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A defesa do empresário Roberto Civita, presidente do Grupo Abril (um dos maiores 
conglomerados de comunicação do País), em torno da tese de que a publicidade é o fio 
condutor da liberdade de imprensa chamou a atenção na 3ª Conferência Legislativa sobre 
Liberdade de Imprensa. 
 
O encontro realizado na semana passada na Câmara dos Deputados, em Brasília, reuniu 
representantes da Rede Globo, "O Estado de S. Paulo", "Folha de S.Paulo", Editora Abril, 
políticos e entidades de classe. O debate sobre a liberdade de imprensa foi promovido pela ANJ 
(Associação Nacional de Jornais) e Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura). 
 
Um dos principais empresários da mídia brasileira, Civita defendeu a publicidade como pilar da 
liberdade de imprensa. “Os meios de comunicação não subsistiriam sem a publicidade, que não 
existiria se não houvesse competição. O sistema de mercado livre é garantido pela democracia 
e liberdade. Assim, a publicidade é um dos pilares da imprensa livre e independente”, 
reforçou. 
 
Civita chegou a citar o intelectual e político brasileiro Ruy Barbosa em seu discurso para 
reforçar a importância da publicidade para uma imprensa livre. “Sem a publicidade, seria 
impossível manter a multiplicidade dos meios de informação que divulgam idéias, defendem 
pontos de vista diferentes, denunciam a corrupção e estimulam o debate político e se tornam, 
nas palavras de Ruy Barbosa, ‘as vistas da nação’”, completou. 
 
Conar 
O presidente do Grupo Abril também defendeu a continuidade do Conar (Conselho de Auto-
Regulamentação Publicitária), que há 30 anos regulamenta o funcionamento do modelo 
brasileiro de comunicação baseado no tripé veículos, agências de publicidade e anunciantes. “A 
auto-regulação publicitária é um desses casos de triunfo da cultura de boa-fé que poderia ser 
apresentada como exemplo de convivência pacífica e democrática de interlocutores”, ressaltou.  
 
O presidente da ANJ e do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, também se disse favorável ao Conar. “O 
maior fiscalizador da imprensa é o leitor, a audiência, pois o grande patrimônio de um jornal é 
a sua credibilidade. O Conar é uma prática adequada, uma demonstração de maturidade e 
profissionalismo. Uma experiência de sucesso”, afirmou Sirotsky. 
 
A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), porém, discorda sobre o sistema de auto-
regulamentação da publicidade e defende uma nova lei de imprensa. “O Conar é insuficiente. É 
preciso ter uma lei para publicidade, assim como é preciso ter uma lei específica para a 
imprensa”, declara José Carlos Torves, diretor da Fenaj. 
 
Temas de discussão 
Além da relação entre a publicidade e a liberdade de imprensa, a 3ª Conferência teve dois 
painéis de discussão, que abordaram a “Conquista do Direito à Liberdade de Imprensa” e 
“Imprensa na História Política do Brasil”. João Roberto Marinho, vice-presidente das 
Organizações Globo, e Luís Frias, presidente da "Folha de S.Paulo", destacaram durante as 
discussões a enxurrada de processos judiciais contra as empresas de comunicação. “É 
necessário uma legislação que impeça claramente a censura prévia que vem sendo exercida 
pelo Poder Judiciário, que acelere o trâmite do direito de resposta, que limite as indenizações 
judiciais e impeça ações judiciais orquestradas, como as que a Folha sofreu por parte dos fiéis 
da Igreja Universal do Reino de Deus”, disse Frias. Já Júlio César Mesquita, integrante do 
conselho de administração do Grupo Estado, falou sobre os períodos de censura contra o jornal 
"O Estado de S. Paulo", principalmente durante os anos do regime militar. 
 
No segundo painel, o senador Marco Maciel (DEM-PE) chamou a atenção para a necessidade de 
o País aprimorar suas instituições políticas. “É uma forma de vivermos num ambiente melhor 
para o exercício da liberdade de expressão”, ressaltou Maciel. Cezar Britto, presidente nacional 



da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), centrou suas críticas ao Poder Judiciário “pelas 
freqüentes decisões contrárias à liberdade de imprensa”, enquanto o deputado federal Miro 
Teixeira (PTB-RJ) assumiu uma posição radical contra qualquer legislação sobre liberdade de 
imprensa. 
 
A 3ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa organizada pela ANJ e pela Unesco 
teve o apoio dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arlindo Chinaglia e 
Garibaldi Alves Filho, respectivamente. O encontro também contou com a participação de 
Enrique Santos, vice-presidente da SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa); Célio da 
Cunha, coordenador do Centro de Comunicação e Publicações da Unesco no Brasil; Roberto 
Whitaker Penteado, diretor de assuntos corporativos e culturais da ESPM; Jairo Leal, 
presidente da Aner (Associação Nacional dos Editores de Revistas); Maurício Azêdo, presidente 
da ABI (Associação Brasileira de Imprensa); e Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Abert 
(Associação Brasileira de Rádio e Televisão). 
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