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“Lançar biografia não-autori-
zada no Brasil é suicídio.” A
frase de Kika Seixas, uma das
ex-esposas de Raul Seixas, ain-
da ressoa nos ouvidos do jorna-
lista Edmundo Leite, ameaçado
de se transformar no mais novo
alvo de processos contra a pu-
blicação de biografias, neste
caso sobre o “Maluco Beleza.”
O trabalho vem sendo elabora-
da com recursos próprios desde
2004 — há quase sete anos.
Apesar das ameaças da quarta
das cinco esposas que Seixas
teve ao longo de sua vida, Leite
mantém a intenção de publicar
a obra, que está em fase final.

O que pode ajudar o jornalis-
ta, biógrafo estreante, a publi-
car a obra sem ter prejuízo com
intermináveis processos são
dois projetos de lei que come-
çam a tramitar na Câmara dos
Deputados neste ano. O primei-
ro foi apresentado pela deputa-
da Manuela D’Ávila (PCdoB-RS),
que resgatou a proposta do atual
Ministro da Casa Civil Antonio
Palocci arquivada após ele dei-
xar o cargo na Câmara. A pro-
posta foi encaminhada em 2008
e já conta com parecer favorá-
vel. Ela altera o artigo 20 do Có-
digo Civil de 2002 que dá direito
ao biografado e aos herdeiros de
proibir o lançamento de biogra-
fias, regra na qual se apóia Kika
Seixas. A segunda proposta PL
393/2011 é de autoria de Newton
Lima (PT-SP), baseada no texto
de Palocci. “Gostaria que o meu
projeto fosse apensado ao de
Manuela para facilitar a trami-
tação”, diz Lima.

Ambos projetos podem ser
votados ainda neste ano, mas
enquanto isso os que se aventu-
ram em biografias não-autori-
zadas ainda enfrentam riscos na
justiça. Apesar da Constituição
de 1988 garantir o direito a li-
berdade de expressão, o jorna-
lista Paulo Cesar de Araújo, au-
tor de uma biografia censurada
de Roberto Carlos diz que “os
juízes têm procurado aplicar o
Código Civil a esses casos por-
que é mais fácil.” A obra foi
proibida em duas instâncias: na
civil e na criminal. Um acordo
feito pela editora Planeta com os
advogados de Roberto Carlos

deixaram o autor sozinho na
briga que corre desde 2007.

“O autor se sente desampa-
rado porque percebe que a edi-
tora vai fraquejar, como no
caso do livro do Paulo Cesar
[cujo estoque foi ameaçado de
ser queimado]”, diz Ruy Castro
que teve o livro sobre Garrin-
cha proibido durante um ano,
sendo que os processos na jus-
tiça se arrastaram por mais dez
anos. “O que mais lamentei é
que o principal assunto do livro
— o alcoolismo de Garrincha —
tivesse ficado em segundo pla-

no, soterrado por aquele pro-
cesso oportunista e velhaco
movido pelos advogados das fi-
lhas do Garrincha — as quais,
coitadas, muito inocentes e igno-
rantes, não tiveram nenhuma
culpa na história.”

No caso de Leite, o problema
agora está nas dificuldades que
devem surgir para fechar con-
trato com editoras. “Algumas
estavam interessadas, mas de-
sistiram de publicar e outras
dizem que só tomarão qualquer
decisão depois que o trabalho
estiver pronto.”

O motivo é óbvio. Leite tem
agora limitado o escopo de seus
parceiros. A editora precisa ser
grande o suficiente para en-
frentar certos riscos. O primei-
ro vem dos processos movidos
pela família e o segundo da pró-
pria confiança no trabalho do
jornalista, um biógrafo es-
treante e desconhecido do
grande público. Por conta des-
sas dificuldades, Ruy Castro
aconselha que só resta ao escri-
tor procurar o biografado ideal:
“tem que ser solteirão, filho
único, órfão, estéril e broxa”. ■

Objetivo é alterar o artigo 20 do
Código Civil de 2002 que dá direito
aos biografados e aos herdeiros de
proibir lançamentos desses títulos
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Projeto de lei pode desemperrar

“O autor se sente
desamparado porque
percebe que a editora
vai fraquejar, como
no caso do livro
do Paulo Cesar [cujo
estoque foi ameaçado
de ser queimado]

Ruy Castro,
escritor
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Tela de Liz Taylor vai a leilão por R$ 30 mi
Um retrato da atriz Elizabeth Taylor feito por Andy Warhol em
1963 será colocado à venda em maio por um preço estimado
entre US$ 20 e 30 milhões, informou ontem a agência de
notícia Efe. O leilão será feito pela casa especializada Phillips
de Pury & Company, em Nova Iorque. O retrato da atriz, que
morreu na quarta-feira, 23, em Los Angeles, aos 79 anos, vítima
de uma insuficiência cardíaca, irá a leilão no dia 12 de maio.

DESTAQUES NO CINEMA

● Famoso romance de Oscar Wilde,
“O Retrato de Dorian Gray” ganha
uma versão para as sensibilidades
juvenis contemporâneas.
● Animação 3D de Carlos Saldanha
sobre araras azuis, pássaros tropicais e
a paisagem das praias do Rio de Janeiro.

BIOGRAFIAS NA BERLINDA

Paulo Cesar de Araújo
O autor teve seu livro
proibido por dois
processos movidos
por Roberto Carlos, um
na esfera civil e outro
na criminal. O cantor
ficou com todos os
exemplares após acordo
com a editora Planeta.
E Paulo Cesar ainda luta
na justiça para publicar a
obra. “É um bate e volta
de ações interminável”,
diz Paulo Cesar que não
desistirá fácil do objetivo.

Reprodução
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biografias não autorizadas

TRAMITAÇÃO

Deputados esperam aprovação ainda neste ano de projetos de lei sobre biografias

A deputada Manuela D’Ávila
(PCdoB-RS) espera que seja
aprovado ainda este ano seu
projeto de lei que impede
censura prévia de biografia
não autorizadas por conta
de processos movidos por
personalidade pública retratada
na obra. Ela desarquivou o
projeto de lei de autoria do
então deputado Antônio Palocci

[hoje Ministro da Casa Civil],
apresentado na Câmara em
2008. A proposta altera o artigo
20 do Código Civil de 2002, que
dá aos personagens públicos
biografáveis, e seus respectivos
herdeiros, o direito de proibir
obras que abordem sua vidas.
O projeto de Manuela está
correndo em paralelo ao
apresentado pelo deputado

Newton Lima (PT-SP), autor
o projeto de lei 393/2011 com
o mesmo objetivo e baseado
no PL original de Palocci.
“As pessoas têm o direito de ter
acesso a informações corretas
de personalidades centrais
para o desenvolvimento da
sociedade”, diz Newton Lima.
Ele espera que sua proposta seja
integrada a de Manuela com o

objetivo de facilitar a tramitação.
As duas proposta foram
encaminhadas para a Comissão
de Educação e Cultura e Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
de onde deve receber novos
pareceres. Em 2008, a proposta de
Palocci já havia recebido parecer
favorável da CCJ. Os projetos
resguardam o direito ao biografado
que se sentir prejudicado

e ao cônjuge, ou ascendentes
a indenizações por danos.
“O projeto é necessário para que
a legislação brasileira se adeque
à realidade internacional, visto
que a informação transcende
fronteiras nacionais e, para ser
plena, não pode encontrar
limitações como a que existe na
atual redação do artigo 20 do
Código Civil”, explica Newton Lima.

1 Ruy Castro, autor
de biografias sobre
personagens como
Carmen Miranda,
diz que proibições
colocam a liberdade
de expressão em perigo;
2 Biografia sobre Raul
Seixas é contestada por
uma de suas ex-esposas;
3 Paulo Cesar de Araújo
ainda briga na
Justiça para publicar
biografia proibida
por Roberto Carlos
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Ruy Castro
O livro ficou proibido
de dezembro de 1995
a novembro de 1996,
mas o processo se
arrastou por mais
dez anos. A editora
Companhia das Letras
fez acordo com as filhas
de Garrincha. Cada
uma levou R$ 30 mil.
“O que mais lamentei
é que o principal
assunto do livro,
o alcoolismo, tivesse
ficado em segundo
plano”, diz Ruy Castro.

Fernando Morais
Livro sobre a agência
W/Brasil, de Washington
Olivetto, foi alvo de
processo do deputado
Ronaldo Caiado.
O motivo é o relato de
que o parlamentar teria
sugerido aos diretores
da agência, durante a
campanha de 1989, que
a solução para reduzir
a população nordestina
seria pôr esterilizante
na água. A Justiça
determinou indenização
ao deputado.
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Divulgação

José Francisco/O Dia

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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