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A proposta de criação de um
conselho de autorregulamen-
tação, aprovada pela diretoria
da Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ), provocou discus-
são e polêmica ontem no 8.º
Congresso Brasileiro de Jor-
nais, no Rio.

O debate expôs eventuais difi-
culdades para implementar o ór-
gão e comparações críticas à
abortada tentativa de criação de
um Conselho Federal de Jorna-
lismo.

Nelson Sirotsky, um dos vice-
presidentes da ANJ, citou o caso
da censura ao Estado como um
“exemplo objetivo” ao defender
o novo conselho. “Fernando Sar-
ney, um dono de jornal, entrou
com uma ação e censurou o jor-
nal O Estado de S. Paulo. Todos
os associados (à ANJ) têm que
sustentar a liberdade de expres-
são. Nós temos os valores, mas
não temos um rito, por isso va-
mos nos regulamentar”, disse
ele, citando a proposta de se apli-
car sanções – aos jornais, não aos
jornalistas, segundo Sirotsky. A
punição máxima seria a desfilia-
ção da entidade.

O editor de Opinião de O Glo-
bo, Aluizio Maranhão, disse que
o fato de a autorregulamentação
entrar na agenda é importante e

um sinal positivo, mas ressalvou
ter “sérias dúvidas sobre a possi-
bilidade de a ANJ fazer um conse-
lho nos moldes do Conar (Conse-
lho de Autorregulamentação Pu-
blicitária)”. Frisando que fazia
uma avaliação pessoal e política,
ele disse que se sentia desconfor-
tável ao criticar uma ação “corpo-
rativista-sindical-paraestatal”
como a tentativa de criação de

um CFJ e, ao mesmo tempo, de-
fender a proposta da ANJ.

Controle. “Quero radicalizar es-
se ponto porque, não tenho dúvi-
da, se sou governo, aproveito a
comissão da ANJ e proponho
que façamos juntos um conse-
lho paritário, com representan-
tes da sociedade civil, e, se a ANJ
não aceitar, a denunciaremos co-

mo refratária ao controle so-
cial”, discursou Maranhão.

O aspecto que ele disse consi-
derar mais grave se refere ao ob-
jeto do que deve ser regulamen-
tado. “É muito mais fácil identifi-
car o desvio numa publicidade
do que o desvio numa reporta-
gem”, afirmou Maranhão, que
tem assento no Conar, indicado
pela ANJ. “Qual código poderá
abranger o universo de 140 jor-
nais num País disparatado como
o nosso, onde se tem caciquias
políticas, crime organizado com
um pé na política, Bangladesh e
Nova York?”

Sidnei Basile, vice-presidente
de Relações Institucionais do
Grupo Abril e vice-presidente da
Associação Nacional de Edito-
res de Revistas (Aner), também
citou a tentativa de criação do
CFJ. “Precisamos de menos tri-
bunais de ética e de mais práti-
cas de uma cultura de convivên-
cia de boa fé”, disse Basile. “Isso
(a autorregulamentação) é mais
ou menos como carregar uma
carga de dinamite. Dá para ser
feito, mas com um enorme cuida-
do, porque o risco é imenso.”

O presidente da Aner, Rober-
to Muylaert, disse que a entida-
de deverá caminhar com a ANJ
na discussão do tema. Para a ad-
vogada Taís Gasparian, a autorre-
gulação proposta pela ANJ é difí-
cil e complicada, mas “parece
ser a única saída”. “Deveria ser
adotada por toda a mídia. Só as-
sim a imprensa vai conseguir se
proteger de regulamentações
que venham de fora”, disse ela.

Sirotsky explicou que o atual
código de ética da entidade, que
tem dez preceitos a serem cum-
pridos pelos jornais filiados, se-
rá a base para o trabalho de cria-
ção do conselho. O documento
prevê a liberdade de imprensa, a
defesa dos valores da democra-
cia e a preservação do sigilo das
fontes, entre outros pontos.

BRASÍLIA

O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal rejeitou ontem o pedido
de abertura de ação penal contra

os três jornalistas que assinaram,
em junho de 2009, reportagens
publicadas pelo Estado sobre o
empresárioJosé Adriano Cordei-
ro Sarney, neto do presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-
AP). A queixa-crime havia sido
protocolada por José Adriano em
novembro do ano passado. Para
o juiz Esdras Neves, da Terceira
Vara Criminal, os repórteres Ro-
sa Costa, Leandro Colon e Rodri-
go Rangel não agiram de maneira

criminosa ao noticiar que o neto
de Sarney intermediou a venda
de empréstimos consignados e
seguros dentro do Senado.

José Adriano pedia a condena-
ção dos jornalistas pelos crimes
de injúria, calúnia e difamação,
citando os artigos 138, 139 e 140
do Código Penal. Segundo ele, as
reportagens continham “inver-
dades” e “conjecturas descabi-
das” para denegrir a sua honra.

O juiz, no entanto, decidiu

que não há elementos que mos-
tram a intenção dos jornalistas
em prejudicar a imagem de José
Adriano. “É cediço que para a ca-
racterização de crime contra a
honra, seja calúnia, injúria ou di-
famação, é indispensável o ani-
mus, ou seja, a incidência da von-
tade deliberada de agir, com o
intuito de macular a honra do
ofendido, sob pena de a conduta
ser acoimada de atípica”, diz o
juiz. “As condutas em análise

não se enquadram, sequer em te-
se, nos tipos penais previstos
nos artigos”, afirma.

“Da análise da peça inicial ob-
serva-se que o querelante (José
Adriano), ao descrever os fatos
noticiados pelos querelados (re-
pórteres), não logra apontar
uma conduta sequer informada
pelo dolo de ofender a reputação
daquele perante terceiros, nem
a honra subjetiva, o que por si só
já afasta a caracterização dos de-
litos atribuídos aos querelados”,
diz o juiz. “Não se pode desenca-
dear, portanto, um procedimen-
to criminal, com consequências

inegavelmente gravosas para os
querelados.” O neto de Sarney
ainda pode recorrer da decisão.

No dia 25 de junho de 2009, o
Estado mostrou que José Adria-
no, filho mais velho do deputado
Zequinha Sarney (PV-MA), era
dono da Sarcris Consultoria, Ser-
viços e Participações Ltda., em-
presa que, desde 2007, havia re-
cebido a autorização de seis ban-
cos para intermediar a conces-
são de empréstimos aos servido-
res do Senado com desconto na
folha de pagamento. À época, ele
negou que o parentesco tenha fa-
cilitado a atuação da Sarcris.

Jornais veem entraves para criar
conselho de autorregulamentação

Francisco Mesquita
Neto passa a integrar
diretoria da ANJ

Rejeitada queixa-crime de neto de Sarney

NOVA DIRETORIA

Editor acusa Google de ‘cleptomaníaco’
Utilização do conteúdo de jornais e revistas pelo portal de buscas na internet foi discutida no Congresso Brasileiro de Jornais
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GAVIN O’REILLY
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
MUNDIAL DE JORNAIS E
EDITORES DE MÍDIA
“Acusei o Google de
cleptomaníaco, pois a empresa
desenvolveu um modelo genial
que não depende do pagamento
do conteúdo que utiliza”

RODRIGO VELLOSO
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E
NOVOS NEGÓCIOS DO GOOGLE PARA
A AMÉRICA LATINA
“Está na moda demonizar o
Google, como esteve, há um
tempo, fazê-lo com a Microsoft”
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Maria Judith de Brito –
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Correio Braziliense (DF)

● Vice-presidente
financeiro
Jaime Câmara Júnior –
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Zero Hora (RS); Sylvino de Go-
doy Neto – Correio Popular
(SP); Walter de Mattos Jr. –
Diário Lance! (RJ)

Eleição e posse de novo
comando para 2010/2012
marcaram encerramento
do 8º Congresso
Brasileiro de Jornais

● Debate

O encontro. Censura ao ‘Estado’ foi lembradadurantediscussões

RIO

A Associação Nacional de Jornais
(ANJ) encerrou ontem seu 8.º
Congresso Brasileiro de Jornais
com a eleição e posse de sua nova
diretoria para o biênio 2010/2012.
Judith Brito, da Folha de S. Paulo,
foi reeleita presidente. Também
foram eleitos dez vice-presiden-
tes – um deles é Francisco Mes-
quita Neto, membro do Conse-
lho de Administração do Grupo
Estado.

“Nossa missão continua abso-
lutamente a mesma: defender a
liberdade de expressão”, disse Ju-
dith, após a rápida solenidade de
posse, no Hotel Windsor Barra,
na Barra da Tijuca, onde foi reali-
zado o encontro. “Acho que ou-
tra meta fundamental é discutir
asnovas mídiasdigitais, como en-
contrar um modelo saudável, um
modelo de negócios sustentável
para preservação do jornalismo
de qualidade.”

A presidente da ANJ classifi-
cou os resultados do 8.º CBJ co-
mo “excelentes, não só em ter-
mos de número de participantes,
mas também pelas discussões”.
“Acho que o ponto mais forte fo-
ram as presenças e assinaturas
dos presidenciáveis na Declara-
çãode Chapultepec”, destacou. A

declaração foi lançada em 1994,
no México, e defende as liberda-
des de expressão e de imprensa.
Os candidatos à Presidência José
Serra (PSDB), Dilma Rousseff
(PT) e Marina Silva (PV) foram,
em momentos diferentes, ao 8.º
CBJ, para assinar o documento.

Segundo Judith, cerca de 800
pessoas participaram do evento.

Mea-culpa. ‘Nós deixamos de proteger e de valorizar nosso conteúdo. Não podemos culpar os outros’, diz Gavin O'Reilly

Proposta provocou
discussão e polêmica
ontem no 8º Congresso
Brasileiro de Jornais,
no Rio de Janeiro

José Adriano pedia
condenação de autores
de reportagem do Estado
sobre empréstimos
consignados no Senado

Glauber Gonçalves
RIO

A utilização do conteúdo pro-
duzido por jornais, revistas e
outros veículos de comunica-
ção por mecanismos de busca
dos grandes portais da inter-
net esquentou as discussões
do segundo dia do 8.º Congres-
so Brasileiro de Jornais, on-
tem, no Rio. O presidente da
Associação Mundial de Jor-
nais e Editores de Mídia, Ga-
vin O’Reilly, acusou o Google
de “cleptomaníaco” por não
pagar pelo conteúdo produzi-
do por terceiros.

“Acusei o Google de cleptoma-
níaco, pois a empresa desenvol-
veu um modelo genial que não
depende do pagamento do con-
teúdo que utiliza”, afirmou ele
sobre a ferramenta de busca de

notícias utilizada também por
outros portais como o Yahoo.

O dirigente fez um mea-culpa
do setor por não ter agido para
barrar o modelo de mecanismos
agregadores de conteúdo cria-
dos pelos portais. “Nós, enquan-
to jornais, deixamos de proteger
e de valorizar nosso conteúdo.
Não podemos culpar os outros”,
declarou.

As críticas ao modelo foram
rebatidas pelo presidente do
Yahoo Brasil, André Izay. Para
ele, esses mecanismos apenas
simplificam o acesso dos inter-
nautas às notícias. “Nosso objeti-
vo é localizar e facilitar o acesso
à informação, e não se apropriar
de nenhum conteúdo”, disse.

Segundo O’Reilly, nos últi-
mos dois anos, os grande portais
têm tentado firmar acordos indi-
viduais de acesso a conteúdo
com alguns donos de jornais.

Ele defendeu, no entanto, que
um novo mecanismo de contro-
le do conteúdo seja utilizado por
todo o setor, permitindo que os
jornais possam restringir o que
vai ser exibido pelos portais de
busca. “Se eles não fizerem isso,
vão perceber que mais e mais pu-
blishers vão retirar seus conteú-
dos”, afirmou.

Demonização. O diretor de De-
senvolvimento e Novos Negó-
cios do Google para a América
Latina, Rodrigo Velloso, afir-
mou que a empresa está aberta a
discutir maneiras de trabalhar
junto aos jornais. “A existência
da mídia passa hoje pelos servi-
ços agregadores de conteúdo e
ela não precisa dominar essa tec-

nologia”, comentou.
Ele criticou o que chamou de

“demonização” da gigante da in-
ternet. “Está na moda demoni-
zar o Google, como esteve, há
um tempo, fazê-lo com a Micro-
soft”, declarou.

Gavin O’Reilly confirmou a
disposição das empresas em dia-
logar com os jornais, mas co-
brou ações. “Estamos trabalhan-
do com Google, Microsoft e
Yahoo no nosso painel técnico.
Mas eles não podem simples-

mente dizer que defendem os di-
reitos autorais; precisam de-
monstrar que realmente fazem
isso”, disse o presidente da Asso-
ciação Mundial de Jornais e Edi-
tores de Mídia.

Segundo ele, não é complica-

do resolver a questão. “É sim-
ples, só precisam pedir nossa
permissão (para usar o conteú-
do). Nós pagamos salários. Eles
reproduzem o conteúdo e não re-
cebemos nada por isso”, afir-
mou.
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