
enhum outro empresário de comu-
nicação do Brasil é, ou foi, tão pode-
roso quanto o bispo Edir Macedo.
Além da Rede Record e outras 23
emissoras de TV, ele é proprietário

de importantes impressos regionais no país, como o
Correio do Povo, de Porto Alegre, o Hoje em Dia, em
Minas Gerais e a Folha Universal, com sua impressio-
nante tiragem de 2,3 milhões de exemplares sema-
nais. Isso sem falar nas 62 emissoras de rádio que
cobrem 75% do território nacional. O que diferencia
Macedo de seus pares no seleto clube do patronato
da mídia é que seu poder vai muito além.

Ao comprar espaços de mídia, o império da
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) faz-se
o maior cliente religioso das televisões brasilei-
ras, inclusive de sua própria emissora. Além
disso, conta com 4.768 templos, 9.660 pastores e
um exército de cerca de 8 milhões de fiéis, segun-
do estimativas da Igreja (seriam 2 milhões, segun-
do o IBGE). No plano político, Macedo conta com
uma bancada em Brasília a seu serviço e com um
aliado de peso, o Presidente da República, cujo
vice José Alencar pertence ao PRB, um dos pilares
de atuação da Igreja no Congresso Nacional.

A ascensão de Macedo foi desenhada a partir de
um golpe estratégico: a aquisição da combalida
Rede Record, em 1989. Três anos depois, em 1992,
ele foi preso sob a acusação de charlatanismo e
curandeirismo. Desde então, optou por um estilo
discreto — tanto na vida pessoal, quanto na condu-
ção dos negócios. Essa estratégia durou até o ano
passado. A reeleição de Lula e o crescimento verti-
ginoso da Record deram a Edir Macedo a segurança
necessária para iniciar um movimento oposto ao
que vinha praticando até então. Aos poucos, os
gestores independentes da emissora foram substi-
tuídos por dirigentes da IURD. Em fevereiro de
2007, IMPRENSA indicou o primeiro sinal de apa-
relhamento da Record pela Universal na reportagem
"O evangelho segundo a Record'; que mostrou
corno o "Domingo Espetacular" foi usado para fazer
proselitismo religioso na campanha contra o ensino
religioso nas escolas. Neste ano, no mesmo
"Domingo Espetacular", foram dois momentos em
que a Igreja ocupou a pauta: uma longa reportagem
sobre fiéis bem-sucedidos ao redor do rnundo e a
última, e mais dramática, quando preparou urna
ofensiva contra jornais e jornalistas que ousaram
investigar os negócios da Igreja.
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Como se vê, a Igreja Universal do Reino de Deus
rasgou em definitivo os manuais do jornalismo
independente, ao responder com o fígado a toda e
qualquer reportagem considerada negativa. A estra-
tégia consiste basicamente em duas frentes: assédio
judicial e retaliação midiática. Segundo a ABI
(Associação Brasileira de Imprensa), trata-se de uma
ofensiva sem precedentes da própria sociedade civil
contra a liberdade de informação. Os alvos, até o
momento, são os jornais A Tarde, de Salvador, que
relatou um caso de vandalismo praticado por um fiel
da Universal, O Globo, que usou a palavra "seita" ao
se referir à IURD, Extra, que contou o caso de uma
fiel que se sentiu enganada por um pastor, e a Folha
de S.Paulo, que publicou uma reportagem sobre os
30 anos do império de Edir Macedo.

Só contra o jornal Folha de S.Paulo foram movi-
dos, até o fechamento desta edição, 56 processos
em tribunais de pequenas causas espalhados por
todo o país. Não por coincidência, as ações da
IURD se concentram em grotões de difícil acesso e
onde o jornal não circula. Uma dessas ações foi
julgada por Edinaldo Muniz dos Santos, titular da
comarca de Epitaciolândia, no Acre, distante 220
km da capital, Rio Branco. Ele não só extinguiu o
processo — em que um reclamante pretendia obter
indenização da Folha e da repórter Elvira Lobato
(veja entrevista na página 29) — como entendeu
que houve "assédio judicial" ou seja "atuação judi-
cial massificada e difusa da Igreja Universal contra
o jornal" A simultaneidade dos processos e a estra-
tégia de distribuí-los em todo o território nacional
tornam a defesa praticamente impossível. "Neste
tipo de instância eu, como pessoa física, tenho que

estar presente. Isso seria inviável, porque em
alguns casos há duas audiências no mesmo dia em
lugares completamente diferentes" conta Elvira.

Quase todas as ações de indenização possuem
petições com parágrafos idênticos. "Há um movi-
mento para coibir a jornalista de publicar suas
matérias. É uma situação constrangedora e muito
difícil. Ela está sendo acuada e isso não pode ocor-
rer. É uma situação temerosa. Nunca vi coisa igual.
As ações têm indicativo de serem organizadas e
quem fez isso deve ser responsabilizado por tentar
cercear a liberdade de imprensa" afirmou Cláudio
José Pereira, professor de direito processual e
penal da PUC- SP e especialista em Lei de Imprensa.
"Tecnicamente esse caso caracteriza litigância de
má-fé. O caso da repórter [Elvira Lobato] é ainda
mais grave, porque é uma pessoa física com situa-
ção de vulnerabilidade econômica maior do que a
Folha", completa Viciai Serrano Nunes Júnior, pro-
motor de Justiça e autor do livro "A Proteção
Constitucional da Informação e o Direito à Crítica
Jornalística''

No dia 21 de fevereiro, o STF suspendeu 22 dos
77 artigos da Lei de Imprensa. Essa decisão, que
ainda é provisória, pode levar a modificações ou
mesmo anulação de muitos dos processos movi-
dos contra a Folha e outros jornais. Até o fecha-
mento desta edição, porém, os advogados dos
veículos envolvidos não tinham divulgado quan-
tos e quais processos podem ser afetados.

A ofensiva da IURD levou O Globo, Folha de
S.Paulo e Estadão, os três maiores jornais do país,
a se defenderem mutuamente em editoriais e
matérias, em um movimento que há muito não
acontecia. A Folha foi mais longe e publicou um
editorial na capa: "Não contentes em submeter a
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repórter Elvira Lobato a uma impraticável seqüên-
cia de depoimentos nos mais inacessíveis recan-
tos do país, os bispos se valeram da rede de tele-
visão que possuem para expor a pessoa da jorna-
lista, no afã de criar constrangimento ao exercício
de sua atividade profissional (...) os tartufos que
comandam essa facção religiosa mal disfarçam o
fundamentalismo comercial que os move".

A reação não se restringiu aos editoriais. Em
cascata, entidades do Brasil e do exterior, como
Fenaj, ABI, Sociedade Interamericana de Imprensa
criticaram duramente a posição da IURD. A única
exceção foi a Abert (Associação Brasileira das
Empresas de Rádio e Televisão), que não se mani-
festou oficialmente e, até o fechamento desta
edição, não respondeu aos chamados da
IMPRENSA. No próximo dia 10 de março, repre-
sentantes da ONG Article 19, do Centro pela
Justiça e Direito Internacional e da Abraji
(Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo)
terão uma audiência com a Comissão de Direitos
Humanos da OEA, na sede da instituição, em
Washington. "No momento em que temos as
ações proliferadas, parece que há intenção de inti-
midar e dificultar a defesa. Este tipo de estratégia
também pode atingir um jornal pequeno. Neste
caso, como ele se defenderia?" afirma Paula
Martins, coordenadora da Article 19 no Brasil.

O caso do jornal A Tarde é kafkiano. No último
dia 4 de dezembro, o diário de Salvador publicou
uma matéria sobre um rapaz que saiu de um culto
da IURD e destruiu uma imagem de São Benedito
da Igreja de Santana, em Nazaré. Segundo o bole-
tim de ocorrência, o fiel agiu assim por orienta-
ção de um pastor. 'As ações começaram a chegar
ainda em dezembro. Foram 37 no total. O que
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impressiona é que o texto é idêntico. São ações
de indenização contra o jornal e o repórter
Valmar Hupsel Filho. Três delas já foram extin-
tas", conta Ranulfo Bocayuva, diretor de jornalis-
mo do grupo A Tarde, de Salvador.

A reação em cadeia levou a Universal a divulgar
um comunicado oficial tentando justificar suas
ações: "A IURD não admite que reportagens sejam
usadas para ofensas de outras garantias constitu-
cionais como a dignidade da pessoa humana, o
acesso à Justiça, a liberdade de crença e a inviola-
bilidade da honra" A defesa mais enfática da
IURD partiu, quem diria, do presidente Lula:
"Pessoas escrevem o que querem e depois ouvem
o que não querem" o que provocou indignação
nos analistas políticos como Dora Kramer, do
Estadão, para quem o Presidente pode estar "mal
informado, mas também mal-intencionado"

Como se não bastasse o tsunami jurídico, a
IURD mobilizou alguns de seus melhores quadros
jornalísticos para assumir a defesa pública da
emissora. O programa escolhido foi o "Domingo
Espetacular", da Record, cópia autenticada do
"Fantástico". O ex-global Paulo Henrique Amorim
emprestou seu prestígio e credibilidade para
anunciar, com voz grave e trilha sonora, a matéria.
O experiente repórter Afonso Mônaco (ex-Band)
cuidou do resto. Foi ele quem produziu e apresen-
tou a interminável "reportagem" de 14 minutos.
Foi especialmente chocante o momento em que
uma advogada da IURD afirmou que, com base na
Lei de Imprensa (o entulho autoritário da ditadu-
ra militar), a jornalista Elvira Lobato, autora da
reportagem da Folho que despertou a ira de Edir

Macedo, poderia pegar "de 3 a 18 meses de pri-
são". Sobre a atitude de seus colegas, a repórter
Elvira Lobato foi enfática: "Há momentos na vida
de uma pessoa em que ela faz coisas que não
concorda. Pode ser por necessidade de dinheiro,
para pagar o tratamento de um filho que está no
hospital", ironizou.

Desde que saiu da Globo, Paulo Henrique
Amorim se converteu em um cristão-novo da
esquerda brasileira. Nos últimos tempos, seu
esporte predileto tem sido bater na Globo, defen-
der o governo e detonar o que chama de "PIG"
(Partido da Imprensa Golpista), sempre através de
seu blog. o "Conversa Afiada", hospedado no IG.
Em seu blog, não foi feita nenhuma citação, justi-
ficativa ou explicação sobre a violenta reporta-
gem da Record contra a Folha e O Globo, que
expôs Elvira Lobato à execração pública dos fiéis
e estimulou a avalanche jurídica para intimidar o
jornal. "Isso mostra claramente que a Igreja exer-
ce uma influência direta sobre o jornalismo da
Record. Sobre os profissionais envolvidos nas
reportagens, acredito que eles não tiveram muita
alternativa. São funcionários e estavam cumprindo
uma tarefa" afirma o professor da USP Laurindo
Lalo Leal Filho, especialista em media criticism.

Quando levada à Instância jurídica, a guerra
entre os fiéis da IURD e os jornais transforma-se
em uma briga aparentemente institucional, em
que, de um lado, exige-se a liberdade ao culto e, de
outro, a liberdade de expressão. No entanto, o jogo
articula-se como uma imbricada partida de xadrez
em que o Bispo pode contar com o Rei, com a
Torre e com seus Peões. Eis a metáfora. _

* Da equipe de estagiários da Revista IMPRENSA.
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