
Com 5 milhões de
fiéis e uma rede de
comunicação que
inclui a Record, a
segunda em au-
diência entre as

tevês abertas, o bispo Edir Macedo e a
Igreja Universal do Reino de Deus (lurd)
cogitavam, ao que tudo indica, fazer de
2008 um ano fundamental da consolida-
ção dos interesses terrenos do grupo.
Nos negócios e na política.

É uma estratégia de três pontas. A
primeira, manter a Record no encalço
da Globo e incomodar o máximo possí-
vel a líder de audiência. A segunda, re-
forçar o império midiático, por meio da
expansão da internet e de veículos im-
pressos como a Folha Universal, que con-
tratou profissionais experientes para dar
um tom mais noticioso e profissional ao
jornal. Por último, e não menos impor-
tante, vencer as eleições municipais no
Rio de Janeiro, simbólica não só por
ser a segunda maior cidade brasi-
leira, mas por abrigar a sede dos ne-
gócios da família Marinho, arqui-
inimiga de Macedo.

conforme o pla-
nejado até o início de fevereiro. Até
que a frenética litigância de fiéis con-
tra órgãos de mídia, aparentemente
estimulada pela cúpula da Igreja,
transformou um debate sobre direi-
tos civis em uma disputa entre fé e
os preceitos do Estado laico.

E uma questão complexa, embo-
ra nada justifique a estratégia adota-
da pela Universal. De um lado, há
uma igreja que provavelmente se
vale do dízimo dos fiéis para crescer,
assim como fizeram predecessoras,

inclusive a católica, e como fazem e farão
tantas outras. Do lado oposto, uma mídia
que faz uma defesa seletiva da liberdade
de imprensa - sempre quando lhe con-
vém - e costuma agir, pensar e eleger
inimigos em comum, relativizando de-
terminados comportamentos se pratica-
dos por grupos ou personagens que con-
tam com seu beneplácito.

Da mesma forma, Mace-
do parece não ter nenhum
pudor em usar instrumen-
tos semelhantes aos que
critica nos concorrentes.
Não são raros nos veículos
de comunicação da Univer-
sal ataques a manifestações
religiosas diferentes da fé
professada pelos evangéli-
cos, como o candomblé e a umbanda.

"É claro que a Universal tem dificul-
dades em aceitar críticas, mas é óbvio
também que a pressão que a mídia exer-
ce sobre a igreja tem sido grande, ao me-
nos nos últimos 15 anos", diz Alexandre
Brasil Fonseca, doutor em Sociologia

pela USP e professor do Laboratório de
Estudos da Ciência da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, autor do livro
Evangélicos e Mídia no Brasil.

O primeiro capítulo dessa história jurídi-
ca remonta a 15 de dezembro de 2007,
quando a Folha publicou uma reportagem

da jornalista Elvira Lobato so-
bre o crescimento do patrimó-
nio da lurd. A repórter afirma-
va que os bens do grupo reli-
gioso cresceram 4.344% de-
pois da compra da TV Record
por Macedo, em 1989, e mos-
trava como o controle acioná-
rio das diversas concessões de
rádio e tevê é distribuído entre
bispos de sua confiança.

"A igreja é a maior proprietária de
concessões de televisão do País. São 23
emissoras de tevê, além de 40 emisso-
ras de rádio", escrevera. Elvira também
mencionava a "obscura" relação entre
a Igreja Universal e as empresas dos
bispos e sugere a "hipótese de que os



dízimos dos fiéis sejam esquentados
em paraísos fiscais".

Foi a gota d'água. A reportagem de-
sencadeou uma série de processos aber-
tos por fiéis da lurd que se declaram
ofendidos e que pedem indenizações de
até 10 mil reais. Até o momento, há 65
ações contra a Folha, quase todas aber-
tas em cidades pequenas e de difícil
acesso, no interior do País. A algumas
delas, só de barco se chega.

A advogada do jornal, Taís Gasparian,
diz que 90% do teor das ações é idêntico,
inclusive as ofensas que os fiéis alegam ter
escutado nas ruas. "Como pode um fiel re-
latar exatamente as mesmas frases que ou-
tro, se ele está em São Borja (RS), Caja-
zeiros (PB), Tarauacá (AC) ou Carapebus
(RJ)?", questiona, citando algumas das
oito localidades onde haveria audiências.

Além da Folha, o jornal fluminense Ex-
tra, pertencente à família Marinho, e seu
diretor de redaçlo, Bruno Thys, são al-
vos de ações por danos morais, movidas
por pastores da lurd em cidades do inte-
rior do Rio de Janeiro. Eles agiram após a
publicação da notícia de que um fiel da
igreja, Marcos Vinícius Catarino, danifi-
cou uma imagem de madeira de São Be-
nedito em uma igreja em Salvador. O jor-
nal baiano A Tarde e o jornalista Valmar
Hupsel Filho também são alvos de ações
de teor e motivação idênticas.

A estratégia de ações múltiplas contra
órgãos de mídia não é inédita, mas, no
caso da lurd, gerou protestos variados pelo
poder de fogo das empresas envolvidas.

Além de mobilizar entidades civis,
como a OAB e a Fenaj, as empresas tenta-
ram politizar o tema, como se houvesse
algum atentado real à liberdade de im-
prensa. Pressionado por repórteres, o pre-
sidente Lula acabou saindo pela tangente.
Disse que quem falar o que quer ouve o
que não quer e afirmou que a igreja usou
um dos "pilares da democracia" para se
defender. A manifestação foi usada pela
Universal como argumento de defesa.

O governador de São Paulo, José Ser-
ra, também foi chamado a opinar. Pri-
meiro, hesitou. Depois, fez uma tímida
defesa da liberdade de expressão.

No caso da Folha, até o momento, 11 de-
cisões judiciais extinguiram os processos
por ilegitimidade dos autores, além de um
ter sido julgado improcedente. "Essas de-
cisões são precedentes que podem in-
fluenciar favoravelmente a Foíha nos
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próximos julgamentos", acredita Taís Gas-
parian. De qualquer forma, a agenda de
tribunais deve se arrastar por cerca de um
ano. Assim que a situação se estabilizar, o
jornal estuda a possibilidade de uma con-
tra-ofensiva jurídica, ainda não definida.

Em nota à imprensa, a lurd nega a or-
questração das ações e diz não ter interes-
se em incentivar processos individuais por
parte dos fiéis. "Agora, a igreja adotou uma
estratégia que efetivamente incomoda os
grandes veículos", observa Fonseca. O so-
ciólogo aponta o problema ético das ações,
possivelmente feitas por "laranjas", mas faz
algumas ponderações. "Não são poucos os
casos, no Brasil, em que a imprensa elege
culpados e os julga de forma sumária."

Da mesma forma, tem sido comum igre-
jas flagradas em irregularidades munda-
nas apelarem à perseguição religiosa para
justificar as falhas ou se negar a dar expli-
cações aceitáveis às denúncias. A Univer-
sal não é a primeira nem a única a recor-
rer a tal expediente. A bispa Sônia e o
apóstolo Hernandes, da Renascer, tam-
bém utilizam o argumento para investir
contra quem investiga ou noticia as de-
núncias de que são alvos. É uma típica ma-
nipulação da credulidade dos fiéis.

Na opinião de Susy dos Santos, profes-
sora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, as finalidades dos processos se-

riam duas: "Intimidar os órgãos de im-
prensa e criar uma imagem de persegui-
ção para minimizar os possíveis danos
causados pelos diversos escândalos envol-
vendo as atividades da lurd".

O que preocupa Macedo e seus aliados
são os efeitos que o episódio pode ter so-
bre suas pretensões. Há quem conside-
re o caso atual da mesma gravidade do

fatídico "chute na
santa", em 1995. À
época, a Globo exi-
biu dias a fio a ima-
gem de um pastor
da Universal chu-
tando uma Nossa
Senhora. O pastor,
uma liderança reli-
giosa em ascensão
no grupo de Mace-
do, foi afastado de funções no
Brasil. Os fiéis da Universal fo-
ram hostilizados nas ruas.

Nos últimos dias, em São Paulo,
como a relembrar 1995, templos
da igreja apareceram pichados
com frases grosseiras, após a mídia
"laica" noticiar a intensa litigância
estimulada pelo grupo de Macedo.

Fica claro também, ampliado
seu poder, que o bispo se sentiu
encorajado a agir com mais vee-
mência. A servir-lhe de esteio,
uma rede de tevê, a Record, um
jornal que não pára de crescer, a

Folha Universal, hoje com jornalistas
oriundos de redações "laicas", um site tur-
binado e, claro, um amparo político.

Basta esticar os olhos sobre o Rio de Ja-
neiro para compreender um pouco mais
a junção entre política e fé. A bancada de
parlamentares ligados a grupos evangéli-
cos cresce a cada ano, mas, à exceção do
ex-governador Anthony Garotinho, ne-

nhum político claramente
pautado por questões reli-
giosas comandou uma ci-
dade ou um estado impor-
tante no Brasil.

Há uma grande chance de
isso mudar a partir do ano
que vem, quando assumem
os prefeitos eleitos em outu-
bro póximo. A cereja do bolo
é a prefeitura do Rio.

Hoje, Macedo tem dois aliados em
excelente posição nas pesquisas. De um
lado, o deputado estadual Wagner Mon-
tes (PDT/RJ), que atrai simpatizantes
no programa popularesco Balanço Ge-
ral, que vai ao ar diariamente na Record
fluminense, com aplausos para a polí-
cia e sugestões para que se "desça o aço"
(atirar) em marginais. Montes tem cer-
ca de 20% das intenções de voto.

De outro, o senador Marcelo Crivella
(PRB/RJ), em terceiro lugar, menciona-
do por cerca de 12% dos pesquisados. Cri-
vella tenta descolar sua imagem da lurd e
busca simpatia dos cariocas com projetos
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como o Cimento Social, que consiste em
restaurar as moradias populares do Mor-
ro da Providência, no centro do Rio, e
conta com o apoio do Exército na exe-
cução das obras. Crivella, assim como
Montes, disputa o eleitorado de menor
escolaridade e menor poder aquisitivo.

À CartaCapital, o senador do PRB ten-
tou destacar suas diferenças com Wag-
ner Montes: "Somos muito diferentes
em termos de propostas. Meu perfil é
combater a violência pela geração de
emprego, pela educação". E insinuou o
que parece uma decisão salomônica em
relação ao apelo de ambos sobre a cama-
da mais popular do eleitorado: "Pelo que
tenho ouvido, o interesse dele (Montes)
é o governo do Estado. O discurso dele é
voltado à força policial, é um perfil mais
de governador do que de prefeito". Cri-
vella, ressalte-se, colocou-se contra as de-
zenas de ações movidas contra os meios
de comunicação. Para ele, o melhor seria
ingressar com um único processo.

Se a candidatura de Crivella é certa, o
mesmo não se pode dizer de Montes, cujo
partido, o PDT, ainda não definiu nomes.
"Não sou candidato", frisa o deputado-
apresentador. "Não sou político profissio-
nal. Vivo do salário fabuloso que a Record
me paga e consigo ecoar muito mais mi-
nhas ideias na televisão do que na Assem-
bleia Legislativa", esclarece, enfim, para
confirmar que "o sonho é ser governador".

Quem convive com Crivella diz, porém,
que é possível perceber o dilema que ele
vive desde o momento em que tentou al-
çar voo do Legislativo para o Executivo.
Em 2004, disputou e perdeu a prefeitura
do Rio. Seu dilema é o seguinte: ele sabe
que não teria chances sem a Igreja Uni-
versal, mas sabe também que, com a igre-
ja, não vai muito longe.

Parece existir um preconceito enrai-
zado na sociedade carioca contra as
igrejas evangélicas. Qual é a saída?
"Tempo de televisão", responde um ex-
integrante da campanha eleitoral de
Crivella. Isso pode ser desmontado com
palavras. Segundo esse ex-assessor, os
bispos da Universal mantinham um cer-
to controle sobre a campanha com a
promessa do dinheiro. "Eles promete-
ram muito mais do que deram", conta.

Na campanha de 2004, Crivella sofreu
sistemática campanha do jornal O Gío-
bo. E é também a briga contra a empresa
dos Marinho que vem à tona na disputa ^

SÓ QUANDO CONVÉM A discussão sobre direitos
e deveres da mídia muda ao ritmo dos interesses

Mudam os personagens, permane-
ce o enredo. Alegar a defesa ou
a manutenção de um direito

fundamental enquanto, na prática, tira-
se proveito dos mecanismos que deve-
riam garanti-lo parece ser estratégia co-
mum tanto à lurd como aos grandes
conglomerados de mídia no País. A de-
pender dos ventos, é claro. Esta é a aná-
lise que Venício de Lima, professor da
Universidade de Brasília e especialista
em comportamento da imprensa, faz na
entrevista a seguir.

CartaCapital: As ações dos fiéis da lurd con-
tra veículos de comunicação
configuram ameaça à liberda-
de de imprensa?
Venício de Lima: Não há que
se questionar o direito da
Igreja, ao se sentir ofendi-
da por uma reportagem,
buscar uma reparação ju-
dicialmente. O problema é
quando se identifica um
número grande de ações
de fiéis espalhadas pelo
território nacional, even-
tualmente em localidades
onde os jornais nem se-
quer circulam, e que pare-
cem ter sido articuladas
pela própria igreja. Neste
caso, as ações já são uma
forma de punição concreta
e objetiva. Tal atitude foge
do que se configuraria co-
mo um direito do cidadão
que se sente ofendido por
uma reportagem de questioná-la. Ainda
assim, não vejo a liberdade de imprensa
correndo qualquer risco.

CC: Como a revogação de 22 dos 77 artigos
da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Fe-
deral interfere na discussão sobre liberdade
de imprensa e direitos civis?
VL: A ocasião é muito propícia para que
se discuta sobre direitos e garantias as-
seguradas pela Constituição não con-
templados pelo Código Civil nem pelo
Penal, e que precisam ser cumpridos
pela imprensa. Refiro-me à presunção

OLHAR CRÍTICO. O professor

Venício de Lima, da UnB

de inocência, ao direito de resposta e ao
direito de imagem. Esses direitos funda-
mentais do cidadão precisam ser obser-
vados pelos jornalistas, pela imprensa e
pela mídia. E para que sejam observa-
dos e garantidos, como reza a Constitui-
ção, devem ser regulamentados em lei.
Temos visto a presunção de inocência
explicitamente descartada no âmbito
da imprensa. O direito de resposta tam-
bém, e isso é evidente no caso do padre
Júlio Lancelotti. É verdade que a deci-
são do Supremo fala que os juizes po-
derão fazer uso dos'códigos Civil e Pe-
nal para encaminhar casos em anda-

mento, mas há direitos que
não estão inteiramente
contemplados nesses có-
digos. É preciso que sejam
regulamentados porque são
fundamentais, sobretudo
no mundo contemporâneo.
Temos de defender o direi-
to de expressão e de conso-
lidar o direito universal à
comunicação, mas não po-
demos esquecer que os jor-
nalistas e a mídia precisam
obedecer a esses direitos
fundamentais.

Não enxergo
a liberdade
de imprensa
correndo risco

CC: Quando surge qualquer
questionamento sobre a mí-
dia, logo se fala em censura,
em atentado à liberdade de
expressão. Há exagero nisso?
VL: Considero liberdade de
expressão diferente de di-
reito de imprensa, mas tu-

do isso faz parte da luta política recente
no Brasil, e explica essa invocação ter si-
do constante. Na verdade, porém, o ar-
gumento da censura e da defesa da liber-
dade de expressão é utilizado para impe-
dir, do meu ponto de vista, a necessária e
fundamental discussão sobre temas que
fazem parte da democracia liberal como
direitos fundamentais, mas que, embora
resguardados no texto constitucional,
não são praticados. Assim, o cidadão co-
mum não tem instrumentos para reivin-
dicá-los legalmente, pois não foram re-
gulados por lei.
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política sediada no Rio de Janeiro. Ocu-
par, politicamente, a terra por essência glo-
bal seria um golpe e tanto - a um só tem-
po televisivo e político. Algo semelhante à
vitória de Leonel Brizola em 1982.

Em esfera nacional, no Congresso, a
bancada evangélica tem 42 deputados e
dois senadores. O maior grupo é forma-
do por fiéis da Assembleia de Deus, com
12 membros, seguido pelos 10 parla-
mentares ligados à Igreja Batista. Em
terceiro lugar está a Igreja Universal,
com deputados filiados ao PRB, PMDB,
PP e PTB. Os dernais integrantes se
aliam a outros cultos evangélicos, como
a Sara Nossa Terra, a Igreja Metodista e
a Presbiteriana, por exemplo.

Os integrantes do bloco nem sempre vo-
tam unidos, a não ser em questões rela-
cionadas ao direito à vida. Existe, inclusi-
ve, um grupo formalmente constituído na
Câmara neste sentido, a Frente Parlamen-
tar da Família e de Apoio à Vida, que tam-
bém possui membros evangélicos. Os gru-
pos se juntam para votar em bloco contra
propostas como a legalização do aborto, a
distribuição da pílula do dia seguinte na
rede pública ou as pesquisas com células-
tronco. Mas apenas os evangélicos, sobre-
tudo os da Universal, se opõem à causa da
união civil entre homossexuais.

Crivella chegou a publicar um artigo,
em novembro passado, criticando a pro-
posta de Lei da Homofobia, em tramita-
ção no Senado, dizendo que, caso seja
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aprovada, "cria em nosso País a ditadura
gay". E questiona: "É justo que uma lei
proíba que um pai de família cristão tenha
o direito de ensinar seu filho que o homos-
sexualismo é pecado ou antinatural?"

Nos últimos dias, porém, nenhuma voz
se levantou no Congresso a favor dos fiéis
em sua cruzada judicial contra O Globo e a
Folha. Também não houve manifestações
a favor dos jornais. O silêncio se estendeu
à Frente Parlamentar Evangélica.

Quem se mostrou indignado foi o ad-
vogado Luiz Eduardo Green-
halgh, ex-deputado federal
e integrantes da Executiva
Nacional do PT. Há um mo-

está a serviço de uma certa fé, a Record
insiste que a relação com a igreja é ape-
nas comercial. A CartaCapital, o presi-
dente da emissora, Alexandre Raposo,
fez questão de pontuar, o tempo todo,
que não fala sobre a igreja. "A Record já
provou sua independência. O dono não
participa da gestão. Os principais anun-
ciantes brasileiros anunciam na Record."
A ligação direta só é admitida quando diz

que "a perseguição à
igreja, semelhante ao
preconceito racial, se
estende à tevê". "Mas

tivo. Greenhalgh defende o
padre Júlio Lancelotti, víti-
ma de acusações que a Jus-
tiça considerou infundadas,
e que foi alvo de inúmeras
reportagens nos telej ornais
da Record.

"O padre Júlio foi lin-
chado pela Record. A emis-
sora estimulou denúncias contra o pa-
dre, buscou testemunhas e levou-as à
polícia", afirma Greenhalgh, que estu-
da processar a emissora.

A rede é, também, alvo de processos
judiciais envolvendo os cultos afro-brasi-
leiros, que se dizem atingidos por alguns
programas da emissora, onde se clama
que "nos terreiros os seguidores prati-
cam o mal, a feitiçaria e a bruxaria".

Para se defender das acusações de que

isso acontece por cau-
sa da concorrência. É
claro que há interes-

ses contrários a uma tevê forte no Brasil."
Sobre o papel da Record como carro-

chefe de um projeto de mídia mais ambi-
cioso, que incluiria o jornal e o site, Rapo-
so diz saber apenas que o jornal é "muito
bom", mas desconheceria detalhes.

"Há por parte da Universal a preocupação
em adotar uma gestão comercial e profis-
sional em seus empreendimentos", obser-
va o sociólogo Fonseca, ao pontuar as di-
ferenças entre as ações de Edir Macedo e
de outros evangélicos. "A mídia, para eles,
não é um objetivo final, mas sim um meio
para que continuem crescendo, tendo
mais legitimidade e influenciando na pro-
dução e reprodução dos bens simbólicos.
Nesse sentido, a igreja que competir com

as grandes corporações."
Há também quem veja os

bispos como "péssimos em
estratégia" e atribua o cres-
cimento da Record muito
mais à força do dinheiro do
que a uma ação política
pensada. Seja qual for a ra-
zão, o fato é que, atual-
mente, a igreja criada por
Edir Macedo, ex-dono de
uma casa lotérica e autor
de 40 livros, está em 170

países. Em Moçambique, Portugal,
África do Sul e Argentina possui canais
de tevê. "O investimento na mídia é par-
te central na estratégia de expansão da
Igreja Universal", reitera Fonseca. "Uma
opção condizente com uma época que
tem sido chamada de 'Idade Mídia'." E o
processo em curso no Brasil, se tem algo
de fé, tem muito mais de uma batalha de
grandes grupos de mídia. E seus interes-
ses eminentemente terrenos.

Text Box
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