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A Câmara dos Deputados lança, hoje, a “Frente Par-
lamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à
Comunicação com Participação Popular”. É uma
iniciativa de parlamentares, em parceria com enti-
dades da sociedade civil, e visa a promover ações
que assegurem o direito à liberdade de expressão e o
direito à comunicação.

O direito à liberdade de expressão, previsto no ar-
tigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos e nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal,
enfrenta hoje dois tipos de obstáculos que demons-
tram a necessidade e justificam a criação desta Fren-
te. O primeiro está em ações de órgãos do poder pú-
blico e de entes privados que cerceiam o exercício
dessa liberdade pelos cidadãos e cidadãs brasileiros.
É preciso, pois, que se criem mecanismos perma-
nentes para denunciar e combater tais ações.

O segundo obstáculo diz respeito à falta de regu-
lação do nosso sistema de comunicação e de políti-
cas públicas que promovam e garantam a liberdade
de expressão e o direito à comunicação. Atualmente,
as condições para o exercício dessa liberdade e o res-
peito a esse direito são muito desiguais, visto que os
canais de mídia, elementos indispensáveis à efetiva-
ção desse direito, estão concentrados nas mãos de
poucos grupos, cuja prática impõe limites à liberda-
de de expressão em nosso país, além de ser forte-
mente marcada pela prevalência de interesses priva-
dos em detrimento do interesse público.

Assim, não basta denunciar e combater ações que
atentem contra a liberdade de expressão; é preciso
também propiciar meios para que todos os cidadãos e
cidadãs brasileiros tenham plenas condições de exer-
cê-la. Enquanto houver limitações ou dificuldades
de natureza econômica, cultural, social, técnica e
política para o exercício desse direito, é dever do Es-
tado desenvolver ações no sentido de garantir que o
maior número possível de cidadãos possa produzir,
disseminar e acessar informações e cultura.

Ademais, a promoção dos direitos à liberdade de
expressão e à comunicação é condição para o pleno
exercício da democracia em qualquer país. Sendo os
meios de comunicação os principais instrumentos de
circulação de ideias e valores, espaço de consumo de
informação e cultura pelos cidadãos (ãs), devem en-
tão refletir a pluralidade e a diversidade da socieda-
de, pré-requisito da verdadeira democracia.

A referida Frente Parlamentar conta com a adesão de
significativo número de parlamentares das diferentes
bancadas partidárias da Câmara dos Deputados, além
de uma quantidade expressiva de entidades sociais.
Propõe-se a atuar com vistas à democratização dos
meios de comunicação, observando os princípios de
complementaridade, indivisibilidade, interdependên-
cia e não hierarquização dos direitos humanos. Enfim,
constituir-se-á como um instrumento do poder legis-
lativo e da sociedade brasileira no sentido de garantir e
ampliar os direitos à liberdade de expressão e à comu-
nicação e para o fortalecimento da democracia. ■

Liberdade de expressão

É dever do Estado desenvolver ações
no sentido de garantir que o maior
número de cidadãos possa produzir,
disseminar, e acessar informações

Murillo Aragão
Presidente da Arko Advice

Em um rasgo de sinceridade e de profundo realismo, o
governo de Portugal admite que só tem dinheiro para
pagar dívidas até o fim de maio. O país precisa de € 5
bilhões para quitar uma dívida que vence em junho. O
primeiro-ministro, José Sócrates, propôs uma reu-
nião emergencial com o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) para negociar um empréstimo.

O jornal português Público destaca que o país
“precisa de medidas ainda mais duras” para reduzir o
déficit nas contas públicas. Caso contrário, “a econo-
mia portuguesa será a pior da União Europeia em
2016”. Triste prognóstico para um país com tantas
potencialidades. Em 2010, o déficit público do país foi
8,6%, ultrapassando a meta de 7,3%. A dívida pública
está hoje em 92,4% do PIB. A situação de Portugal é
inacreditável. Com forte vocação turística e cultural,
sem graves problemas sociais e tendo o apoio da Co-
munidade Europeia, poderia ter construído as bases
de uma economia sólida e independente.

Poderia, ainda, ter aprofundado os laços econômi-
cos com o Brasil, de forma a estar se beneficiando do ci-
clo virtuoso que se instalou no país. Tampouco buscou
se transformar em potência tecnológica, com aplicação
de recursos maciços em pesquisa e desenvolvimento.

O medíocre desempenho econômico português
não é fato recente. Desde 2001, Portugal tem crescido
pouco mais de 1% ao ano. Crescimento muito infe-
rior, no mesmo período, ao dos países que se equipa-
ram com Portugal na União Europeia.

Outros indicadores são igualmente patéticos. Por-
tugal é pouco competitivo, pois é travado e controlado
pela burocracia e pelo corporativismo do funcionalis-
mo, pelas regras trabalhistas, pela complexidade do
sistema tributário e pela falta de visão estratégica.

Muitos dos problemas de Portugal se parecem
com os do Brasil. Só que há uma grande diferença:
aqui há um gigantesco potencial no mercado inter-
no cuja lucratividade paga toda e qualquer inefi-
ciência de nosso sistema econômico.

O mais grave é que a crise portuguesa resulta de es-
colhas políticas erradas, e não de problemas vindos de
fora. Portugal é vítima também da incapacidade de pla-
nejar um futuro melhor a partir de suas potencialidades.

Ao invés de olhar para as políticas econômicas e
fiscais de países do Báltico, que estimulam o investi-
mento privado, Portugal se mantém amarrado pela
burocracia e pela imensa vontade de intervir na eco-
nomia sem os devidos instrumentos e sem capacida-
de financeira para tal. Mais do que emprestar dinhei-
ro para Portugal, credores e países amigos deveriam
encorajar o país a editar políticas desburocratizantes
que promovam o investimento e a livre-iniciativa.

No mundo de hoje, Portugal possui, pelo menos,
quatro aspectos extraordinários que podem resultar
em grandes oportunidades: o potencial turístico, a
produção de cultura, a educação do povo e a ausên-
cia de graves problemas sociais. Ou seja, tem tudo
para ter um futuro brilhante à altura das melhores
expectativas e tradições do país. ■

Escolhas de Portugal

A crise portuguesa resulta de
escolhas erradas. Portugal é vítima
da incapacidade de planejar o futuro
a partir de suas potencialidades

Luiza Erundina
Deputada federal

Desde o dia 7 de março, a Argentina passou a exigir
licença prévia de importação de produtos eletrônicos
de consumo, tecidos e automóveis, além de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, entre outros. Isso signi-
fica que um fabricante brasileiro terá de entrar na
burocracia argentina para solicitar licença de impor-
tação de produtos constantes da resolução, o que
pode levar até 60 dias. Vale notar que, de acordo com
as regras da Organização Mundial do Comércio
(OMC), o prazo para a tramitação dos pedidos poderá
ser de até 30 dias, se os pedidos forem considerados
por ordem de chegada, e até 60 dias se todos os pedi-
dos forem considerados simultaneamente.

Além de tentar proteger a indústria doméstica, a
medida visa melhorar o saldo da balança comercial
argentina. O déficit da Argentina na sua relação co-
mercial com o Brasil em 2010 foi de pouco mais de
US$ 4 bilhões, ante US$ 1,5 bilhão em 2009. O Brasil
criou uma comissão especial para acompanhar a
aplicação de licenças não automáticas entre o Brasil
e a Argentina. A comissão terá a responsabilidade
de checar se os exportadores brasileiros não serão
prejudicados pelas novas exigências.

Contudo, mesmo que as mercadorias brasileiras
não sejam prejudicadas, o efeito de desestímulo ao
comércio deverá ser expressivo. Na área de máquinas
agrícolas, os produtos brasileiros já encontram difi-
culdades de integração. Apesar de haver um acordo
automotivo firmado entre os países membros dos
Mercosul, desde o início do ano a Argentina suspen-
deu a emissão de licenças de importação.

Ainda, no setor de serviços, há de se destacar a
Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual argen-
tina (Lei nº 26.522) que determina que a mídia ar-
gentina somente poderia veicular peças publicitá-
rias produzidas em território argentino e compostas
de, no mínimo, 60% de profissionais argentinos ou
com residência fixa naquele país.

A Associação Brasileira das Agências de Publicidade
(Abap), em conjunto com a Associação Brasileira da
Produção de Obras Audiovisuais (Apro), enviou, em
fevereiro, circular recomendando que os publicitários
brasileiros continuassem produzindo suas obras au-
diovisuais para divulgação na Argentina, uma vez que,
em síntese, os requisitos estabelecidos pelo referido
decreto estariam preenchidos pela participação do
Brasil e da Argentina no Mercosul. Até o momento, o
governo argentino não ratificou esse posicionamento.

As recentes medidas do governo argentino represen-
tam um retrocesso nas regras do Mercosul e deverão ter
impactos negativos sobre as exportações brasileiras. O
Mercosul foi criado com o objetivo de promover a inte-
gração econômica, sendo que os países membros se
comprometeram a diminuir ou eliminar as barreiras ta-
rifárias e não tarifárias que restringem o comércio entre
esses países. É de se lamentar a postura da Argentina. O
setor privado brasileiro deve unir-se ao governo no sen-
tido de trabalhar para uma solução adequada caso a
caso, visando garantir o respeito às regras comerciais. ■

Barreiras comerciais

As recentes medidas do governo
argentino representam um retrocesso
no Mercosul e prejudicarão
as exportações brasileiras

Cynthia Kramer
e Felipe Herzog
Advogados do
escritório L.O.Baptista
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