
Dessa vez, saiu
Na disputa pelo estabelecimento de regras sobre classificação indicativa, o governo conseguiu,
pela primeira vez, concluir o processo, mesmo sob pressão das emissoras de TV.

história recente das
tentativas de estabelecer
regras ou políticas que de
alguma forma interfiram

sobre conteúdos de televisão mostra
um padrão: reação violenta dos
grupos de comunicação, sobretudo
das emissoras de W, e recuo do
governo. Foi assim na primeira
tentativa de criar uma Lei de
Comunicação Eletrônica, ainda em
1998, a primeira tentativa de criar
uma agência para o audiovisual, em
2001, a segunda tentativa de criar a
Ancinav, em 2004. Todas as
tentativas, até aqui, esbarraram na
polêmica entre regulamentar e
controlar.

Esse padrão parece ter sido
rompido, pela primeira vez, no último
dia 12 de julho, com o início da
vigência da Portaria 1.220/2007, com
novas regras para a classificação
indicativa de programas de televisão.
Não foi por falta de resistência das
TVs. A batalha foi dura entre o
Ministério da Justiça e as emissoras,
e segundo José Eduardo Romão,
diretor do departamento de
classificação indicativa, o texto só
vingou porque ficou focado em
estabelecer regras referentes a
conteúdos de apelo sexual e violência
na televisão. "Tínhamos consciência
desde o início que se a proposta fosse
ampliada, ela se tornaria inviável".

A radiodifusão conseguiu
convencer o MJ a retirar a expressão
"terminantemente vedada a exibição
em horário diverso do permitido",
prevista nas primeiras versões da
portaria. Mas continuam vigorando
regras para as faixas: conteúdo
classificados para maiores de 12 anos
não são recomendados para exibição
antes das 20 horas; 14 anos, não

"Tínhamos consciência desde o
início que se a proposta fosse
ampliada, ela se tornaria inviável"
José Eduardo Romão, do Ministério da Justiça

recomendado para antes das 21 horas; 16
anos, não recomendado para antes das 22
horas e 18 anos, não recomendado para
antes das 23 horas.

Com o protesto das emissoras de TV,
caiu a necessidade de análise prévia do
conteúdo por parte do Ministério da
Justiça, o que de certa forma causa até um
certo alívio ao órgão, diz Romão, já que a
estrutura necessária para a execução de
tal tarefa seria gigantesca. Com isso, foi
introduzido um novo conceito, de auto-
regulamentação. A emissora analisa a sua
obra, dá uma classificação, preenche um
formulário e o MJ publicará no Diário
Oficial a classificação estabelecida. Apenas
em caso de abuso o ministério entra em
cena: se for constatado que a obra não
confere com a classificação atribuída pela
empresa, o ministério poderá modificar.

As regras valem inclusive para canais
pagos (ainda que neste caso estejam
sendo estudadas formas de dar mais
tempo de adaptação e maneiras de
padronizar os conteúdos distribuídos
regionalmente).

"No caso da classificação das TVs
por assinatura, é importante
identificar responsabilidades, o que
torna o trabalho mais complexo. Há
responsabilidades do programador,
que tem que veicular a classificação
do programa, e a responsabilidade do
operador, que é dotar o sistema de
mecanismo de bloqueio de canal",
explica o diretor do departamento de
classificação indicativa. Ele lembra
que o debate no caso da TV por
assinatura é muito significativo
porque foi um debate honesto, em
que sempre ficou claro que havia um
interesse comercial em jogo.

A nova portaria deixa claro que a
TV por assinatura deverá veicular as
informações sobre classificação
indicativa, mas não está sujeita à
vinculação entre faixa etária e
horária, já que oferecem dispositivos
de bloqueio aos pais e responsáveis.
A portaria também ressalta que se
esses dispositivos de bloqueio
estiverem à disposição de pais e
responsáveis na TV aberta, não
haverá necessidade de vinculação
entre faixa etária e horária.

Mas e por que outras plataformas
que eventualmente levem "conteúdos
classificáveis" não estão sujeitas à
classificação, como Internet ou
celular? "Por que seria impossível
fechar uma portaria que abarcasse
tudo. Indicamos um caminho, mas
existe ainda uma discussão mais
ampla sobre conteúdo que fica para o
marco regulatório", lembra Romão.

Ele se refere à idéia de fazer uma



ampla discussão sobre unia eventual
Lei de Comunicação Social. "É
inevitável que a gente discipline
regras nesses novos meios, mas não
era esse o objetivo da portaria. Agora
é a hora do Estado legislativo se
pronunciar. A sociedade carece de
uma lei ampla de comunicação".

Inovação
Ronião aponta a proposta de

auto-regulanieiitação com
acompanhamento do Estado como
uma das grandes inovações da
portaria. "O resultado final da
portaria, se não contempla todos os
interesses, contempla ao menos todos
os argumentos colocados". Para ele, a
auto-classificação é a chance que as
empresas têm de responderem pelo
próprio conteúdo, com os critérios
estabelecidos em uma regra. E os
critérios são basicamente dois: sexo e
violência. A partir daí, as emissoras é

que criarão os seus códigos de conduta, só
que agora a sociedade tem como
efetivamente cobrar".

Nos outros exemplos da história recente
em que o governo tentou colocar limites à
radiodifusão, o padrão de reação foi o
mesmo: emissoras alegando risco de
censura, risco de controle estatal sobre uma
atividade privada, com respostas muitas

"As emissoras é que criarão os
seus códigos de conduta, só que
agora a sociedade tem como
efetivamente cobrar"

vezes agressivas. Segundo Romão, no caso
da classificação indicativa houve tentativa
de desqualificar o interlocutor, argumentos
apelativos etc. "A diferença é que havia unia
determinação para que se chegasse a uma
portaria, e nesse caso havia apoio de
segmentos importantes da sociedade, como
os organismos de defesa da criança e do
adolescente e o Ministério Público".

Mesmo assim as reações foram
duras contra a portaria. "O Estado
não tem direito de impor a sua visão
de mundo. Não existe instrumento
mais democrático do que o controlo
remoto. O Estado pretender impor
horário ou prévia submissão aos
programas é prática inaceitável. É
censura. Levamos muito tempo para
nos livrar disso e não queremos que
volte", chegou a dizer Luiz Alberto
Barroso, advogado contratado pela
Abert, no último debate público antes
da vigência da portaria.

Para defender o conteúdo da
proposta que estava sendo discutida
na ocasião, os principais
interlocutores foram Guilherme
Canela, da Agência Nacional dos
Direitos da Infância (Andi), e Ela
Wieko, procuradora federal dos
Direitos do Cidadão. Canela frisou
que, assim como a liberdade de
manifestação e de expressão, os



direitos da criança e do adolescente
também foram definidos como
prioridade na Constituição. "A
classificação indicativa não é censura.
A portaria não confere poder ao
Ministério da Justiça de vetar a
veiculação de qualquer conteúdo
audiovisual ou suspender a
veiculação se o programa já estiver
no ar. A portaria só regula os
horários de exibição às faixas etárias,
o que já está indicado no artigo 254
do Estatuto da Criança e do
Adolescente", disse Canela.

Já a procuradora Ela Wieko
argumentou que é direito da União
exercer a classificação indicativa,
especialmente porque as emissoras
de TV aberta são concessionárias
públicas de serviços. Têm direitos,
mas também têm deveres para com o
poder concessionário. "A classificação
nada mais é do que a expressão dos
valores constitucionais", frisou.

O fato de ter se chegado ao fim de um
processo que interferiu diretamente na
forma como emissoras de televisão tratam
os conteúdos produzidos e veiculados
significa que as emissoras de TV estão
mudando? A visão de José Eduardo
Romão é que não há mais, entre os
radiodifusores, uma unidade. "Algumas
emissoras avaliam que houve equívoco no

"A classificação indicativa não é
censura. A portaria não confere
poder ao Ministério da Justiça de
vetar a veiculação de qualquer
conteúdo audiovisual"
Guilherme Canela, da Andi

combate à classificação. Acho que a
experiência desse e de outros processos
ensinou lições a toda a sociedade, e os
radiodifusores estão no meio".

Romão (cuja equipe foi classificada
como "estagiária" nos surtos de reação à

portaria) acredita que ainda seja cedo
para falar em um amadurecimento
das TVs. "O que há é um ambiente
mais maduro. Certamente a
sociedade já dispõe de informações
suficientes sobre os limites dos meios
de comunicação". Ele avalia que a
portaria de classificação indicativa foi
um processo com começo, meio e fim
porque "houve uma exaustão da
sociedade sobre não se poder discutir
comunicação. Claro que houve ruído
e contra-informação, mas também
houve troca de informação e apoio
organizado".

O Ministério da Justiça também
entende que havia um risco muito
grande de "judicialização" do
conteúdo das emissoras de W caso a
questão ficasse apenas sob a
responsabilidade do Ministério
Público, sem o compromisso das
emissoras de se auto-fiscalizarem.
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