.
O caso não está computado no Relatório da ABERT,
já que a polícia local continua investigando a autoria e a motivação do crime.
A ABERT espera que este não seja mais um caso
de assassinato de jornalista sem solução e lembra
que toda e qualquer ameaça contra um profissional da comunicação deve ser apurada e medidas
cabíveis devem ser adotadas.

Como no ano anterior, as ofensas tiveram o maior
registro de casos em 2021, com 53 ocorrências.
Em seguida, estão as agressões, com 34 casos, e
as intimidações, com 26 casos.
Os ataques virtuais estão em capítulo à parte.
De acordo com levantamento realizado pela
BITES, empresa de análise de dados para decisões estratégicas, apesar da redução de 54%
em relação a 2020, as postagens em redes
sociais como o Twitter, Facebook e Instagram,
com palavras de baixo calão, expressões depreciativas e pejorativas dirigidas à imprensa
profissional e aos jornalistas, representaram
cerca de 4.000 ataques virtuais por dia, ou
quase três agressões por minuto.
A exemplo dos relatórios anteriores, as decisões
judiciais – no total de 29 – não entraram na contabilização de violência não letal.
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CASOS DE VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE IMPRENSA
E DE EXPRESSÃO NO BRASIL – 2021
VIOLÊNCIA NÃO LETAL

Fonte: ABERT

Ofensas 53 (89 vítimas)
2,76% 0,69%

Agressões 34 (61 vítimas)
Intimidações 26 (43 vítimas)
Ameaças 12 (15 vítimas)
Atentados 8 (8 vítimas)

4,14%

0,69%

5,52%
8,27%
36,55%

Injúrias 6 (8 vítimas)
Ataques/Vandalismo 4 (4 vítimas)

17,93%

Censuras 1 (1 vítima)
Roubos/Furtos 1 (1 vítima)

23,45%
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OS CRIMES CONTRA

COMUNICADORES

NO BRASIL

Para acessar os casos do
relatório, aponte o celular:
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ATENTADOS
O registro expressivo de atentados, outra grave
forma de violência não letal contra jornalistas,
marcou 2021. O aumento de 100% no número
de casos em relação ao ano anterior mostra que
os comunicadores brasileiros estão na mira de
pessoas que enxergam o trabalho da imprensa
como uma ameaça.

A região Sudeste lidera os registros. Somente
na cidade de Magé (RJ), dois profissionais
conhecidos pela abordagem crítica e denúncias
contra autoridades locais relataram os ataques
sofridos. Eduardo César, responsável pelo blog
Notícias Tarja Preta, viu o próprio carro ser
incendiado na porta de casa.

Os autores agem com a clara intenção de dar
fim à vida dos profissionais da imprensa. Em
50% dos casos registrados, foram usadas
armas de fogo contra os comunicadores. Na
maioria das ocorrências computadas, as vítimas eram homens que foram atacados por
criminosos não identificados.

Nove dias depois, foi a vez de Vinícius Lourenço,
do Portal Impacto News, ter o veículo que dirigia atingido por tiros. Ele não se feriu porque há
mais de 10 anos circula pela cidade em carros
blindados.

CASOS

8

Vítimas

8
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PERFIL DOS ATENTADOS
Região

Sul
Sudeste
Norte

PR (1)

Sexo

Homem
Não especificado

7
1

Cobertura

Cidades
Política

6
2

Veículo

Site
TV
Jornal

4
3
1

Autores

Desconhecido
Popular

7
1

RJ (3) ES (1) SP (1)
PA (2)
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AGRESSÕES
Forma de violência não letal mais comum contra
jornalistas no Brasil, as agressões físicas estão
presentes no cotidiano dos profissionais de
imprensa nas mais variadas situações.
Em 2021, o quadro preocupante se repetiu: embora
tenha ocorrido uma redução de 12,82% no número
de casos registrados (34) em relação a 2020 (39),
o número de comunicadores agredidos teve um
aumento de 3,39%. Pelo menos 61 profissionais
da comunicação foram vítimas de chutes, pontapés, socos e tapas. Os homens representaram
a maioria das vítimas (80,33%). Em 62,22% dos
casos, equipes de TV foram as mais atingidas.
No segundo ano de pandemia do novo coronavírus, pessoas inconformadas com o trabalho
da imprensa na cobertura de manifestações
contra o lockdown e operações que miravam
festas clandestinas foram os principais autores
das agressões. Protestos a favor do governo
também apareceram entre os eventos mais
propícios para ataques contra repórteres, fotojornalistas e cinegrafistas.

CASOS

34

Manifestantes, policiais ou agentes de segurança
e políticos ou ocupantes de cargos públicos foram
os principais agressores. A violência contra a
imprensa foi registrada em todas as regiões do
país. Novamente, o Sudeste brasileiro foi considerado o mais perigoso para o exercício do
jornalismo, com destaque para o estado de São
Paulo, onde 11 casos de agressões contra comunicadores foram registrados.
Apesar de o Relatório da ABERT relacionar as violações à liberdade de imprensa e de expressão em
território nacional, nesta edição, foram registradas
as agressões sofridas por jornalistas brasileiros
durante cobertura da agenda presidencial em
Roma (Itália).

Vítimas

61 (pelo menos)

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

PERFIL DAS AGRESSÕES
Sudeste
Nordeste
Sul
Norte
Centro-Oeste
* Exterior

SP (11) MG (3) RJ (2)

Sexo

Homem
Mulher
Não especificado

49
9
3

Cobertura

Política
Cidades
Esportes

16
14
4

Veículo

TV
Jornal
Rádio
Site
Não especificado

41
9
4
3
4
21

Tipo

Socos, chutes, empurrões, tapas,
arranhões e etc
Outros
Pedrada

Autores

Manifestante
Policial/agente de segurança
Político/ocupante de cargo público
Popular
Alvo de reportagem
Não identificado
Outros

9
5
5
3
3
2
7

Região

BA (2) PE (2) RN (2) PI (1)
PR (2) RS (2) SC (1)
AM (3) PA (1)
GO (1)

ITÁLIA (1)

10
3

* Em alguns casos houve mais de uma vítima
** Em alguns casos houve mais de um veículo de comunicação envolvido
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OFENSAS

Levar informações precisas e confiáveis aos brasileiros tem exigido dos profissionais de imprensa
um esforço diário e de muito autocontrole. Não
bastassem as dificuldades impostas pelo
segundo ano de pandemia, em 2021, a apuração
de fatos jornalísticos encarou situações de risco e
exposição a agressões verbais e xingamentos por
parte de quem não aceita o contraditório.
Foram 53 registros de ofensas, dirigidas a pelo
menos 89 profissionais e veículos de comunicação. Em relação a 2020, houve uma diminuição
de 10,17% no número de casos, mas um aumento
de 30,88% no número de vítimas. Em quase sua
totalidade (92,45%), os ataques partiram de políticos ou ocupantes de cargos públicos.

CASOS

53

Além de terem o trabalho depreciado, jornalistas
foram hostilizados e recebidos com palavras de
baixo calão. Homens e mulheres dos mais variados veículos foram muitas vezes chamados de
“canalhas”, “paspalhões”, “cara de pastel”, “jumentos”, “jegues”, “energúmenos” e “quadrúpedes”.
Em diversas situações, os ataques tiveram como
alvos preferidos os jornais Folha de S.Paulo, O
Globo, O Estado de São Paulo, além da TV Globo
e do site O Antagonista.

Vítimas

89 (pelo menos)
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PERFIL DAS OFENSAS
Centro-Oeste
Sudeste
Nordeste
Sul

DF (30) GO (2) MS (1) MT (1)

Sexo

Não especificado
Homem
Mulher

71
9
9

Cobertura

Política
Cidades
Esportes
Geral

50
1
1
1

Veículo

Jornal
Não especificado
TV
Revista
Site
Rádio

30
29
14
7
7
2

Tipo

Depreciação
Xingamento
Conotação pejorativa

26
26
1

Autores

Político/ocupante de cargo público
Manifestante
Popular
Policial ou agente de segurança

49
2
1
1

Região

SP (5) MG (2) ES (1) RJ (1)
BA (3) MA (1) PB (1)
PR (3) SC (2)

* Em alguns casos houve mais de uma vítima
** Em alguns casos houve mais de um veículo de comunicação envolvido
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INTIMIDAÇÕES
Mais uma vez, profissionais da imprensa foram
alvo de tentativas de impedimento da cobertura
jornalística, com ataques hostis e intimidações por
parte de quem desconhece o papel do jornalismo
profissional.
Em 2021, 26 casos de intimidação foram registrados de Norte a Sul do país, o que equivale a um
aumento de 4% em relação ao ano anterior. Entre
as unidades da federação com maior número de
ocorrências estão São Paulo e o Distrito Federal.
O número de vítimas aumentou consideravelmente: pelo menos 43 profissionais tiveram o
trabalho interrompido, foram recebidos aos gritos
ou mesmo impedidos de continuar cumprindo o
dever de informar. O número é 43,33% superior ao
contabilizado no relatório passado. Mais de 58%
dos profissionais atacados eram homens.

CASOS

26

Manifestantes e políticos ou ocupantes de cargos
públicos foram os principais autores das intimidações à imprensa. Desta vez, chama a atenção
a forma como alguns profissionais sofreram
represália pela função desempenhada. Em muitas situações, jornalistas foram intimados a depor
sobre reportagens feitas.
Tratar a imprensa como “inimiga” da população e
cercear a liberdade de expressão é também uma
tentativa de negar ao cidadão brasileiro o direito à
informação sobre assuntos de interesse público.

Vítimas

43 (pelo menos)
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PERFIL DAS INTIMIDAÇÕES
Sudeste
Centro-Oeste
Sul
Nordeste
Norte

SP (8) RJ (2) MG (1)

Sexo

Homem
Mulher
Não especificado

25
10
8

Cobertura

Política
Cidades
Esportes

14
10
2

Veículo

TV
Site
Jornal
Revista
Rádio
Não especificado

21
13
6
1
1
1

Tipo

Grito
Represália
Impedir trabalho
Constrangimento
Não especificado

12
8
4
1
1

Autores

Manifestante
Político/ocupante de cargo público
Popular
Policial/agente de segurança
Técnico
Não identificado

10
8
3
2
2
1

Região

DF (6) GO (1) MS (1) MT (1)
RS (2) PR (1) SC (1)
AL (1)

AM (1)

* Em alguns casos houve mais de uma vítima
** Em alguns casos houve mais de um veículo de comunicação envolvido
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AMEAÇAS
Está no Código Penal Brasileiro: ameaçar alguém
verbalmente, por escrito, por telefone ou gestos é
crime previsto no artigo 147. Em 2021, 12 casos
de ameaças foram registrados contra jornalistas,
um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
O número de vítimas também cresceu: passou de
13, em 2020, para 15.
Mais uma vez, os homens foram os maiores alvos
dos agressores, representando 66,67% do total. Mais
da metade dos casos ocorreu na região Sudeste.

CASOS

12

Entre os autores estavam policiais ou agentes de
segurança e populares insatisfeitos com a cobertura política da imprensa.
As ameaças de morte foram as mais presentes,
seguidas de ameaças de agressão e de disparo
de tiros principalmente contra profissionais que
trabalham na cobertura de Política e Cidades, e de
emissoras de TV e sites jornalísticos.

Vítimas

15
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PERFIL DAS AMEAÇAS
(5) ES (1) MG (1) RJ (1)
(1) PE (1)
DF (1)
AM (1)
SP

Região

Sudeste
Nordeste
Centro-Oeste
Norte

Sexo

Homem
Mulher
Não especificado

10
3
2

Cobertura

Política
Cidades

7
5

Veículo

TV
Site
Jornal
Rádio
Revista

7
3
2
2
1

Tipo

Morte
Agressão
Não especificado

7
3
2

Autores

Popular
Não identificado
Policial/agente de segurança
Político/ocupante de cargo público
Outros

4
3
2
1
2

BA

* Em alguns casos houve mais de um veículo ameaçado
** Em alguns casos, o profissional ameaçado trabalhava para mais de um veículo

25
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INJÚRIA
A definição no dicionário é clara: injúria é a ação
de ofender a honra e a dignidade de alguém. Em
recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF)
entendeu que a injúria homofóbica se equipara à
injúria racial, crime imprescritível e inafiançável.

Também houve um registro de injúria racial.

Ainda assim, os casos de injúria estão no cotidiano
brasileiro, como se fossem algo banal. Não são.

Na maioria das vezes, políticos e ocupantes de
cargos públicos, que deveriam dar o exemplo,
foram os autores desse tipo de violência.

Em 2021, pelo menos oito profissionais de comunicação foram vítimas de injúria em seis casos
relatados. Os homens foram os principais alvos
das agressões, motivadas pela orientação sexual.

CASOS

6

O número é um sinal de alerta no que diz respeito à
intolerância. Em 2020, não houve casos de injúria
computados.

Vítimas

8
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PERFIL DA INJÚRIA
Região

Centro-Oeste
Não especificada

GO (1) MT (1)

Sexo

Homem
Mulher

6
2

Cobertura

Geral
Política
Cidades

3
2
1

Veículo

TV
Revista
Site

4
1
1

Tipo

Homofobia
Racial
Sexual

3
1
2

Autores

Político/ocupante de cargo público
Comerciante
Religioso
Não identificado

3
1
1
1

4

* Em alguns casos houve mais de uma vítima
** Em alguns casos houve mais de um autor

27
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ATAQUES/VANDALISMO
2021 foi mais um ano de ataques e ações de vândalos contra sedes de empresas de comunicação
e contra equipamentos de emissoras. Quatro
casos foram registrados, um aumento de 100%
em relação a 2020.

CASOS

Em uma das situações, um vereador invadiu um
estúdio de rádio no Ceará, quebrou uma cadeira ao
atirá-la contra a parede e agrediu um entrevistado
que criticava a atuação do político.

Vítimas

4

4

PERFIL DOS ATAQUES/VANDALISMO
(1) PE (1)
SP (1)
PR (1)
CE

Região

Nordeste
Sudeste
Sul

Tipo de
alvo

Rádio
Carro de reportagem
Sede de editora

2
1
1

Tipo de
ataque

Destruição
Invasão
Pedrada
Pichação

1
1
1
1

Autores

Popular
Político/ocupante de cargo público
Não identificado

2
1
1
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CENSURA
Apesar de um único registro em Manaus (AM),
a retirada de profissionais da imprensa do local
de cobertura jornalística, em um caso explícito
de censura, continua sendo uma realidade. Em
2021, uma fotógrafa que fazia imagens na galeria da Câmara Municipal, foi impedida por um
vereador de continuar o trabalho. Ela foi expulsa
do local porque o político ficou incomodado
com os cliques feitos pela profissional.

CASOS

O cerceamento do direito de informar é visto
com preocupação pela ABERT que, no ano
anterior, computou três casos de censura envolvendo pelo menos seis comunicadores.

Vítimas

1

1

PERFIL DA CENSURA
Região

Norte

AM

Veículo

Site

1

Tipo

Expulsão de cobertura

1

Autores

Político/ocupante de cargo público

1

(1)
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ROUBOS E FURTOS
Em 2021, um único caso de furto foi registrado
contra veículos de comunicação no Brasil, o que
representa uma redução de 80% em relação ao
ano anterior.

CASOS

Diferentemente de 2020, quando profissionais de
imprensa foram vítimas de criminosos enquanto
faziam coberturas jornalísticas na rua, desta vez,
bandidos entraram na TV Sudoeste, afiliada da TV
Globo em São Sebastião do Paraíso (MG) e levaram equipamentos de transmissão. Toda a ação
foi registrada pela câmera de segurança do local.

Vítimas

1

1

PERFIL DOS ROUBOS E FURTOS
Região

Sudeste

MG

Veículo

TV

1

Autores

Não identificado

1

(1)
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DECISÕES JUDICIAIS
O levantamento da ABERT aponta que, em 2021,
29 decisões judiciais foram proferidas, um
aumento de 20,83% em relação ao ano anterior. Deste total, 14 foram contrárias à imprensa
e 15 favoráveis.
A maioria dos casos trata do pagamento de
indenizações por danos morais aos autores
das ações.
Os pedidos de retirada do ar de informações
e matérias jornalísticas, além da proibição de
citação do nome dos alvos das reportagens
continuam sendo prática comum na justiça
brasileira. São também um dos recursos mais
utilizados como forma de intimidação do trabalho jornalístico.

CASOS

Em junho, uma importante decisão do Supremo
Tribunal Federal resguardou o trabalho de profissionais de comunicação. Os ministros da Corte
estabeleceram que o Estado deve ser responsabilizado caso jornalistas sejam feridos por
agentes das forças de segurança durante a
cobertura de manifestações públicas.
Como nos relatórios anteriores, as decisões
judiciais são tratadas em capítulo à parte, não
sendo contabilizadas na categoria de violência
não letal.
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PERFIL DAS DECISÕES JUDICIAIS
TIPO DE DECISÃO

DECISÃO

A favor da imprensa

15

Contra a imprensa

14

31

32
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ATAQUES

VIRTUAIS

CONTRA A IMPRENSA
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ATAQUES VIRTUAIS

Em 2021, a política continuou como um dos principais assuntos da mídia brasileira. De acordo com
levantamento da BITES, empresa de análise de
dados para decisões estratégicas para negócios,
enquanto em 2020 o destaque foi a expressão
Coronavírus, desta vez, o nome do presidente
Jair Bolsonaro dominou as postagens: foram 4,4
milhões de reportagens e artigos em sites de notícias, blogs e jornais impressos, um aumento de
13% em relação ao ano anterior.

Apesar da queda em relação ao ano anterior, o
levantamento aponta que, em 2021, a imprensa
sofreu cerca de 4.000 ataques virtuais por dia, ou
quase três agressões por minuto.

Já a mídia nacional saiu um pouco do radar da
opinião pública digital. Em 2021, conteúdos com
a combinação das palavras jornalismo, jornalista,
imprensa e mídia apareceram em 28 milhões de
posts no Facebook, Twitter e Instagram contra 42
milhões do ano anterior e 40,5 milhões em 2019.
Mas os jornalistas brasileiros continuaram sendo
procurados no Google. Numa lista com os 60 profissionais mais relevantes da TV, rádio e internet,
as buscas por esses nomes chegaram a 28,8
milhões de consultas em 2021.

“Esse quadro não deve se repetir em 2022 com a
eleição presidencial e a polarização que irá tomar
conta do universo digital, incluindo tentativas de
desconstruir as narrativas da mídia profissional”,
afirma Manoel Fernandes, diretor da BITES.

Palavras de baixo calão, expressões depreciativas
e pejorativas contra a imprensa profissional e os
jornalistas estiveram em 1,46 milhão de posts,
uma redução de 54% nos ataques virtuais ao trabalho jornalístico.

A redução nas investidas contra a imprensa profissional impactou ainda o volume de interações
– curtidas, comentários, retuítes e compartilhamentos – dos posts críticos ao trabalho da
imprensa.

A pesquisa completa da BITES pode ser acessada
no link: bites.com.br.
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Ataques Virtuais • 2021
28 milhões de conteúdos
com a combinação das palavras “mídia”, “imprensa”, “jornalista” e “jornalismo”

1,46 milhão de posts
contra a imprensa, com palavras de baixo calão, expressões pejorativas
e depreciativas

Redução de 54% em relação a 2020
Esse quadro não deve se repetir em 2022 com a eleição
presidencial e a polarização que irá tomar conta do
universo digital, incluindo tentativas de desconstruir
as narrativas da mídia profissional
Manoel Fernandes, diretor da BITES

1,46

4

167

milhão de posts
pejorativos/ano

mil
ataques/dia

ataques/HORA

Quase 3 ataques/minuto
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COMPARAÇÃO COM

ANOS ANTERIORES
COMPARAÇÃO / ANOS ANTERIORES
Atentados

2021
2020
2019

8(
4
0

Agressões

2021
2020
2019

34 (
39
24

)

Ofensas

2020
2019
2018

53 (
59
8

)

Intimidações

2021
2020
2019

26 (
25
6

)

Ameaças

2021
2020
2019

12 (
10
5

)

)
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COMPARAÇÃO / ANOS ANTERIORES
Ataques/vandalismos

2021
2020
2019

4(
2
4

)

Injúria

2021
2020
2019

6(
0
0

)

Censuras

2021
2020
2019

1(
3
5

)

Roubos/furtos

2021
2020
2019

1(
5
1

)

Decisões judiciais

2021
2020
2019

29 (
24
30

)
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Artigo ABRAJI
Bloqueio de jornalistas por autoridades
no Twitter viola direitos fundamentais
Com mais de 7 milhões de seguidores no
Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usa
intensamente a rede social para se comunicar,
sem intermediários, com os cidadãos brasileiros. Em 2021 foram, em média, sete tweets por
dia. O conteúdo inclui anúncios sobre ações
de controle da pandemia, projetos de infraestrutura, investimentos em áreas estratégicas,
agendas com parlamentares e viagens oficiais.
De acordo com levantamento da Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji),
publicado em setembro de 2021, 98,6% (4.052)
das postagens do chefe do Poder Executivo
foram referentes a ações de governo. Ainda
assim, o mandatário utiliza o argumento de que
sua conta é privada para justificar o bloqueio de
acesso a profissionais de imprensa.

Bolsonaro não está sozinho nessa atitude.
Outras autoridades têm bloqueado jornalistas
e veículos de comunicação no Twitter, impedindo a consulta às informações veiculadas
em suas contas. De setembro de 2020 a fevereiro de 2022, a Abraji registrou 331 bloqueios
de profissionais e veículos de imprensa realizados pelo presidente, por ministros e secretários
de Estado e por parlamentares de sua base,
incluindo seus filhos Flávio (senador), Eduardo
(deputado federal) e Carlos Bolsonaro (vereador). O presidente da República lidera a lista,
com 94 bloqueios.
O direito de acesso à informação e o princípio
da publicidade da administração pública são
consagrados na Constituição Federal não à toa.
Ambos conferem ao Estado um caráter mais
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Natalia Mazzote
Presidente da Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo – ABRAJI

transparente e aberto à participação e ao controle dos cidadãos. Jornalistas bloqueados ficam
impedidos de acompanhar os posicionamentos
de autoridades públicas e de solicitar informações, o que é essencial para que cumpram seu
papel de fiscalizar o poder em prol da sociedade.
A prática tem sido questionada na Justiça em
diferentes países. Nos EUA, um tribunal federal de
apelação decidiu em julho de 2019 que o ex-presidente Donald Trump violou a primeira emenda
da Constituição americana ao bloquear críticos
no Twitter. A decisão estabeleceu um precedente
aplicável a outras autoridades eleitas.
Por aqui, ao menos seis mandados de segurança questionando os bloqueios de Jair
Bolsonaro aguardam julgamento no Supremo

Tribunal Federal (STF). A Abraji é proponente de
uma das ações, apresentada em julho de 2021,
por entender que os perfis de mandatários e funcionários públicos do alto escalão são fontes de
informação de interesse público e, consequentemente, bloquear jornalistas ou outros cidadãos
viola direitos fundamentais.
Os constantes limites impostos pelo presidente
Bolsonaro à imprensa e ao acesso à informação, principalmente em meios digitais, demanda
do judiciário brasileiro um novo entendimento
sobre o que pode ser considerado publicidade
oficial na era digital. Esperamos, em breve, que
o STF defina um precedente que impeça cerceamentos típicos de regimes autoritários.
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Artigo REPÓRTERES
SEM FRONTEIRAS
Ataques ao jornalismo
se alastram nas redes
As redes sociais se tornaram um território hostil para a imprensa. O fenômeno não é novo,
mas vem se intensificando nos últimos anos,
em particular no Brasil. Os relatos sobre os ataques são cotidianos e envolvem na sua maioria
agressões morais, ofensas e xingamentos, que
visam desestabilizar e descredibilizar jornalistas
e meios de comunicação. Em casos mais graves,
mas nem por isso raros, envolvem ainda ameaças diretas, hackeamento de contas e exposição
pública de dados pessoais.
As campanhas massivas de difamação e desinformação transformaram as redes sociais em
campos minados para alguns jornalistas e constituem uma ameaça à liberdade de expressão.
A Repórteres sem Fronteiras (RSF) e o Instituto
Tecnologia e Sociedade (ITS-Rio) realizaram um
levantamento para entender a extensão desses

ataques no Twitter, rede com 20 milhões de usuários ativos no Brasil, e com forte presença de
profissionais de imprensa. Durante três meses,
entre os dias 14 de março e 13 de junho de 2021,
foram coletados dados de tweets com menções
a um conjunto de cinco hashtags: #imprensalixo, #extremaimprensa, #globolixo, #cnnlixo e
#estadaofake. Durante o período, foram 498.693
registros mencionando ao menos uma das
hashtags monitoradas.
Cerca de 20% do total foram publicados por contas com alta probabilidade de comportamento
automatizado. O estudo também apontou maior
engajamento atrelado a grupos de usuários que
dão base de sustentação ao governo federal nas
redes. Grandes grupos de comunicação, considerados críticos ao governo por seus apoiadores,
e jornalistas mulheres aparecem como alvos
preferenciais.
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Emmanuel Colombié
Diretor da Repórteres sem Fronteiras /
América Latina

A utilização de contas automatizadas no
levantamento realizado indica a existência de
mobilizações orquestradas com o objetivo de
ampliar artificialmente movimentos de ataques
à imprensa no Twitter. A utilização de robôs
multiplica o alcance nas redes em torno de determinados assuntos, criando uma percepção falsa
de uma adesão maior do que a real sobre determinadas posições ao estimular artificialmente
um efeito de manada. A identificação de contas
automatizadas também sugere que existem
determinados atores com interesses políticos,
recursos financeiros e capacidade técnica mobilizados para promover um ambiente de descrédito
generalizado à imprensa nas redes sociais.
A desinformação e a violência online direcionada contra jornalistas têm um impacto direto
no exercício profissional. Jornalistas relatam

com frequência mudanças no seu comportamento nas redes, fechando contas e deixando
de informar e cobrir determinados assuntos.
Os ataques sistemáticos também afetam com
frequência a vida pessoal e a saúde mental dos
profissionais.
Ao longo de 2021, autoridades do alto escalão do
governo mantiveram um discurso orientado pela
crítica à imprensa, o que alimenta a hostilidade
generalizada contra jornalistas que repercute no
ambiente digital e contribui com a descredibilização do jornalismo. Nesse contexto, se torna
ainda mais fundamental que veículos de comunicação invistam em capacitações e orientações
para seus profissionais sobre práticas de segurança digital, comportamento seguro nas redes e
estimulem o debate sobre cuidado e autocuidado
nas redações.

43

44

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

Artigo UNESCO
Impunidade dos crimes contra jornalistas
é uma das questões mais urgentes
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência
das Nações Unidas com mandato específico
para promover o livre fluxo de ideias por meio de
palavras e imagens, trabalha em prol da liberdade
de expressão e de imprensa, bem como para o
desenvolvimento de uma mídia livre, independente
e pluralista. Em um momento de profundas transformações, especialmente diante da pandemia da
COVID-19, a UNESCO redobrou seus esforços para
garantir a liberdade de expressão, o acesso à informação e o desenvolvimento digital inclusivo em
todo o mundo. No entanto, muitos desafios ainda
precisam ser superados, em particular no que diz
respeito à proteção dos jornalistas e dos profissionais da imprensa, que desempenham papel
fundamental na disseminação de informações
fatuais e independentes, para torná-las acessíveis
aos mais diferentes públicos.
De acordo com os resultados preliminares do
relatório global “Tendências mundiais em liberdade de expressão e desenvolvimento da mídia
(2021-2022)”, a pandemia reforçou o valor do
trabalho dos jornalistas e os perigos que esses
profissionais enfrentam todos os dias para nos
trazer informações confiáveis em situações
desafiadoras. Apesar disso, a crise da COVID-19
representou um duro golpe para as já instáveis
estruturas econômicas da indústria dos meios
de comunicação. A UNESCO alerta que, se nada
for feito, as sociedades enfrentarão um enorme
prejuízo no fornecimento de notícias como um
serviço essencial.

A cada dois anos, a Diretora-Geral da UNESCO
publica uma nota repudiando todos os assassinatos de jornalistas ocorridos no exercício de sua
profissão em todo o mundo, bem como elabora
um relatório com base nos dados do Observatório de Jornalistas Assassinados, um mecanismo
único de monitoramento dentro do Sistema da
ONU. Tal relatório foi publicado pela primeira vez
em 2008 e mostra que, entre 2006 e 2020, mais
de 1,2 mil jornalistas foram mortos no exercício da
profissão, ou seja, apenas por estarem exercendo
seu importante papel: o de divulgar notícias e levar
informações ao público.
Embora os assassinatos sejam a forma mais
extrema de censura à mídia, os jornalistas também estão sujeitos a inúmeras ameaças, que vão
desde o assédio – especialmente na esfera digital –, passam por ataques físicos e chegam ao
sequestro e à tortura. As ameaças de violência e
os ataques contra jornalistas, em particular, criam
um clima de medo para os profissionais da mídia,
o que impede a livre circulação de informações,
opiniões e ideias para todos os cidadãos.
As mulheres jornalistas são afetadas de modo
especial por ameaças e ataques, principalmente
aqueles realizados online. De acordo com o
recente documento de discussão da UNESCO
sobre tendências globais da violência online
contra jornalistas mulheres, 73% das profissionais entrevistadas disseram ter sido ameaçadas,
intimidadas e insultadas online em conexão com
seu trabalho.
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Marlova Jovchelovitch Noleto
Diretora e representante da UNESCO no Brasil

Acabar com a impunidade dos crimes contra
jornalistas é uma das questões mais urgentes para garantir a liberdade de expressão e o
acesso à informação para todos os cidadãos. Os
sistemas nacionais de Justiça, ao investigarem
de forma vigorosa todas as ameaças de violência contra jornalistas, reafirmam o importante
compromisso de que a sociedade não irá tolerar
ataques contra esses profissionais e contra o
direito à liberdade de expressão. Por essa razão,
a UNESCO tem priorizado a promoção de eventos, treinamentos e campanhas de advocacy
como plataformas de diálogo entre jornalistas,
sistemas de justiça, promotores e a sociedade
em geral, sobre a necessidade de fortalecer as
medidas de prevenção e proteção para a segurança dos jornalistas.
Em 2022, serão celebrados dez anos de existência do Plano de Ação das Nações Unidas para a
Segurança de Jornalistas e a Questão da Impunidade, que foi concebido em 2010 com um pedido
do Conselho Intergovernamental do Programa
Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação (IPDC) da UNESCO. O documento foi
aprovado pelo Quadro de Coordenação para Chefes Executivos da ONU em 13 de abril de 2012 e
ensejou a ONU a promover reuniões interagenciais
e consultas com a participação de Estados-membros, organizações não governamentais e
entidades de classe, entre outros representantes
da sociedade civil. O Plano destaca que a promoção da segurança dos jornalistas e o combate

à impunidade não devem ser limitados a ações
posteriores aos fatos. Em vez disso, requerem
mecanismos de prevenção e iniciativas conjuntas
direcionadas às causas-raízes da impunidade e da
violência contra esses profissionais.
Este ano, o tema do Dia Mundial da Liberdade de
Imprensa, celebrado todos os anos em 3 de maio,
será “Jornalismo sob vigilância” e terá como foco
as discussões sobre os desafios digitais relativos
à mídia e à liberdade de imprensa. Entre os dias
2 e 4 de maio de 2022, a UNESCO e o Uruguai
sediarão a Conferência Global do Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa, em formato híbrido, em
Punta del Este, no Uruguai. A Organização convida
todos a participarem da Conferência, que reunirá
legisladores; jornalistas; ativistas; operadores de
justiça; representantes, pesquisadores e especialistas da mídia; e, especialmente, promotores de
todo o mundo para explorar e discutir temas como
o impacto da era digital na liberdade de expressão
e na segurança dos jornalistas, acesso à informação, privacidade e as interconexões desses
direitos fundamentais.
A liberdade de expressão deve ser constantemente defendida, e as violações desse direito
humano fundamental nunca devem ser aceitas.
Assim, a UNESCO reforça o seu compromisso
com a liberdade de expressão, com a proteção
dos trabalhadores da mídia e com a garantia de
que a informação continue a ser um bem público e
um pilar essencial das sociedades democráticas.
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6 de março – Uma bomba de fabricação caseira
foi encontrada por um funcionário que chegava
para trabalhar na sede da RPC de Maringá (PR),
afiliada da Rede Globo. O artefato foi levado até
um terreno vazio e detonado por uma equipe do
esquadrão antibombas de Curitiba.
17 de março – O editor do jornal semanal Folha da
Região, José Antônio Arantes, foi alvo de um atentado, em Olímpia (SP). Os criminosos colocaram
um balde com combustível na porta da residência
do jornalista e na porta do jornal, que fica ao lado, e
em seguida atearam fogo. Arantes, a mulher, a filha
e a neta foram acordados pelo latido dos cachorros
em meio à fumaça e conseguiram apagar o incêndio. O jornalista começou a sofrer ameaças após
alertar a população sobre o perigo do negacionismo e a necessidade de combater a pandemia
de COVID-19. Dias antes do incêndio criminoso, um
veículo seguiu e chegou a encostar, ameaçando
um choque lateral, no carro que vai buscar o jornal
impresso em São José do Rio Preto.
20 de abril – Uma equipe da TV Vitória foi alvo
de disparos enquanto fazia reportagem sobre uma
vítima de bala perdida no bairro Santa Rita, em Vila
Velha (ES). O cinegrafista, que fazia imagens de
um prédio com marcas de tiros, por pouco não foi
atingido. O profissional acabou caindo e machucando os braços e joelhos.
28 de maio – Um helicóptero da Record TV foi
atingido por um tiro, durante um sobrevoo no
Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro (RJ). O
piloto Darlan Silva de Santana ficou ferido na
perna, fez um pouso de emergência nas proximidades do estádio Nilson Santos, o Engenhão, e
foi levado ao hospital. Ele mostrava uma operação da Polícia Militar, iniciada após agentes da
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) serem atacados por criminosos.

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

9 de julho – O jornalista Jackson Silva, do portal Moju News, foi atingido por disparos de arma
de fogo no tórax e no rosto, quando voltava para
casa, em Moju (PA), depois de ter ido a um culto
religioso. Silva é conhecido na cidade pelas
denúncias que faz no portal de notícias. Em abril,
o jornalista publicou nas redes sociais que recebeu
ameaças de agressão e disse que iria levar o caso
para a Delegacia de Polícia Civil.
8 de agosto – O responsável pelo blog Notícias Tarja Preta, Eduardo César, teve o veículo
incendido em frente à sua casa, em Magé (RJ).
Uma das portas do carro foi arrombada e o incêndio teve início no banco traseiro. Na cobertura
política local, Eduardo César vem denunciando
problemas relacionados à gestão do prefeito da
cidade.
17 de agosto – O jornalista Vinícius Lourenço, do
portal Impacto News, sofreu um atentado a bala
enquanto dirigia entre Piabetá e Magé, no Rio de
Janeiro. Apesar de os criminosos terem mirado e
disparado em direção à cabeça do jornalista, Lourenço escapou ileso graças ao veículo blindado
que utiliza há dez anos. Embora não tenha recebido ameaças, Lourenço afirma que a tentativa
de homicídio está intimamente ligada à sua atividade jornalística, dedicada à cobertura política
em Magé.
17 de setembro – O editor-chefe do portal
Informe Pará, Ramilso dos Santos, sofreu um
atentado após denunciar problemas na gestão
da saúde em Itaituba (PA). Ao chegar a um restaurante com a esposa, o jornalista quase foi
atropelado por um homem, conhecido por Teka,
com quem já havia tido desavenças por causa de
matérias publicadas por Ramilso. O agressor desceu do veículo e perguntou se o jornalista queria
“tomar um tiro na cara”.
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15 de março – Um repórter fotográfico do jornal Estado de Minas foi agredido com golpes de
capacete enquanto cobria uma manifestação a
favor do governo e contra ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Belo Horizonte (MG). Mesmo
após se identificar como jornalista, o profissional
levou chutes e socos dos manifestantes.
15 de março – O repórter Maycon Leão e o
cinegrafista Anderson Barbosa, da TV Serra
Dourada, afiliada do SBT em Goiás, foram intimidados e agredidos durante transmissão ao
vivo na BR-153, em Goiânia (GO). Os jornalistas
mostravam o trânsito parado por um protesto
de manifestantes contra o lockdown na cidade,
quando um homem abraçado a uma bandeira
do Brasil tentou derrubar o celular de Maycon e
a câmera de Anderson.
18 de março – O repórter Iverzon Vaz e o cinegrafista Edson Vidal, da Rede Massa, afiliada do
SBT em Curitiba (PR), foram agredidos durante
cobertura policial sobre uma briga de casal. Contrariada pela presença da imprensa no local, a
mulher partiu para cima dos dois, atingindo Vaz
com um soco no rosto.
2 de abril – A repórter da TV Paranaíba, afiliada da TV Record em Uberlândia (MG), Marina
Caixeta, foi atacada por um popular que, com os
punhos cerrados, aproximou-se da profissional e
atirou a câmera da reportagem contra ela. Marina
foi atingida na clavícula logo após finalizar uma
entrada ao vivo.
24 de abril – O repórter Diogo Pugét e o cinegrafista Carlos Augusto, da TV Cultura do Pará,
foram agredidos durante a cobertura da visita
do presidente Jair Bolsonaro a Belém (PA). Eles
foram empurrados enquanto tentavam conversar
com apoiadores de Bolsonaro. A equipe precisou
deixar a base aérea da cidade e foi escoltada até
o carro pela Polícia Militar.
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5 de maio – A jornalista Emanuele Madeira, da
TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, foi agredida por um homem que usava uniforme do
time Altos, enquanto filmava uma confusão
generalizada do clube com o Fluminense-PI,
após partida da 9ª rodada do Campeonato
Estadual. O agressor, identificado como João
Paulo dos Anjos, arrancou o celular das mãos
da jornalista, deu tapas no braço da profissional
e tentou enforcá-la.
15 de maio – O repórter Ronaldo Daros e o
cinegrafista Ricardo Alves, da NDTV Record
de Joinville (SC), foram agredidos com socos
no rosto e no estômago e ameaçados de morte,
enquanto registravam uma briga em um bar, na
região central da cidade. O carro de reportagem
teve o para-brisa danificado por um dos agressores, que ainda destruiu o vidro da frente do
veículo.
23 de maio – O repórter da CNN Brasil, Pedro
Duran, foi agredido com socos e chutes por
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro,
enquanto cobria um ato de motociclistas em
favor do governo federal, no Rio de Janeiro (RJ).
Um dos apoiadores tentou impedir a saída do
jornalista, obstruindo a passagem com uma
bandeira do Brasil, enquanto os demais repetiam em coro as intimidações com palavras
como “vai para casa”, “vagabundo” e “lixo”. Duran
precisou de escolta policial para deixar o local.
2 de junho – O repórter do jornal O Globo,
Rafael Nascimento, foi puxado pelo pescoço e
pelo braço por seguranças do governo do Rio
de Janeiro ao tentar fazer uma pergunta ao
governador sobre a realização da Copa América no estado. Cláudio Castro já estava indo
embora de um evento na quadra do Salgueiro,
na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), quando os
seguranças impediram que o repórter acompanhasse o governador.

5 de junho – O fotógrafo freelancer Filipe
Granado, do jornal Bragança em Pauta, foi agredido com socos e pontapés por um servidor
comissionado da Prefeitura de Bragança Paulista
(SP), enquanto acompanhava uma fiscalização da
Polícia Militar e da prefeitura local contra aglomerações e festas clandestinas em um bar no bairro
Jardim América. O agressor foi identificado como
André Felipe Silva do Nascimento. Além de assessor da prefeitura, Silva é dono de uma empresa de
eventos que organizava um pagode no bar alvo da
fiscalização.
24 de junho – O repórter da Rede Amazônica,
afiliada da TV Globo, Leandro Marques, foi agredido com um soco no estômago e ameaçado de
morte por um funcionário da prefeitura de Itacoatiara (AM), durante cobertura da distribuição dos
cartões do benefício estadual voltado às comunidades atingidas pelas cheias no estado. Marques
foi abordado por três homens, quando o assessor
técnico da prefeitura fez as ameaças: “Vou dizer
uma coisa pra ti, se sair uma vírgula, uma vírgula
falando mal do prefeito Mario Ibrahim [PSC], se
sair uma vírgula, vou pegar-lhe uma surra. Tá bom?
Dê o fora daqui”. Já o cinegrafista que acompanhava Marques teve o equipamento quebrado.
Ambos também foram expulsos do local.
24 de junho – O jornalista freelancer Orlando
Oliveira Silva foi agredido com socos e pontapés
por cerca de 10 pessoas, enquanto filmava uma
guerra de espadas em Cruz das Almas (BA). O
material seria utilizado em uma matéria jornalística sobre a tradição de São João na cidade do
recôncavo baiano. Silva teve escoriações nos braços, nas costas e no rosto. Durante a agressão, o
celular do profissional foi arremessado no chão e
ficou destruído.
3 de julho – Pelo menos três fotojornalistas
foram agredidos por um policial militar e seguranças da concessionária responsável pela operação
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do metrô de São Paulo (SP), durante cobertura de
manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro
na capital paulista. Os profissionais registravam o
confronto entre seguranças do metrô e manifestantes que quebraram portas de vidros de uma
agência bancária e de uma loja de automóveis,
quando Jardiel Carvalho, freelancer da Folha de
S. Paulo, foi atingido por uma pedra lançada por
um dos seguranças. Amauri Nehn, freelancer da
agência Nurphoto, e a também freelancer Karina
Iliescu tiveram os equipamentos fotográficos quebrados pelos agentes de segurança.
6 de julho – Uma equipe do SBT foi agredida
ao tentar promover o reencontro de Maria
Verônica Aparecida César Santos, conhecida
como a “Grávida de Taubaté”, com a apresentadora da emissora, Chris Flores, responsável
por desmascarar, em 2012, a falsa gravidez de
quadrigêmeos. Quando a equipe chegou à casa
da mulher, foi surpreendida por um homem que
bateu na câmera e machucou a mão da repórter
Ariany Rollim.

AGRESSÕES

8 de julho – O repórter da Rede Amazônica,
Lucas Lobo, foi agredido com um tapa no
braço e ameaçado de morte pelo ex-prefeito de
Humaitá (AM), Herivâneo Seixas. Ele tentava
repercutir a investigação aberta pelo Ministério
Público do Amazonas, que constatou a contratação irregular de uma empresa que forneceu
testes rápidos de COVID-19 na gestão do então
prefeito. Lucas também teve o microfone arrancado das mãos e o celular jogado no chão.
21 de julho – Uma equipe da EPTV, afiliada da
TV Globo, foi agredida e hostilizada enquanto
apurava informações de um acidente na rodovia SP-075, em Indaiatuba (SP). Familiares das
vítimas xingaram, ameaçaram e agrediram com
socos e chutes o repórter Pedro Torres, o cinegrafista Alexandre de Jesus, e o auxiliar Luís
Gustavo. A câmera usada pelos profissionais
também foi danificada.
1º de agosto – O jornalista Reinaldo Galhardo,
do Portal News Sorocaba foi agredido por
apoiadores do movimento pelo “voto impresso”
enquanto cobria o ato, no Paço Municipal de
Sorocaba, no interior de São Paulo (SP). O profissional levou um murro e chutes de um dos
manifestantes. O celular que ele usava para gravar a movimentação no local foi arremessado
e quebrado.
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19 de agosto – A jornalista da Câmara Municipal de Natal (RN), Renata Fernandes Paiva, foi
agredida pelo diretor da TV Câmara, Francisco
Rodrigues Neto, quando foi ao seu antigo ambiente
de trabalho buscar um material audiovisual de
sua autoria para um documentário. O ex-chefe
agarrou os dois braços de Renata e a arrastou
pelos corredores, expulsando a jornalista do local.
7 de setembro – O cinegrafista Marco Manoel
da Silva e o produtor Luciano Moreira da Silva,
da CNN em espanhol, foram empurrados por
manifestantes enquanto cobriam os protestos
pró-governo na Avenida Paulista, em São Paulo
(SP). Um dos manifestantes chegou a dizer que
“daria um tiro” nos profissionais.
7 de setembro – Um repórter da rádio Jovem
Pan foi apedrejado por manifestantes que participaram de ato promovido pelo presidente Jair
Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo
(SP). O jornalista procurou escolta policial após
ser expulso do local.
7 de setembro – O repórter Maicon Mendes e
o cinegrafista João Cagnin, da Jovem Pan News
TV, foram agredidos por homens que estavam em
um bar, na avenida Paulista, em São Paulo (SP),
durante atos do Dia da Independência. Eles foram
atingidos por garrafas e copos.
7 de setembro – O repórter Luiz Henrique
Almeida e o cinegrafista Lázaro Filho, da TV Band
Amazonas, foram hostilizados e agredidos com
bandeiradas por manifestantes durante cobertura
de ato pró-Bolsonaro na Praia da Ponta Negra, em
Manaus (AM).
9 de setembro – Enquanto cobriam a saída da
seleção brasileira de um hotel no Recife (PE),
profissionais de imprensa foram atacados e
hostilizados. Torcedores que aguardavam os
atletas lançaram pedras, plantas, água e proferiram xingamentos contra os jornalistas que
estavam no local. O principal alvo foi a equipe
de reportagem da TV Globo, que, em diversas
entradas ao vivo, foi interrompida com gritos
de “Globo Lixo”. Em outro momento, a produtora Sarah Porto foi ofendida com gritos de “sai
da frente, puta”. Além dela e do cinegrafista da
TV Globo, também foram alvos de arremessos
um cinegrafista da TV Jornal, afiliada do SBT,
um fotógrafo e o repórter esportivo William
Tavares, do Jornal Folha de Pernambuco.

28 de setembro – o repórter cinematográfico
da RIC TV, afiliada da TV Record em Londrina
(PR), Rodrigo Marques, teve o ombro deslocado
e escoriações na cabeça após ser agredido pelo
professor João Rubens Coloniezi, que tentou
impedir que o profissional gravasse imagens de
um acidente de trânsito causado por ele. Durante
a agressão, o equipamento usado por Marques
foi destruído.
28 de setembro – O repórter da TV Gazeta,
Alexandre Silvestre, foi agredido por dois torcedores do Atlético-MG, depois da classificação do
Palmeiras na disputa pela Libertadores, em Belo
Horizonte (MG). O jornalista estava nos arredores
do Estádio Mineirão, exibindo ao vivo a movimentação da torcida, quando foi atacado pelos
homens. Com um capacete, eles tentaram atingir
o rosto de Silvestre. Ao se defender, o jornalista
machucou o ombro.
8 de outubro – Uma equipe de jornalistas da
TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada
Santista e no Vale do Ribeira, foi agredida e xingada por um apoiador do governo federal, durante
cobertura da chegada do presidente Jair Bolsonaro em Guarujá, no litoral de São Paulo (SP). O
homem, identificado como Armando Izzo, chegou
a bater contra a câmera do repórter cinematográfico Hélio Oliveira, que conseguiu gravar toda a
ação. Em determinado momento, o agressor diz
“cambada de vagabundo, secou as tetas, seus
filhos da p***”.
8 de outubro – Um repórter da rádio Jovem Pan
News Litoral, de Imbé (RS), foi confrontado pelo
secretário de Limpeza Urbana da cidade, Jorge
Souza, enquanto fazia imagens e entrevistas
sobre a apreensão de um veículo da empresa
que deveria realizar os serviços de roçada no local.
Souza arrancou o celular das mãos do repórter e
somente devolveu o aparelho após contato com
a Brigada Militar.
12 de outubro – O repórter cinematográfico
da Globonews, Leandro Matozo, foi abordado e
agredido com uma cabeçada no rosto por um militante governista, enquanto se preparava para fazer
um link ao vivo no Santuário de Nossa Senhora
Aparecida, no interior de São Paulo (SP). O agressor, identificado como Gustavo Milssoni, ainda
ofendeu a equipe com xingamentos e disse ao
cinegrafista e ao repórter Victor Ferreira que, “se
pudesse, mataria os dois”.
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28 de outubro – O diretor do jornal Opinião,
Flávio Augusto Melges, o Tuca Melges, foi agredido com socos e pontapés, durante cobertura de
sessão da Câmara de Jaú (SP). Ele tirava fotos do
debate entre os vereadores, quando um assessor
do gabinete do prefeito em exercício, sem nada
dizer, o agrediu. Dias antes, exemplares com matérias criticando a gestão do prefeito Jorge Ivan
Cassaro (PSD) foram apreendidos pela Polícia
Civil. As edições foram devolvidas dois dias antes
das agressões.

AGRESSÕES

31 de outubro – Repórteres fotográficos e
cinematográficos foram agredidos por torcedores do Grêmio, após a derrota do time para o
Palmeiras. Revoltados com o resultado da partida,
os tricolores invadiram o gramado e quebraram
equipamentos que estavam em campo. Um dos
jornalistas foi atingido no olho.
31 de outubro – Jornalistas de diversos veículos foram agredidos enquanto cobriam a visita
do presidente Jair Bolsonaro a Roma, na Itália. A
repórter Ana Estela de Sousa Pinto, da Folha de
S.Paulo, foi empurrada por um agente não identificado, que mandou a jornalista se afastar da
entrada da embaixada brasileira. Já Leonardo
Monteiro, correspondente da TV Globo, levou
um soco na barriga de um agente italiano,
após fazer uma pergunta ao presidente. Os
repórteres de O Globo, Lucas Ferraz, e da BBC
Brasil, Matheus Magenta, foram empurrados e
levaram socos nas costas. O repórter do UOL,
Jamil Chade, teve o celular tomado por agentes
enquanto tentava filmar as ações truculentas.
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18 de novembro – Uma equipe de reportagem
da TV Jornal foi hostilizada e expulsa da delegacia do Espinheiro, no Recife (PE), durante uma
transmissão ao vivo. Enquanto a repórter Suelen
Brainer conversava com um parente de um motorista de aplicativo assassinado em um assalto, um
policial civil interrompeu a entrevista que acontecia em frente à porta da delegacia e pediu que a
equipe se retirasse do local. Mesmo conduzindo o
entrevistado para fora do espaço, o policial e outro
homem pegaram na câmera do cinegrafista e tentaram impedir as filmagens.
9 de dezembro – O jornalista Ranilson Oliveira,
da TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande
do Norte (RN), foi agredido por uma empresária,
no momento em que chegava para cobrir a primeira noite do Carnatal, carnaval fora de época
realizado na capital norte-rio-grandense. Ranilson
foi abordado pela mulher, que deu tapas no jornalista, ferindo o pescoço de Oliveira.
12 de dezembro – A repórter Camila Marinho
e o cinegrafista Cleriston Santana, da TV Bahia,
afiliada da Globo, foram agredidos por seguranças
e apoiadores de Jair Bolsonaro ao tentarem entrevistar o presidente, durante visita a Itamaraju, um
dos municípios atingidos pelas chuvas no extremo
sul do estado (BA). Um dos seguranças segurou
a repórter pelo pescoço, com a parte interna do
antebraço, numa espécie de “mata-leão”. Já os
jornalistas Chico Lopes e Dário Cerqueira, da
TV Aratu, afiliada do SBT, foram agredidos pela
equipe de segurança que formava um “paredão”
para impedir a aproximação da imprensa.
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2 de março – Equipes de reportagem das
emissoras afiliadas da TV Globo e do SBT no
Espírito Santo foram ameaçadas por homens
armados, durante entradas ao vivo, em Serra,
cidade próxima a Vitória (ES). Os repórteres falavam sobre a falta de ônibus em um bairro onde
ocorreu um tiroteio na madrugada, quando dois
homens se aproximaram das equipes em uma
moto, exigiram que eles se retirassem do local
e, em seguida, fizeram um disparo para o alto.
Ninguém ficou ferido.
6 de abril – O radialista Júnior Albuquerque, da
Rádio Comunidade, de Santa Cruz do Capibaribe
(PE), foi intimidado e ameaçado de agressão por
apoiadores governistas. Quatro homens invadiram
o estúdio da emissora, depois que Capiberibe criticou a atuação do governo federal no combate à
pandemia do novo coronavírus.
2 de maio – A repórter Carla Bridi, da CNN Brasil,
sofreu ameaças da equipe de segurança do presidente Jair Bolsonaro, enquanto acompanhava a
agenda do presidente. Ao entrar no carro da emissora para tentar seguir o comboio presidencial,
um segurança colocou a mão em cima da arma,
como se fosse apontar para a equipe. Um outro
segurança chegou a tirar a arma do cinto, em tom
de ameaça a outros dois jornalistas.
19 de maio – O repórter do jornal baiano Correio, Bruno Wendel, recebeu mensagens de
celular com ameaças e xingamentos, após veiculação de reportagens sobre ações de grupos
de extermínio e extorsão no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (BA).
Uma das reportagens mostrava que o soldado
Joedson dos Santos Andrade, da Polícia Militar, foi preso na Operação Assepsia I, suspeito
de participação no grupo criminoso. Joedson
respondia em liberdade na condição de investigado e acabou morto em suposto confronto
com outros suspeitos.

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

9 de julho – A colunista do UOL, Juliana Dal Piva,
recebeu mensagens com ofensas e ameaças,
após a publicação de uma série de reportagens
que apontam supostas conexões do presidente
Jair Bolsonaro com o esquema de rachadinha de
salários de assessores quando ele era deputado
federal. “Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político
que você tanto ama faria com você. Lá na China
você desapareceria e não iriam nem encontrar o
seu corpo”, dizia uma das mensagens, atribuídas
ao advogado da família Bolsonaro, Frederik Wassef. O advogado negou a autoria das mensagens.
7 de agosto – O repórter do site Jornal Policial,
James Barboza Graça, foi ameaçado enquanto
apurava dados para uma matéria sobre prostituição infantil, em Pedro Leopoldo, região
metropolitana de Belo Horizonte (BH). Ao retornar para o carro, encontrou o vidro quebrado e um
bilhete. “Se você não parar com as reportagens,
vamos queimar sua língua e seu CPF”, dizia a mensagem. Em 30 dias, esta foi a segunda ameaça
que o repórter recebeu.
25 de agosto – O repórter fotográfico Edmar
Barros, da agência Futura Press e da revista
Amazônia Latitude, foi ameaçado de morte após
registrar queimadas no município de Lábrea, no
sul do Amazonas (AM). Barros postou algumas
fotos em suas redes sociais, mostrando a devastação no local. Pelo celular, as mensagens diziam
que o repórter teria o mesmo fim da vegetação.
“Você vai queimar junto na queimada”.
31 de agosto – A repórter da TV Globo no Rio de
Janeiro (RJ), Lívia Torres, sofreu ameaças após
a divulgação de reportagem que denunciou
empresas envolvidas na prática de pirâmide
financeira com criptomoedas. O dono da GAS
Consultoria, Glaidson Acácio dos Santos, preso
em operação da Polícia Federal, chegou a ameaçar a jornalista de amarrá-la.

7 de setembro – O repórter da CNN em espanhol, Marcos Moreno, um cinegrafista e um
produtor da emissora foram ameaçados de
morte por manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, durante manifestação na
Avenida Paulista, em São Paulo (SP). A equipe
também foi empurrada e hostilizada e precisou
ser escoltada por policiais militares para deixar
o protesto em segurança.
9 de setembro – O radialista Jerry de Oliveira,
da Rádio Noroeste, foi ameaçado de morte por
dois homens armados, em Campinas, no interior de São Paulo (SP). Os autores, apoiadores
do presidente Jair Bolsonaro, foram claros no
recado: “você não vai falar mal do Bolsonaro porque, se falar, vou te matar”. O caso foi registrado
na Polícia Civil de São Paulo e denunciado às
comissões de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e do Senado.
15 de outubro – O colunista do Jornal da
Cidade, Igor Sorente, recebeu mensagens de
áudio com ameaças do vereador de Barretos
(SP), Ângelo Tegami Neto (PV): “você é um
vagabundo! Merece tomar um pau, rapaz”. As
ameaças aconteceram após publicação de uma
nota sobre a ida do vereador a um café, quando
foi recepcionado por um empresário local.
22 de outubro – O jornalista do Brasil 247 e da
TV 247, Joaquim de Carvalho, foi ameaçado
durante produção de reportagens especiais
para o documentário “A máquina de fakeadas
da extrema-direita”, dirigido por ele. As ameaças teriam como autor Allan Gustavo Lucena do
Norte, que atuou como segurança do presidente
Jair Bolsonaro na campanha de 2018 e é investigado no caso que envolve a suspeita de lobby
com o filho do presidente, Jair Renan.
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5 de janeiro – Em conversa com apoiadores, na
frente do Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acusou a imprensa de fazer
um “trabalho incessante para desgastar a imagem
do governo” e xingou a mídia de “sem caráter”.
6 de janeiro – Em conversa com apoiadores,
no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente
Jair Bolsonaro responsabilizou a imprensa pelas
repercussões negativas em torno de sua declaração de que o país estaria quebrado e chamou a
mídia de “sem vergonha”.
7 de janeiro – O presidente Jair Bolsonaro chamou o apresentador da TV Globo, William Bonner,
de “sem-vergonha” e “o maior canalha que existe”.
A declaração foi feita a apoiadores, em frente ao
Palácio da Alvorada, em Brasília, quando o presidente falava sobre a aquisição de seringas para
imunizar a população contra a COVID-19. No dia
anterior, o Jornal Nacional havia apresentado
uma reportagem sobre a suspensão da compra
de insumos pelo governo federal.
12 de janeiro – Em conversa com apoiadores na
saída do Palácio do Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa mente
e desinforma.
21 de janeiro – Em transmissão ao vivo nas
redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro chamou
o apresentador da TV Globo, William Bonner, de
“mentiroso” e “cara de pastel”, após o jornalista
afirmar que o Brasil depende da Índia para receber as doses da vacina de Oxford e da China para
receber a matéria-prima necessária para produzir
o imunizante em solo brasileiro.
21 de janeiro – O jornalista Guilherme Amado,
então repórter da revista Época, foi chamado de
“paspalhão” pelo presidente Jair Bolsonaro, em
transmissão pelo canal no YouTube, após informar que Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos
sobre sua carteira de vacinação.
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21 de janeiro – Durante live semanal, o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa, em
especial, os jornais O Globo, O Estado de S. Paulo
e Folha de São Paulo, a revista Época e o site O
Antogonista são fontes de fake news. “Realmente, essa imprensa brasileira, grande parte da
imprensa brasileira, é uma piada. E essa revista
Época, se alguém for pegar um dia, use uma luva,
pra não sujar tua mão de caca, de tanta porcaria
que tem lá.”
27 de janeiro – Em encontro com artistas em
uma churrascaria de Brasília, o presidente Jair
Bolsonaro xingou a imprensa ao se referir à
divulgação de matérias com dados do Portal da
Transparência sobre os gastos do governo no
valor de R$ 15 milhões em latas de leite condensado. “Vão pra puta que pariu! Enfiem no rabo de
vocês essas latas de leite condensado aí”, gritou
para os presentes.
2 de fevereiro – Durante entrada ao vivo, por telefone, para a rádio Jovem Pan, o governador de São
Paulo, João Dória, chamou o jornalista Rodrigo
Constantino de “terraplanista, vassalo de Bolsonaro e defensor do estupro”, após o comentarista
criticar sua gestão à frente do governo estadual.
4 de fevereiro – O presidente Jair Bolsonaro utilizou uma lata gigante de leite condensado durante
transmissão ao vivo e atacou a imprensa pelas
matérias sobre os gastos do governo federal
com alimentos. “Vem aqui fazer uma busca e
apreensão. Tem dois milhões de latas de leite
condensado aqui. Mas venha preparado porque
eu vou enfiar isso aqui (lata grande) na sua orelha
se não achar”, disse Bolsonaro.
23 de fevereiro – Pelo YouTube, o deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) atacou a jornalista
Patrícia Campos Mello, repetindo acusações
sem provas feitas por Hans River, ex-funcionário
de uma empresa suspeita de disparar mensagens falsas em massa na campanha de 2018
para beneficiar o então candidato à presidência,
Jair Bolsonaro. Campos Mello foi a autora da

reportagem que apontou a existência da ilegalidade, naquele ano, o que gerou a criação da CPMI
das Fake News.
14 de março – A fotojornalista do Jornal Correio, Paula Fróes, foi xingada enquanto registrava
um protesto contra as medidas de isolamento,
realizado em Salvador (BA). Cercada por apoiadores do governo federal, Fróes foi chamada de
“palhaça” e “vagabunda”. “A imprensa é que nem
cachorro, sempre atrás de comida”, afirmou um
manifestante.
25 de março – Durante entrevista no YouTube,
o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) chamou
a apresentadora da RedeTV!, Luciana Gimenez,
de “mulher de programa” e “desqualificada, tanto
que virou o que virou por 30 segundos com o Mick
Jagger”.
1º de abril – Durante live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro cumprimentou a imprensa, em
especial os jornalistas da Folha de São Paulo,
Estadão, O Globo, IstoÉ, Época e O Antagonista,
pelo “dia de vocês, Dia da Mentira”.
26 de abril – Em Feira de Santana (BA), o presidente Jair Bolsonaro chamou de “idiota” a repórter
da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, Driele Veiga,
após questionamento sobre uma foto ao lado do
apresentador Sikêra Jr., em que os dois seguram
uma réplica aumentada de um CPF com uma tarja
vermelha, com a escrita “cancelado”. A expressão
“CPF cancelado” é usada por policiais e grupos de
extermínio em referência a alguém que foi assassinado, geralmente, por um grupo inimigo.
3 de maio – O repórter da revista Veja, Matheus
Leitão, foi chamado de “jumento” e “jegue” pelo
presidente Jair Bolsonaro, durante transmissão
no canal no YouTube.
6 de maio – Em transmissão ao vivo no YouTube,
o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa
“atrapalha” e chamou o Jornal Nacional, da TV
Globo, de “porcaria” e “lixo”.
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8 de maio – Em conversa com apoiadores no
Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente
Jair Bolsonaro voltou a dizer que foi eleito com
a imprensa contra ele e chamou o Grupo Globo
de “chorume”.
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8 de maio – O comentarista da CNN Brasil,
Fernando Molica, foi chamado de “energúmeno”
pelo presidente Jair Bolsonaro, após análise sobre
as mortes no Jacarezinho, no Rio de Janeiro (RJ).
Os comentários foram feitos no canal do presidente no Telegram e em seu perfil no Twitter.
19 de maio – O repórter do jornal O Popular, de
Goiânia (GO), Thalys Alcântara, foi atacado por
meio de nota oficial de entidades militares, após
reportagem que apresentava dados sobre a
atuação da Polícia Militar de Goiás, com elevado
número de mortes. A matéria foi baseada em
estudo do advogado Alan Kardec Cabral Júnior,
que também sofreu ataques à lisura de seu trabalho e conduta profissional.
20 de maio – Durante live semanal, transmitida de
Imperatriz (MA), o presidente Jair Bolsonaro xingou
a imprensa brasileira de “canalha”, “patife” e “sem
vergonha” e chamou os jornalistas de “idiotas”.

OFENSAS

1º de junho – Em conversa com apoiadores
na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, o
presidente Jair Bolsonaro, sem citar o nome da
jornalista, chamou a apresentadora da CNN Brasil,
Daniela Lima, de “quadrúpede”, após compartilhamento nas redes sociais de um trecho do vídeo
em que a jornalista diz “não saia daí porque agora,
infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas
com valores não tão expressivos”, sem completar
o raciocínio.
4 de junho – Durante uma live, o presidente Jair
Bolsonaro ofendeu o jornalista esportivo da TV
Globo, Luís Roberto, por criticar a realização da
Copa América no Brasil. “Qual o nome daquele
cara que falou um montão de besteira aí? Luís
Roberto. Deu tapa na cara, só faltou ele baixar as
calças. Só faltou isso aí, mostrar o bumbum dele
branquelo”, disse.
19 de junho – Em Guaratinguetá (SP), o presidente Jair Bolsonaro disparou contra a
imprensa presente, com xingamentos diretos
à Rede Globo, após questionamento sobre o
uso de máscaras no local. “Essa Globo é uma
merda de imprensa. Vocês são uma porcaria

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

de imprensa. Vocês são canalhas, fazem jornalismo canalha. Vocês destroem a família, a
religião, vocês não prestam”, disse.
24 de junho – Em live semanal, o presidente Jair
Bolsonaro xingou a imprensa de “canalha” e os
jornalistas de “picaretas”, que não têm caráter e
fazem perguntas “idiotas”.
25 de junho – Em visita a Sorocaba (SP), o presidente Jair Bolsonaro mandou a repórter Victória
Abel, da rádio CBN, “voltar para a faculdade”,
após pergunta sobre as negociações envolvendo
a compra da vacina indiana Covaxin. Em outra
pergunta feita pela mesma repórter, o presidente
disse que ela deveria “voltar para o ensino médio,
depois para o jardim de infância e aí nascer de
novo”. Na mesma entrevista, Bolsonaro disse para
a repórter Adriana de Lucca, da CNN Brasil, parar
de fazer “pergunta idiota”.
1º de julho – Em live semanal, o presidente Jair
Bolsonaro chamou de “uma vergonha a grande
imprensa brasileira” e disse que “não vou perder
tempo lendo porcaria, começar mal o dia”, em referência às manchetes dos jornais.
18 de julho – Em entrevista coletiva na saída
do hospital em São Paulo (SP), o presidente Jair
Bolsonaro disse que a imprensa não tem credibilidade e que o jornal Folha de S. Paulo “é uma
máquina de fake news”.
22 de julho – Em live semanal, o presidente Jair
Bolsonaro voltou a dizer que a imprensa, em
especial O Globo, Folha de São Paulo, O Estado
de S. Paulo e o site O Antagonista “são fábricas
de fake news”.
23 de julho – Em entrevista à Rádio Grande FM,
de Dourados (MS), o presidente Jair Bolsonaro
voltou a dizer que a imprensa produz fake news.
29 de julho – Em transmissão nas redes sociais
e pela TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro
disse que a imprensa brasileira produz fake
news “aos borbotões”.
6 de agosto – Em almoço com empresários em
Joinville (SC), o presidente Jair Bolsonaro disse
que quem busca informações na imprensa fica
desinformado. Ele atribuiu o “ódio” da mídia ao
fato de o governo ter cortado as verbas de publicidade destinadas aos veículos de comunicação

em aproximadamente 10%, o que, segundo o presidente, representa R$ 3 bilhões por ano.
9 de agosto – Em entrevista à Rádio Brado (BA),
o presidente Jair Bolsonaro disse que “a grande
mídia é uma fábrica de mentiras, é uma grande
fábrica de mentiras” e insinuou que a imprensa
se vende.
12 de agosto – Em live semanal, o presidente Jair
Bolsonaro disse que a imprensa estava “matando
pessoas” ao informar que o chamado tratamento
precoce não tinha eficácia comprovada no combate ao coronavírus.
13 de agosto – As repórteres Sandra Macedo,
da Rede Correio Sat, e Iracema Almeida, do jornal
A União, foram insultadas e ameaçadas por um
popular, durante cobertura da agenda do ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, e da primeira-dama,
Michelle Bolsonaro, em João Pessoa (PB). Ao
tentarem fazer perguntas a Michelle, um homem
não identificado interrompeu as jornalistas com
xingamentos de “vagabundas”.
17 de agosto – Em entrevista à Rádio Capital Notícias, de Cuiabá (MT), o presidente Jair Bolsonaro
voltou a dizer que jornais como a Folha de S. Paulo,
Estadão, O Globo e o site O Antagonista são “uma
fábrica de fake news, é mentira o tempo todo”.
31 de agosto – Durante inauguração do Complexo
de Captação e Tratamento de Água, em Uberlândia (MG), o presidente Jair Bolsonaro repetiu que
o primeiro passo é “não ler jornal e nem revista.
Porque quem não lê não tem informação e quem
lê está desinformado”.
7 de setembro – Após perguntar a um popular
sobre o porquê de não usar máscara contra a
COVID-19, o repórter da TV Tarobá, Silvano Brito,
foi intimidado e xingado pelo entrevistado, durante
transmissões ao vivo sobre a manifestação de
apoio ao governo federal, na rodovia PR-445, em
Londrina (PR).
9 de setembro – Em live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro atacou o Grupo Globo e voltou
a citar outros veículos de comunicação como
“fábricas de fake news”. O presidente admitiu,
novamente, que cancelou as assinaturas de jornais e revistas como forma de “acabar com aquele
sofrimento de ministros.... porque não são envenenados com mentiras”.
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16 de setembro – Em live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro voltou a afirmar que a imprensa
divulga fake news, ao citar matéria do jornal O
Estado de S. Paulo sobre os atos contra o governo
federal no dia 12 de setembro.
30 de setembro – Durante live semanal, o presidente Jair Bolsonaro disse a TV Globo, a Folha de
S. Paulo, o Estadão e o site O Antagonista mentem
e defendeu o fechamento de jornais como forma
de combater a disseminação de fake news.
7 de outubro – Em cerimônia no Palácio do
Planalto, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro
disse que a imprensa produz notícias falsas ao
ser contrariada.

OFENSAS

10 de outubro – Em entrevista coletiva no Guarujá (SP), o presidente Jair Bolsonaro disse que
a imprensa é responsável pela produção de notícias falsas. “... O que é fake news? É aquilo que
a imprensa não diz? Com todo respeito aí, quem
é mais fã de fake news do que a Globo, do que
a Folha, do que O Estado de S. Paulo, do que O
Antagonista?”
10 de outubro – Em outra entrevista durante
visita ao Guarujá (SP), o presidente Jair Bolsonaro disse que a imprensa desinforma e que os
jornalistas “não aprenderam a trabalhar ainda”.
14 de outubro – Durante live semanal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que veículos de
comunicação como O Globo e Folha de S. Paulo
produzem notícias falsas e, se dirigindo aos jornalistas, afirmou que fazer “fake news é pleonasmo
abusivo. Pessoal da esquerda aí, procura aí no
Google o que é pleonasmo abusivo, sei que ficou
complicado para vocês”.
21 de outubro – Em live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro acusou a imprensa, em especial, os
jornais O Globo e Folha de S. Paulo, de levar pavor
à opinião pública sobre a pandemia de COVID-19
e voltou a dizer que a mídia desinforma.
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25 de outubro – Em entrevista à Rádio Caçula
FM, de Três Lagoas (MG), o presidente Jair
Bolsonaro culpou a revista Exame por uma
informação distorcida e repetida por ele, e disse
que “certos órgãos de imprensa são fábricas
de fake news”.
4 de novembro – Em discurso durante o leilão
do 5G, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer
que a imprensa fabrica fake news.
7 de novembro – Durante cerimônia de
anúncios do governo federal para o estado do
Paraná, o presidente Jair Bolsonaro classificou
a imprensa de “histérica” ao comentar os protestos contra seu governo ocorridos na Itália,
uma semana antes, na reunião do G-20.
8 de novembro – Em entrevista ao Grupo RIC,
do Paraná, o presidente Jair Bolsonaro acusou
a imprensa de agir como um “partido político
de oposição” e de mentir sobre as agressões a
jornalistas durante reunião do G-20, em Roma
(Itália).
10 de novembro – Em entrevista à Rádio Cultura FM, do Espírito Santo, o presidente Jair
Bolsonaro voltou a afirmar que a imprensa
desinforma e se comporta como um “partido
político de oposição”.
2 de dezembro – Em live semanal, o presidente
Jair Bolsonaro comparou a Folha de S. Paulo e
O Antagonista ao ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, a quem chamou de “palhaço e “sem
caráter”.
30 de dezembro – Em live semanal, no período
de férias em São Francisco do Sul (SC), o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a
imprensa divulga fake news ao afirmar que ele
estaria se “lixando pro que acontece no sul da
Bahia”, região fortemente atingida pelas chuvas.
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21 de janeiro – A Procuradoria Geral da República
(PGR) intimou o jornalista Guilherme Amado,
então repórter da revista Época, a entregar material que embasou reportagem sobre a atuação
de órgãos federais em questões particulares do
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ). Em
ofício, a sub-procuradora Lindôra Araújo pediu
ao jornalista, “resguardado o sigilo da fonte”, os
relatórios que a Agência Brasileira de Inteligência
(Abin) e o Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) teriam produzido para auxiliar a defesa do
senador em investigações criminais em curso.
22 de janeiro – O comentarista da Rádio Jovem
Pan de Maringá (PR), Clóvis Pontes, foi ameaçado
pela vereadora Cris Lauer (PSC), ao passar pelos
corredores da Câmara de Maringá. Contrariada
com as críticas feitas por Pontes sobre sua atuação política, a vereadora, com o dedo em riste,
ameaçou: “eu só não processei você ainda porque
tenho trabalhado muito”.
28 de janeiro – Em entrevista coletiva realizada
após a derrota do Grêmio para o Flamengo, em
Porto alegre (RS), o treinador do time sulista,
Renato Gaúcho, incitou torcedores contra
jornalistas esportivos. “Eu não tenho medo de
vocês da imprensa. Vou começar a dar o nome
aqui na próxima entrevista, se continuar falando
besteira durante a semana, vou deixar um de
vocês, ou dois ou três, mais famosos, mas eu
vou dar o nome. Depois vocês se acertam com a
torcida do Grêmio. É só continuar falando besteira
lá que eu tenho autorização do meu presidente e
aí vocês vão ver lá nas redes sociais”.
29 de janeiro – O jornalista Arthur Costa, da TV
Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba,
em São Paulo (SP), foi hostilizado por manifestantes contrários ao fechamento do comércio
na Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. Ele
fazia uma entrada ao vivo mostrando a situação
no local, quando começou a ouvir gritos de “Globo
lixo”. A transmissão precisou ser interrompida.
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15 de fevereiro – Durante visita a São Francisco
do Sul (SC), o presidente Jair Bolsonaro acusou
os jornais O Globo, Folha de S. Paulo, Estadão,
e o site O Antagonista de serem “fábricas de
fake news”. No vídeo postado pelo filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/
RJ), o presidente afirmou que o fechamento de
veículos de imprensa reduziria a circulação de
notícias falsas.
15 de março – Profissionais de imprensa de O
Popular, TV Serra Dourada e Mais Goiás foram
hostilizados e intimidados durante cobertura de
protesto na BR-153 contra o decreto que prorrogou o fechamento do comércio por 14 dias
em Goiás. O fotógrafo do Mais Goiás, Jucimar
de Souza, precisou ser escoltado pela Polícia
Rodoviária Federal para deixar o local. Já um
repórter da TV Serra Dourada foi interrompido
durante transmissão ao vivo e forçado a deixar
a cobertura.
31 de março – A repórter da TV Globo, Fernanda
Elnour, foi interrompida durante reportagem ao
vivo em Jundiaí (SP). Enquanto passava informações sobre os postos de vacinação que
haviam se transformado em pontos de coleta de
doação de alimentos, a jornalista foi surpreendida por um homem que gritava insistentemente
“Globo lixo”. Fernanda não conseguiu concluir a
reportagem.
31 de março – O vereador pelo PSL em Divinópolis (MG), Diego Espino, tentou invadir o
estúdio da TV Candidés, afiliada da TV Cultura
no estado, enquanto o apresentador Eduardo
Silva falava sobre a atitude do político que, na
véspera, invadiu um hospital na cidade vizinha
de Carmo da Mata e fez uma transmissão ao
vivo, com o intuito de demonstrar que os leitos
para tratamento da COVID-19 estavam vazios.
Durante a tentativa de invasão ao estúdio de TV,
o vereador exigiu que seu nome não fosse mais
mencionado na programação da emissora.

3 de abril – O repórter da RBS, afiliada da TV
Globo, Jeferson Ageitos, passava informações
ao vivo sobre a reabertura do comércio em Porto
Alegre (RS), no período de Páscoa, quando um
popular interrompeu a transmissão aos gritos
de “Globo Lixo! É isso que vocês são, lixo”.
27 de maio – A Delegacia de Repressão aos
Crimes de Informática do Rio de Janeiro (RJ)
instaurou inquérito contra o editor executivo
do site The Intercept Brasil, Leandro Demori,
para apurar eventual crime de calúnia cometido
em postagens na Internet. Nas publicações, o
jornalista lembra operações em que a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia
Civil do Rio de Janeiro esteve envolvida, com
grande número de mortos. Demori também foi
intimado a depor. O documento afirmava que o
não comparecimento ao interrogatório poderia
constituir um crime nos termos do artigo 330
do Código Penal, que pode acarretar penas de
15 dias a seis meses de detenção.
19 de junho – Durante visita a Guaratinguetá
(SP), o presidente Jair Bolsonaro mandou a
repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Globo em São José dos Campos (SP),
“calar a boca”, após ser questionado sobre o
porquê de ter chegado ao local sem máscara,
proteção exigida por lei. A pergunta foi feita no
momento em que o país alcançava a marca dos
500 mil mortos por COVID.
23 de junho – Os jornalistas Danilo Telles e
Reinaldo Diniz, do Portal Nova 15, de Piracicaba
(SP), sofreram intimidações após reportagem
sobre uma investigação de envolvimento
do secretário municipal de Defesa do Meio
Ambiente em organização criminosa. Em uma
das vezes, o secretário solicitou uma reunião
com profissionais do portal, incluindo um diretor, para questionar a reportagem.
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3 de agosto – O governador do Distrito Federal,
Ibaneis Rocha (MDB), determinou a abertura de
uma investigação por difamação contra o repórter Renato Souza, do Correio Braziliense, após o
jornalista fazer postagens em seu Twitter sobre
questões de saúde do governador. O processo foi
aberto pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da
Polícia Civil.
26 de agosto – Clientes da GAS Consultoria,
empresa acusada pela Polícia Federal de envolvimento na prática de pirâmide financeira com
criptomoedas, fizeram uma manifestação em
frente à sede da TV Globo, no Rio de Janeiro (RJ),
após divulgação de matéria sobre a prisão do
dono, Glaidson Acácio dos Santos. A emissora
expôs o possível esquema de pirâmide em várias
matérias nos telejornais, o que desagradou os
clientes que afirmavam que a consultoria está
“pagando certinho”, e “pagando adiantado, há 9
anos”. Aos gritos, os populares exigiam a presença
da repórter Lívia Torres. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o protesto.

INTIMIDAÇÕES

7 de setembro – Uma equipe da Band foi cercada e intimidada por apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo
(SP), enquanto gravava os atos do Dia da Independência. Confundido com um profissional da
TV Globo, o repórter Pedro Pannunzio foi ainda
xingado pelos manifestantes.
7 de setembro – O repórter Lucas Henrique e a
cinegrafista Bianca Ribeiro, do Portal Em Tempo,
foram hostilizados por manifestantes durante
cobertura de ato pró-Bolsonaro na Praia da Ponta
Negra, em Manaus (AM). Em tom de ameaça e
aos gritos, dois homens xingaram a equipe: “vaza
daqui, imprensa nojenta”.
7 de setembro – Os repórteres Amanda Rossi,
Ana Paula Bimbati e Leonardo Martins, do UOL,
foram hostilizados por um apoiador do presidente
Jair Bolsonaro, enquanto cobriam os atos pelo Dia
da Independência, na Avenida Paulista, em São
Paulo (SP). Eles foram recebidos aos gritos de
“Você é jornalista? UOL é da foice de São Paulo.
Todo esquerdista tem que morrer”.
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7 de setembro – Sob perseguição e ameaças,
jornalistas do site Metrópoles foram expulsos da
cobertura do Dia da Independência em Brasília. O
fotojornalista Hugo Barreto e o repórter Raphael
Veleda foram xingados e recebidos aos gritos
de “vão embora! Não olhem para trás! Esquerda
sem vergonha”. Os profissionais tiveram que sair
do protesto sob escolta da PM local.
7 de setembro – O repórter Marcos Moreno, o
produtor Luciano Moreira e um cinegrafista da
CNN internacional foram cercados e hostilizados
durante cobertura dos atos pelo Dia da Independência, em São Paulo (SP). Manifestantes
gritavam “lixo” e “acabou”, impedindo os profissionais de registrarem as imagens. A equipe precisou
ser escoltada por PMs para deixar o local.
8 de setembro – A repórter Vivi San Martino e o
cinegrafista Wesley Vicenssott, da TV Conquista,
afiliada da Record em Lucas do Rio Verde (MT),
foram hostilizados durante cobertura da manifestação dos caminhoneiros na BR-163. Um dos
manifestantes ainda ameaçou quebrar o equipamento do cinegrafista. Sob xingamentos, eles
foram obrigados a deixar o local.
8 de setembro – Manifestantes pró-governo
tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde,
em Brasília, que teve a entrada fechada por seguranças, e, do lado de fora, cercaram o cinegrafista
Apolion Cumaru e o auxiliar Rogério, ambos
da TV Record, e o cinegrafista do SBT, Isaque
Gazineu. Acuados por xingamentos e intimidações, os profissionais foram obrigados a buscar
proteção policial, tendo que deixar o local.
8 de setembro – A videorrepórter da CNN Brasil,
Natália André, e equipes da TV Record e do SBT
foram ofendidas e intimidadas por apoiadores do
presidente Jair Bolsonaro, que tentaram invadir o
prédio do Ministério da Saúde em atos que seguiram as manifestações do Dia da Independência.
Os profissionais precisaram de escolta policial
para entrar e sair do local.

12 de setembro – A diretora geral da TV Liberdade de Arapiraca (AL), Priscila Anacleto, foi
hostilizada com gritos e palavrões pelo técnico da escola de futebol de base A.D. Villarreal
Maceió, Felipe Pereira, ao solicitar as escalações
dos times do sub17 e sub20, durante transmissão de um campeonato de base.
27 de setembro - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deu entrada em uma
interpelação judicial contra o repórter da TV
Globo em Brasília, Gabriel Luiz Araújo. A petição aconteceu após divulgação de reportagem
sobre uma festa promovida por um amigo do
político para festejar os 50 anos do governante.
Na matéria sobre a festa, o repórter mostrava a
relação de uma empresa do organizador com
o governo.
16 de outubro – O colunista Leandro Mazzini,
da Revista Istoé, foi intimidado por um grupo
ligado ao piloto André Marques, após denunciar
a participação dele em uma suposta lavagem de
dinheiro de uma facção criminosa de São Paulo
(SP). O piloto é investigado pela Polícia Federal
em um caso que envolve lavagem de dinheiro
com imóveis e postos de combustíveis.
30 de novembro –A jornalista do Campo
Grande News, Geisy Garnes, foi intimada pela
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul a revelar a
fonte de uma reportagem publicada em 4 de
novembro, que mostra uma discussão entre dois
delegados da corporação. O texto reproduz um
áudio da discussão entre o delegado-geral da
Polícia Civil de MS, Adriano Garcia Geraldo, e a
delegada Daniella Kades, integrante da força-tarefa que investiga a atuação de um grupo de
extermínio no estado. No áudio, Daniella Kades
se refere a denúncias de corrupção dentro
dos órgãos de segurança pública. A intimação afirmava ainda que, caso a repórter não se
apresentasse, poderia ser indiciada pelo crime
de desobediência, com pena que pode chegar a
seis meses de detenção.
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10 de maio – Após publicação de matéria
denunciando o desrespeito ao uso de máscaras
na Câmara de Vereadores de Araguaína (TO), o
jornalista Stoff Vieira foi vítima de homofobia
por parte do vereador Sargento Jorge Carneiro
(PROS), em discurso na tribuna da Câmara
Municipal da cidade. Com a máscara na altura
do queixo, o parlamentar começou o pronunciamento falando sobre a reportagem e criticou a
sexualidade do profissional, dizendo que o jornalista precisava ‘trocar de namorado’ e que ‘tinha
vontade de usar saia’.
12 de junho – O repórter da TV Globo Erick
Rianelli e o marido dele, o também repórter Pedro
Figueiredo, foram vítimas de ataques homofóbicos após o vídeo com uma declaração feita por
Rianelli a Figueiredo, durante transmissão ao vivo
do Bom Dia Rio, no Dia dos Namorados, em 2020,
voltar a circular nas redes sociais, em 2021. Os
ataques partiram de um dono de lanchonete em
Brasília e de um padre de Mato Grosso. “Desculpa,
dois viados. Um repórter e um viadinho, chamado
Pedrinho. ‘Prepara meu almoço, tô chegando, tô
com saudade’. Ridículo. Que chamem a união de
dois viados, duas lésbicas, como querem, mas
não de casamento, por favor”, disse o padre Paulo
Antônio Müller, da cidade de Tapurah (MT), durante
missa transmitida pelas redes sociais da paróquia.
30 de agosto – A apresentadora da TV Globo,
Maju Coutinho, foi vítima de injúria racial por
parte do presidente da Fundação Palmares, Sérgio
Camargo. Ao criticar, pelo Twitter, reportagem que
revelou trechos da ação do Ministério Público do
Trabalho (MPT), afirmando que ele “contaminou
todo o ambiente de trabalho e gerou terror psicológico”, Camargo disse que: “Não sou um preto de
coleira. Não sou como a Maju…”. A publicação foi
apagada alguns minutos depois.
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26 de setembro – O jornalista da TV Globo,
Gerson Camarotti, foi ofendido pelo vereador
Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), após
criticar o desprezo do governo federal pelos
protocolos de segurança contra o coronavírus.
Pelo Twitter, o vereador fez ataques de cunho
sexual contra Camarotti. “Pela ilação grotesca e
notoriamente militante e com dois pesos e duas
medidas, o blogueiro da Globo está achando
que sexo anal entre colegas não transmite doenças?”, atacou Carlos Bolsonaro.
31 de outubro – O repórter da revista Fórum,
Marcelo Hailer, recebeu pelo menos cem ameaças de morte e mensagens homofóbicas em
suas redes sociais, após publicação de matéria
sobre uma operação policial em Minas Gerais,
que resultou na morte de 25 pessoas. Em uma
das ameaças, o usuário do Instagram afirma
que vai rastrear o endereço do jornalista, executá-lo, e depois divulgar o vídeo nas redes. “Lixo!
Você é um desserviço como ser humano. Pena
que moro em outra cidade, queria muito dar uns
oito tiros na sua cara. Viado nojento. Tua hora
vai chegar”, dizia a mensagem.
16 de dezembro – Durante debate sobre feminismo, a apresentadora da rádio Sucesso FM, de
Goiânia (GO), Ravena Carvalho, foi interrompida,
aos gritos, pelo advogado Vinícius Marciel, que
acusou a jornalista de defender a mulher de ser
“dadeira”. Além de desqualificar Ravena, Vinícius
disse que ela estaria defendendo que o outro
apresentador, Fred Silveira, fosse “comedor”.
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ATAQUES/VANDALISMO
14 de março – Uma mulher derrubou a imagem
de uma santa católica na entrada da Rádio 104
FM, de Bezerros, no Agreste de Pernambuco
(PE). A imagem havia sido colocada dias antes
e aguardava uma proteção de vidro.
17 de maio – O vereador cearense Thiago do
Ivan (PDT) invadiu um estúdio de rádio, após
o advogado do Sindicato dos Servidores de
Catunda (CE), Ronaldo Feijão, criticar, em
entrevista ao vivo, o voto contrário do político
aos direitos de servidores públicos da Câmara
Municipal. Uma câmera de segurança flagrou a
invasão e o momento em que o vereador quebra
a cadeira em que o entrevistado estava sentado.
Thiago do Ivan ainda agrediu o advogado.
16 de outubro – Um carro de reportagem da
TVCI foi apedrejado em Paranaguá (PR), por
um homem não identificado, no momento em
que o cinegrafista Ricardo Damasceno deixava
o local onde a equipe acompanhou uma ocorrência policial.
20 de outubro – Ativistas políticos picharam
muros e paredes da sede da Editora Três, responsável pela publicação das revistas IstoÉ e
IstoÉ Dinheiro, em São Paulo (SP). Os ataques
foram registrados após a publicação da capa da
IstoÉ, que compara Jair Bolsonaro a um nazista
e o chama de “mercador da morte”.
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CENSURA

ROUBOS/FURTOS

13 de dezembro – Uma fotógrafa do portal
Manaus 360° foi expulsa pelo vereador e ex-sargento do Exército Rosinaldo Bual (PMN) da
galeria da Câmara Municipal de Manaus (AM).
Ela fazia imagens para uma reportagem quando
foi informada de que não poderia ficar na área. O
político determinou a expulsão da fotógrafa por
se sentir incomodado com os registros feitos
pela profissional. Ela foi escoltada por Bual e
dois servidores até a porta da sala de imprensa.

24 de novembro – A TV Sudoeste, afiliada da
TV Globo em São Sebastião do Paraíso (MG),
teve os equipamentos de transmissão furtados.
Com o uso de ferramentas, três homens invadiram o local, conhecido como torre da pedreira,
e arrombaram os cadeados de três abrigos
diferentes, pertencentes à TV. Toda a ação dos
criminosos foi registrada pela câmera de segurança do local.
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14 de janeiro – O jornalista e humorista Gregorio
Duvivier foi absolvido em ação de danos morais
movida pelo vereador de São Paulo, Fernando Holiday (Patriota). Em troca de mensagens em uma
rede social, Duvivier afirmou que o político teria
feito caixa 2 durante a campanha eleitoral. Para a
juíza Marcela Dias de Abreu Pinto Coelho, a conversa configura discussão política entre pessoas de
diferentes ideologias. “Não houve primazia entre o
direito à honra, intimidade ou privacidade em detrimento da liberdade de expressão e de imprensa”.
20 de janeiro – A 11ª Vara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) condenou
o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a
pagar uma indenização por danos morais no valor
de R$ 30 mil à jornalista Patrícia Campos Mello,
do jornal Folha de S. Paulo. Em uma live transmitida pelo YouTube do “Terça Livre”, o deputado
afirmou que a jornalista “tentava seduzir [fontes]
para obter informações que fossem prejudiciais
ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido)”. Posteriormente, ele compartilhou as alegações em
suas redes sociais. Para o juiz, as publicações
feitas pelo deputado transbordaram limites do
direito do outro, ofendendo a honra da jornalista
e “colocando em dúvida, inclusive, a seriedade do
seu trabalho jornalístico e de sua empregadora”.
3 de fevereiro – O Supremo Tribunal Federal
(STF) garantiu o sigilo da fonte em ação proposta pela ANJ em favor do jornalista Allan de
Abreu, que se recusou a revelar a fonte responsável por repassar áudios publicados pelo jornal
Diário da Região. As escutas publicadas foram
captadas pela Polícia Federal durante investigação de esquema de corrupção envolvendo
fiscais do trabalho em São José do Rio Preto
(SP). Após a publicação do material, o jornalista
foi pressionado pelo Ministério Público Federal
de São Paulo a revelar a origem dos áudios.
Diante da negativa, o MPF-SP determinou o indiciamento do repórter e do jornal por quebra de
sigilo telefônico. Na decisão, o STF determinou
o trancamento do indiciamento e a inutilização
dos dados obtidos mediante “indevido afastamento dos sigilos telefônicos”.
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1º de março – O Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJ-RJ) atendeu a pedido do jornal da
Cidade Online e determinou a retirada do ar de
reportagem publicada em abril de 2020 pela
agência de checagem Aos Fatos. A ação acusa
a agência e a diretora executiva do veículo, Tai
Nalon, de difamação e concorrência desleal.
A reportagem alvo da ação mostrou que o jornal
integra uma “rede articulada de desinformação
que compartilha estratégia de monetização por
meio de anúncios com o site Verdade Sufocada,
mantido pela viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Joseita Brilhante Ustra”.

à revista em reportagens que desmentem afirmações sobre queimadas na Amazônia e sobre o
chamado “tratamento precoce” contra a COVID-19.

25 de março – A 5ª Vara Cível de Vitória (ES)
determinou a retirada do ar de uma checagem
realizada pelo Projeto Comprova, coordenado
pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo) e que conta com 28 veículos de
imprensa para verificação de desinformação nas
redes sociais. A decisão acatou pedido dos advogados do senador Marcos Do Val (Podemos-ES),
que alegaram que a publicação da checagem
ofendeu a imagem e a honra do político. A checagem concluiu que uma postagem do senador
mostrava trechos fora de contexto de uma fala
do médico Drauzio Varella a fim de sugerir que
ele minimizou a pandemia. O post foi considerado
enganoso por não informar que o vídeo era antigo
e que o médico mudou de opinião.

26 de maio – A 12ª Vara Federal de Brasília (DF)
arquivou o inquérito que investigava se houve
crime contra a Lei de Segurança Nacional na
charge de Renato Aroeira, publicada pelo jornalista Ricardo Noblat em sua coluna. Na imagem,
o presidente Jair Bolsonaro é retratado pintando
a suástica – símbolo nazista – em uma cruz
vermelha, símbolo dos serviços de saúde. A
apuração foi aberta em 2020, a pedido do então
ministro da Justiça e Segurança Pública, André
Luiz Mendonça.

7 de abril – A 2ª Turma do Juizado Especial
da Justiça Federal de São Paulo anulou, por
unanimidade, a condenação do apresentador
do SBT, Danilo Gentili, por injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT/RS). Em 2016,
o humorista fez uma série de postagens pejorativas citando a parlamentar e em 2019 havia
sido condenado à prisão, mas pôde recorrer da
decisão em liberdade.
23 de abril - A 41ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, em decisão liminar,
que a agência de checagem Aos Fatos exclua textos que mencionam desinformação publicada
pela revista Oeste. A decisão determina multa
diária de R$ 1.000 caso o site não exclua menções

17 de maio – O Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ-SP) rejeitou recurso apresentado por Michelle
Bolsonaro no processo em que a primeira-dama
afirma que a revista “IstoÉ” a retratou de maneira
machista em reportagem publicada em fevereiro
de 2020. Na ação, Michelle cobrava uma indenização de R$ 100 mil, além de uma retratação, em
razão do texto “O esforço de Bolsonaro para vigiar
a mulher de perto”.

10 de junho – O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado deve ser responsabilizado caso
profissionais de imprensa sejam feridos por agentes das Forças de Segurança durante coberturas
jornalísticas de manifestações públicas. A decisão foi tomada durante julgamento que analisou
o caso do repórter fotográfico Alexandro Wagner
Oliveira da Silveira, que perdeu 90% da visão do
olho esquerdo após ter sido atingido por uma bala
de borracha disparada pela Polícia Militar de São
Paulo enquanto cobria um protesto de professores na capital paulista em 2000.
14 de julho – A ministra do Supremo Tribunal
Federal (STF), Cármen Lúcia, anulou decisão
da Justiça do Espírito Santo que acolheu ação
movida pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES), pedindo a retirada do site da Folha de um
texto de checagem de fatos. A sentença da justiça
capixaba determinava ainda a publicação de uma
retratação pelo jornal. O texto questionado pelo

73

VIOLAÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO | RELATÓRIO ANUAL 2021

parlamentar tinha como título “Senador engana
ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre
pandemia” e foi publicado em agosto de 2020.
No despacho em que anulou a sentença, a ministra disse que o juízo “impôs censura a órgão de
imprensa”, algo incompatível com a Constituição.
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19 de julho – A 27ª Vara do Foro Central Cível
de São Paulo condenou o deputado estadual do
Ceará André Fernandes (Republicanos) ao pagamento de indenização no valor de R$ 50 mil à
jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S.
Paulo, por ataques machistas dirigidos à profissional. Autora das reportagens que revelaram e
detalharam o esquema irregular, bancado por
empresários, de disparo de mensagens anti-PT
nas eleições de 2018, Patrícia foi alvo dos ataques de André Fernandes no mesmo dia em que
Hans River, funcionário de uma das empresas de
disparo de mensagens e fonte da reportagem,
prestou depoimento na CPMI das Fake News no
Congresso e disse falsamente que Mello teria oferecido sexo em troca de informações que utilizaria
na reportagem.

DECISÕES
JUDICIAIS

27 de julho – O Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ-SP) condenou o “Programa Pânico”, da rádio
Jovem Pan, ao pagamento de indenização no
valor de R$ 40 mil para a ativista transgênero Rosa
Laura. O TJ-SP considerou que o programa usou
a imagem de Rosa de forma jocosa em um vídeo
em que ela falava sobre as vivências da comunidade não-binária no Brasil.
5 de agosto – O 2º Juizado Cível de Boa Vista (RR)
extingiu o processo por danos morais movido por
Tathiana Nascimento Almeida, auxiliar de enfermagem da Secretaria Especial de Saúde Indígena
(Sesai), contra as agências de jornalismo investigativo Amazônia Real e Repórter Brasil por
reportagem sobre a extração ilegal e a venda de
ouro de reservas Yanomami a pequenas joalherias
na capital roraimense. No dia 19 de julho, o próprio
juizado havia determinado a retirada do ar de trechos da reportagem publicada em 24 de junho que
citavam o nome de Tathiana.
12 de agosto – A 20ª Vara Criminal da Justiça do
Rio de Janeiro (RJ) acatou o pedido do humorista
Marcius Melhem, acusado por oito mulheres de
assédios sexual e moral, e determinou “a suspensão, pelo tempo que durarem as investigações,
da publicação de matéria na revista Piauí ou seu
respectivo site” sobre o assunto.
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18 de agosto – O jornalista Luis Nassif foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
(TJ-SP) a pagar uma indenização de R$ 20 mil
ao empresário Luciano Hang por danos morais,
após publicação de uma reportagem em outubro de 2018. Na época, a matéria intitulada “o
que está por trás do terrorismo eleitoral do dono
da Havan”, afirmava que Hang era sonegador de
impostos e ameaçava funcionários.
23 de agosto – O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (TJDFT) determinou ao jornal O Globo a retirada de seu site de reportagem
com informações financeiras referentes à VTC
Log. Elas foram obtidas a partir da quebra de
sigilo da empresa pela CPI da Covid, sob a alegação de que “o risco de dano à companhia é
flagrante”.
25 de agosto – A 18ª Vara Cível da Comarca
de Porto Alegre (RS) proibiu a divulgação de
uma reportagem da RBS TV sobre a apuração
de atos de corrupção, a partir da delação premiada de um empresário ao Ministério Público.
As irregularidades geraram denúncia à Justiça
pelo MP.
31 de agosto – O repórter da Band, Sandro
Barboza, foi condenado a pagar R$ 10 mil ao
jornalista Mauro Cezar Pereira, por ter publicado, no Twitter, que o apelido do comentarista
esportivo seria “manja rola”. Para o Tribunal de
Justiça de São Paulo houve ofensa e o limite da
liberdade de expressão foi ultrapassado.
17 de setembro – O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido
de indenização ao fotógrafo freelancer Rogério
de Santis. Ele foi agredido por um segurança
do Metrô em julho de 2017, enquanto cobria
uma manifestação de estudantes que pediam
o benefício integral do Passe Livre Estudantil. Na
decisão, a juíza Ligia Dal Colletto Bueno considerou que Rogério foi o único responsável por
sofrer as agressões do segurança. A magistrada
argumentou que o profissional pulou a catraca
do metrô e que “devido às circunstâncias da
manifestação de ‘algazarra e depredação do
patrimônio’, as ações do segurança não configuraram excesso que enseje o dever de indenizar
Rogério”. Para a juíza, o segurança agiu ainda
em legítima defesa. O fotojornalista havia
pedido na justiça uma indenização no valor de
40 salários mínimos por reparação de danos.

27 de setembro – A 6ª Vara Cível de Maceió
(AL) condenou o jornal Gazeta de Alagoas ao
pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10 mil, acrescido de juros, ao
governador Renan Filho. A sentença afirma que
a reportagem “Pajero utilizada por Renan Filho
tem placa fria e não consta no Denatran”, publicada no portal Gazetaweb em maio de 2020,
foi depreciativa, maculou a imagem do chefe
do Executivo e induziu os leitores ao erro, já que
uma consulta ao Detran/AL elucidaria os questionamentos feitos no texto.
28 de setembro – O jornalista esportivo Paulo
Cezar de Andrade Prado, responsável pelo Blog
do Paulinho, foi condenado a cumprir pena de
prisão de cinco meses, no regime semiaberto,
pelo crime de difamação contra o empresário e
conselheiro do Corinthians, Paulo Sergio Garcia.
O processo criminal começou em 2016, após a
publicação de artigos afirmando que o então
vice-presidente do Corinthians fez “manobras
contábeis” para efetuar doações para a campanha do vereador André Negrão (PDT/SP),
atual vice-presidente do conselho deliberativo
do Corinthians. O repórter usou dados de gastos do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
como fonte de informação.
13 de outubro – O Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJ-SP) acolheu pedido do Ministério Público do Estado (MP-SP) para arquivar
inquérito que apurava abuso de autoridade e
responsabilidade criminal da Polícia Militar por
disparo de bala de borracha contra o fotógrafo
Daniel Arroyo, da Ponte Jornalismo, durante
manifestação ocorrida em janeiro de 2019, no
centro da capital paulistana. Arroyo foi atingido
no joelho por um policial não identificado. O tiro
teria sido o segundo disparado pelo mesmo PM.
O primeiro atingiu um manifestante pelas costas, o segundo era destinado ao mesmo rapaz,
mas acabou atingindo o fotógrafo.
13 de outubro – O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP) reconheceu que
a Companhia do Metropolitano de São Paulo
(Metrô) tem a obrigação de indenizar em R$ 6
mil o fotojornalista Felipe Terremoto. Ele foi um
dos profissionais agredidos por seguranças da
empresa, em julho de 2017, durante um protesto
do Movimento Passe Livre, na Estação da Sé.
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27 de outubro – O Juizado Especial Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o
pedido feito pelo piloto de Fórmula Truck, André
Marques, para que o colunista da revista IstoÉ,
Leandro Mazzini, explicasse o teor do e-mail
encaminhado para a empresa patrocinadora do
desportista. Na decisão, o juiz argumentou a falta
de indícios mínimos da prática de crime contra a
honra. Em setembro, um repórter que trabalha na
coluna do jornalista havia questionado a empresa
patrocinadora de Marques se ela manteria o apoio
ao piloto após a revelação de que ele aparecia em
investigação da Polícia Federal por lavagem de
dinheiro envolvendo a principal facção criminosa
de São Paulo.

DECISÕES
JUDICIAIS

16 de novembro – A 27ª Vara Cível de Fortaleza (CE) condenou o jornalista Carlos Alberto
Sardenberg ao pagamento de R$ 50 mil, por
danos morais, ao ministro aposentado Francisco
Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça,
por artigo publicado no jornal O Globo. Nele, Sardenberg fez acusações por conta da atuação de
Rocha quando presidente do tribunal, relacionadas
à Operação Castelo de Areia. Na reportagem, o
jornalista disse que o então magistrado “cancelou
toda a operação, com base numa ridícula formalidade: as denúncias iniciais haviam partido de
fontes anônimas”. A juíza Mirian Randal Pompeu
afirmou que “o direito à informação é protegido na
Constituição, porém não é absoluto, devendo ser
interpretado em conjunto com a inviolabilidade à
honra, à imagem, à vida privada e à intimidade”.
21 de novembro – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, cassou
as decisões da 3ª Vara Cível e de Acidentes
de Trabalho de Manaus (AM) que censuraram
reportagens do jornal O Globo sobre inconsistências e suspeitas de fraude em um ensaio
clínico da proxalutamida, remédio sem eficácia
comprovada contra a Covid-19. Em liminares
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anteriores, concedidas em agosto e em outubro
à rede de saúde privada Samel, que patrocinou
os testes, e seu dono, o jornal foi obrigado a apagar textos e proibido de publicar qualquer outro
material que citasse o nome ou tivesse fotos
da empresa. Em uma das liminares, a justiça
amazonense determinou ainda a retirada de três
reportagens do site do jornal sobre o assunto
e de matéria sobre o protesto da Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) contra a decisão
judicial. A série de reportagens foi baseada em
investigação independente a partir de documentos públicos divulgados pela própria equipe de
estudiosos. A publicação do material levou à
abertura de uma investigação pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa, de um inquérito
civil público e de um procedimento criminal no
Ministério Público Federal do Amazonas.
24 de novembro – A Justiça Federal rejeitou
o pedido de inquérito solicitado pelo Ministério
da Justiça contra a revista IstoÉ por suposto
crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. Em outubro, a capa da edição comparou
Bolsonaro ao nazista Adolf Hitler e o classificou
de “genocida” e “mercador da morte”. No entendimento da Justiça, a publicação não cometeu
crime algum e a comparação a Hitler faz parte
do debate público sobre ações de combate à
Covid-19 no país. A decisão menciona que o
tema foi citado em meio às atividades da CPI
da Pandemia.
8 de dezembro – A 1ª Vara Cível do Tribunal
de Justiça de São Paulo condenou o site O
Antagonista ao pagamento de R$ 10 mil em
indenização por danos morais à apresentadora
Rachel Sheherazade. A jornalista moveu uma
ação contra o veículo de comunicação pela
divulgação de seus dados pessoais em reportagem que falava da ação trabalhista que ela
move contra o SBT.
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