
.5729 de novembro de 2010 regulamentação

A proposta do governo fe-
deral de estabelecer uma nova 
regulamentação da radiodifu-
são associada à criação de uma 
lei que controle o conteúdo 
audiovisual é a origem de toda 
polêmica criada em torno da 
suposta ameaça à liberdade de 
imprensa no Brasil. Essa foi uma 
das principais conclusões que 
podem ser tiradas do seminário 
dedicado ao tema promovido na 
última semana pela TV Cultura, 
do qual participaram o ministro 
chefe da comunicação social 

tem seu apoio, mas ele acredita 
que incluir o tema regulação do 
conteúdo na discussão tira o foco 
do debate; além de dar margem 
para questionamentos sobre a 
posição do governo em relação 
à plena liberdade de imprensa 
no País. “Criou-se uma confusão 
ao misturar a necessidade de 
regulamentar os meios de difu-
são com algo que não precisa de 
controle, o conteúdo. É natural 
que a sociedade se assuste, 
ainda mais quando Franklin de-
clara que será feito de qualquer 
maneira. O tema não pode ser 
tratado a toque de caixa, mas 
com um amplo debate; e não 
goela abaixo. Sem consenso, não 
haverá legitimidade”, criticou o 
ex-presidente, deixando claro, 
porém, que não acredita que 
Franklin nem o atual governo 
estejam de fato articulando 
qualquer mecanismo de censura 
prévia. “Isso foi uma conquista 
da sociedade brasileira, que está 
bastante madura. O risco, po-
rém, sempre existe. A sociedade 
tem que ficar atenta.”

Fernando Henrique Cardoso 
também considera um erro dele-

gar à Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da Repúbli-
ca a missão de promover o deba-
te. “Vindo de uma casa que fica ao 
lado da Presidência da República 
é mais do que natural que a inicia-
tiva seja vista com suspeita. Quem 
deveria liderar essas discussões é 
o Ministério das Comunicações”, 
disse o ex-presidente. Mas a de-
cisão do atual governo em deixar 
o Minicom de lado se explica 
pelo entendimento de Franklin 
Martins de que o ministério em 
questão hoje não cumpre ple-
namente seu papel. “O governo 
Lula ficou devendo nessa área. 
O Ministério das Comunicações 
no Brasil precisa ser refundado, 
assim como se passou no Minis-
tério das Minas e Energia, no 
primeiro mandato de Lula”, disse. 
Segundo ele, a reformatação do 
ministério responsável pelo setor 
elétrico criou as condições de 
se planejar e elaborar políticas 
públicas que pouparam o País 
de uma sucessão de apagões. “A 
comunicação terá esse tratamen-
to prioritário no governo Dilma”, 
disse Martins. 

Esquenta debate sobre 
liberdade de imprensa
Em seminário, Franklin Martins rebate críticas sobre debate;  
FHC diz que é equivoco tentar regulamentar conteúdo 
Robert Galbraith

tentativa do governo em promo-
ver um debate sobre o assunto.

Em essência, o governo acer-
tadamente argumenta que a 
radiodifusão no Brasil é regida 
por uma lei criada em 1962 e que 
as novas tecnologias mudaram 
completamente a realidade do 
mercado. Prova disso, segundo 
ele, é o faturamento de R$ 13 
bilhões da radiodifusão em 2009 
contra R$ 180 bilhões das tele-
comunicações. “Se deixarmos o 
mercado regular isso, vira faro-
este onde o mais forte sempre 

A recente tentativa de cen-
surar a atividade dos humoris-
tas durante o período eleitoral 
através de uma lei, e a censu-
ra ainda em curso contra O 
Estado de S. Paulo em prol 
de Fernando Sarney têm em 
comum o fato de serem medi-
das corroboradas pelo Poder 
Judiciário. O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) conseguiu 
barrar a primeira medida em 
tempo de liberar os humoristas 
antes da última eleição, mas a 
decisão sobre a censura ao Es-
tadão ainda se arrasta, fato que 
provocou pesadas críticas do 
ministro do STF Carlos Ayres 
Britto, palestrante que encer-
rou o seminário promovido pela 
TV Cultura. “O Poder Judiciário 
é hoje o maior inimigo da liber-

dade de imprensa. Está difícil 
de enterrar ideias mortas, há 
lázaros demais andando por aí. 
Parece que muitos juízes ainda 
não entenderam que vivemos 
em novos tempos. O STF já en-
terrou a nefasta Lei de Impren-
sa”, disse Ayres Britto. Para ele, 
a lentidão da Justiça em casos 
como os do Estadão têm efeito 
prático de censura. 

O juiz Rodrigo Collaço, ex-
presidente da Associação Bra-
sileira dos Magistrados, diz que 
a atuação clara do STF em favor 
da liberdade de expressão deve 
ter um peso  favorável na análise 
dos 15 mil juízes brasileiros em 
futuros casos que tenham tenta-
tivas de censura como pano de 
fundo.  “Vejo o Judiciário hoje 
atuando muito mais em favor da 

liberdade de imprensa e apenas 
pontualmente na obstrução”, 
disse Collaço, num contraponto 
à exposição de Ayres Britto. 

Para o ministro, o formato da 
Constituição brasileira garante 
plenamente o livre exercício da 
liberdade de expressão e, em 
especial, da imprensa. “Essa 
liberdade está acima dos di-
reitos à privacidade, à honra, 
que são considerados apenas 
no plano das consequências”, 
disse o ministro, lembrando que 
qualquer projeto de lei pode 
apenas entrar nessa etapa e 
jamais servir como mecanismo 
de censura prévia. “A liberdade 
de imprensa é o ‘Cântico dos 
Cânticos’ e a Constituição é a 
sua bíblia. Ela é irmã siamesa 
da democracia”, concluiu. (RG)

“Poder Judiciário é hoje o maior 
inimigo da liberdade de imprensa”

Franklin Martins, o ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, 
o ministro do Supremo Tribunal 
Federal Ayres Britto, além de 
representantes dos principais 
veículos de comunicação do 
País e acadêmicos engajados no 
assunto. Franklin Martins, que 
confirmou que deixará o gover-
no ao final do mandato de Luiz 
Inácio Lula da Silva, reafirmou o 
compromisso do governo com o 
pleno respeito da liberdade de 
imprensa no Brasil, mas criticou 
as reações que têm encontrado à 

vence”, justifica. Na questão da 
regulamentação do conteúdo, o 
governo argumenta que todos os 
países do mundo, com exceção 
dos EUA, têm mecanismos para 
proteger os conteúdos nacionais, 
regionais e independentes; e 
que, portanto, no Brasil não 
pode ser diferente. Nesse sen-
tido, o anteprojeto que o presi-
dente Lula pretende endossar à 
sua sucessora, Dilma Rousseff, 
irá propor duas agências re-
guladoras: uma para lidar com 
concessões e normas de conduta 

da emissoras e outra para tratar 
do cumprimento de cotas para 
as produções nacionais, regio-
nais e independentes. “A mídia 
impressa estará fora da atuação 
dessas agências, que será total-
mente voltada para as emissoras 
que detêm concessões”, disse 
Franklin, rechaçando qualquer 
possibilidade de censura prévia 
nos veículos. “Os fantasmas não 
podem travar o debate; devem 
ficar no sótão”, disse, repetindo 
seu mantra sobre o tema.    

A principal crítica ao gover-
no durante o evento veio de 
Fernando Henrique Cardoso, 
que considera um equívoco mis-
turar a regulamentação da radio-
difusão com a do conteúdo. O ex-
presidente, no entanto, deixou 
claro que apoia a necessidade de 
se criar uma nova legislação para 
tratar dos avanços que estão 
promovendo a convergência de 
mídias e delimitação da área de 
atuação da radiodifusão e teleco-
municações; assim como a ques-
tão das propriedades cruzadas. 
A criação de uma agência que 
regule as concessões também 

Franklin Martins: se mercado regular conteúdo “vira faroeste” Para FHC, incluir tema regulação do conteúdo na discussão tira o foco do debate
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1437, p. 57, 29 nov. 2010.




