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Legislação atual já regula
comunicação no Brasil
Governo é criticado por tentar criar agência para controlar a mídia

André Coelho/05-10-2010

DEPUTADO MIRO TEIXEIRA: “Querem passar a ideia de que não existem regras no setor (de comunicação)”
Divulgação

SILVIO SANTOS e a menina Maísa: brincadeira resultou em inquérito

Divulgação/João Miguel Júnior

MP VETOU participação da atriz Klara Castanho como vilã em novela

Fabio Brisolla

● Uma audiência pública na
Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio vai discutir a cria-
ção de um conselho de comu-
nicação social para “orientar
e fiscalizar” os órgãos de im-
prensa. Em outros sete esta-
dos brasileiros tramitam pro-
jetos de lei semelhantes, que
sinalizam a censura do con-
teúdo produzido por jornais,
revistas, e emissoras de TV e
rádio. Desencadeadas nos úl-
timos três meses, as iniciati-
vas coincidem com o plano
do governo federal de criar
um marco regulatório para as
empresas de radiodifusão e
telecomunicação. Responsá-
vel pela elaboração do docu-
mento, o ministro da Secreta-
ria de Comunicação Social da
Presidência da República,
Franklin Martins, sustenta
que as leis sobre o assunto
são insuficientes. Já as entida-
des contrárias à criação de
uma agência reguladora enfa-
tizam que já existe uma ampla
rede de normas em vigor.

Em todo o território nacio-
nal, os veículos de comuni-
cação estão sujeitos às re-
gras ditadas por Ministério
das Comunicações, Anatel
(Agência Nacional de Teleco-
municações), Ministério da
Justiça, Ancine (Agência Na-
cional do Cinema) e Anvisa
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária). A legisla-
ção relacionada ao tema está
presente ainda na Constitui-
ção Federal, no Código Brasi-
leiro de Telecomunicações,
na Lei Geral de Telecomuni-
cações (LGT), nos códigos
Civil e Penal, e no Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Um projeto de lei (o PL-29)
foi encaminhado ao Senado
Federal criando novas dire-
trizes para as operadoras de
TV por assinatura.

“Censura
sofisticada”
● As supostas infrações co-
metidas pelos veículos de co-
municação são contestadas
pelo Ministério Público em
suas instâncias estaduais e
federais. E o Juizado de Me-
nores também costuma de-
sempenhar função fiscaliza-
dora semelhante, em assun-
tos relacionados a crianças e
adolescentes.

— Querem passar a ideia
de que não existem regras no
setor. Essa tentativa de res-
tringir a atuação dos veículos
de comunicação é, na verda-
de, uma forma sofisticada de
censura — avalia o deputado
Miro Teixeira (PDT-RJ), ex-
ministro das Comunicações
do governo Lula.

Para justificar a opção pe-
la centralização, Franklin
Martins definiu a atual legis-
lação como um “cipoal de
gambiarras”. A observação
do ministro é contestada por
Miro Teixeira, que considera
um risco concentrar em um
mesmo órgão todas as ações
relacionadas à mídia.

— É inaceitável ter uma só

entidade criando o regulamen-
to, promovendo o julgamento
e aplicando a sanção. Isso é a
negação do Estado moderno
— acrescenta Miro.

Há duas semanas, em Bra-
sília, Franklin Martins pro-
moveu um seminário inter-
nacional para apresentar os
modelos de re-
gulação de mí-
dia existentes
n a E u r o p a e
n o s E s t a d o s
Unidos. Na oca-
sião, ele citou
o Código Brasi-
leiro de Teleco-
m u n i c a ç õ e s ,
c r i a d o e m
1962, como um
e x e m p l o d o
atraso que vi-
gora no setor.
A Associação
Bras i l e i ra de
Emissoras de
Rádio e Televi-
s ã o ( A b e r t )
questiona a crí-
tica do ministro.

— A legislação de 62 pas-
sou por constantes adapta-
ções ao longo dos anos. Por
isso, nossa regulação não
pode ser tachada de obsole-
ta. Isso não é verdade — res-
salta Luís Roberto Antonik,
diretor geral da Abert, que

declara apoio a reformas de
normas atuais.

— É claro que a atual legis-
lação pode melhorar. Mas nós
defendemos ajustes pontuais
para adaptá-la, principalmen-
te, às novas tecnologias que
estão surgindo.

O diretor executivo da ANJ
(Associação Na-
cional de Jor-
nais), Ricardo
Pedreira, tam-
bém é a favor
de mudanças
na legislação.
Desde que as
regras vigentes
não sejam des-
prezadas.

— É impor-
t a n t e h a v e r
uma atual iza-
ção da legisla-
ção . Mas não
cabe a nenhu-
m a i n s t â n c i a
governamental
di tar, contro-
lar, monitorar

ou fiscalizar a produção jor-
nalística, porque já existem
parâmetros bem definidos
nos termos da lei — diz o re-
presentante da ANJ.

Durante a 66a- Assembleia
da Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP, em espa-
nhol), realizada no México no

início de novembro, o governo
do Brasil foi criticado pela
postura em relação aos veícu-
los de comunicação. A organi-
zação expressou “sua mais
profunda preocupação” com
“os mecanismos de controle
governamental sobre as liber-
dades dos meios de comunica-
ção” no país.

Nas palestras realizadas no
seminário organizado pelo
governo em Brasília, os re-
presentantes de agências de
regulação internacionais ci-
tavam com frequência as
ações que visavam proteger
os direitos dos menores de
idade. A Abert cita o mesmo
tema para ilustrar o rigor da
legislação brasileira.

— O Estatuto da Criança e
do Adolescente estabelece
uma série de regramentos que
são seguidos pelas emissoras.
E, quando isso não acontece,
as denúncias são encaminha-
das à Justiça pelo Ministério
Público ou pelos próprios ci-
dadãos — lembra Luís Rober-
to Antonik, da Abert.

Mudanças em
programas de TV
● Em outubro de 2009, o Mi-
nistério Público do Trabalho
do Rio de Janeiro notificou a
Rede Globo por apresentar
uma criança no papel de vilã
na novela “Viver a vida”, de
Manoel Carlos. O MPT contes-
tou a participação da atriz mi-
rim Klara Castanho, de 8 anos,
que fazia o papel de Rafaela, a
filha de Dora (personagem de
Giovanna Antonelli). Na ava-
liação do MPT, o trabalho in-
fantil artístico deveria “ser
comedido, observando não
só os aspectos legais, mas
principalmente eventuais re-
flexos que determinado per-
sonagem pode provocar no
desenvolvimento da criança”.
No decorrer da trama, a per-
sonagem mirim ganhou con-
tornos de vilã em alguns capí-
tulos da novela. O MPT mar-
cou então uma audiência com
representantes da Globo, que
recuou e promoveu as mudan-
ças no perfil de Rafaela.

Já o SBT foi alvo do Minis-
tério Público Federal, que
instaurou um inquérito para
analisar a exposição da apre-
sentadora mirim Maísa Silva
no “Programa Sílvio Santos”.
Em 2009, ao participar do
show conduzido pelo dono
da emissora, a menina (com
6 anos, na épo-
c a ) c h e g o u a
chorar no pal-
co em duas si-
tuações.

Na primeira
vez, ela f icou
assustada com
a presença de
um menino fan-
t a s i a d o d e
monstro. Uma
s e m a n a d e -
p o i s , S i l v i o
Santos fez pia-
da sobre o epi-
sódio na frente
de Maísa, que
saiu correndo
em direção aos
b a s t i d o re s e
bateu a cabeça em uma câ-
mera. Uma notificação envia-
da ao SBT destacou: “subme-
ter uma criança ou adoles-
cente a constrangimento ou
humilhação configura cri-
me.” Em seguida, as apari-
ções de Maísa no programa
foram canceladas.

A intenção do ministro
Franklin Martins é concluir
até dezembro o projeto do
marco regulatório da mídia
no Brasil. O documento será
encaminhado à presidente
eleita, Dilma Rousseff, que vai
definir se pretende prosse-
guir com a iniciativa tomada

pelo atual go-
verno. Paralela-
mente, nas esfe-
ras estaduais
estão em anda-
m e n t o , n o s
mais diversos
f o r m a t o s , a s
c r i a ç õ e s d e
conselhos so-
ciais para moni-
torar as ações
da mídia.

No Rio de Ja-
neiro, a audiên-
cia pública so-
bre o assunto
está marcada
para o dia 6 de
d e z e m b ro n a
Alerj. Em pau-

ta, o projeto de lei de autoria
do deputado estadual Paulo
Ramos (PDT-RJ). Seguindo o
tom de seus similares em ou-
tros estados, o texto ressalta
que o conselho vai exercer
funções “consultivas, nor-
mativas, fiscalizadoras e de-
liberativas”. ■“É inaceitável ter

uma só entidade
regulando,
julgando e
sancionando
Miro Teixeira, deputado e ex-
ministro das Comunicações

“Nossa regulação
não pode ser
tachada de
obsoleta. Isso
não é verdade
Luís Roberto Antonik,
presidente da Associação
Brasileira de Emissoras
de Rádio e TV

QUEM MONITORA A MÍDIA

Além das diretrizes estabelecidas pelos órgãos citados
acima, as normas associadas aos veículos de comunicação
estão presentes também na Constituição Federal, no Código
Brasileiro de Telecomunicações, na Lei Geral de
Telecomunicações, nos códigos Civil e Penal, e no
Estatuto da Criança e do Adolescente

O QUE DIZ A LEI

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Estabelece as regras para as emissoras de
rádio e TV aberta

ANATEL
(Agência Nacional de Telecomunicações)

Determina as normas para operadoras de TV
por assinatura e empresas de telefonia

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Por intermédio da Secretaria Nacional de
Justiça, estabelece a classificação indicativa
dos programas exibidos na televisão

ANCINE
(Agência Nacional de Cinema)

Agência ligada ao Ministério da Cultura.
Define políticas para a indústria
cinematográfica e videofonográfica

ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Agência ligada ao Ministério da Saúde.
Fiscaliza a publicidade de alimentos,
medicamentos, cigarros e bebidas alcoólicas

Editoria de Arte

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. 18.




