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Cultura planeja instituição para fiscalizar o Ecad
Vinculada ao ministério, entidade também deverá unificar o registro das obras e erguer escola de ensino superior

Cristina Tardáguila

● O coordenador-geral de Regu-
lação em Direitos Autorais do
Ministério da Cultura (MinC),
Cristiano Lopes, anunciou on-
tem que o governo pretende
criar uma instituição para regu-
lar e fiscalizar a arrecadação e a
distribuição dos direitos auto-
rais no Brasil. A entidade, cujo
nome, composição e orçamen-
to ainda não foram definidos,
também acumulará as funções
de unificar o registro das obras,
mediar todas as disputas relati-
vas aos direitos autorais no
país e ainda erguer uma escola

superior de ensino voltada ex-
clusivamente para o assunto.

Lopes participou da audiên-
cia pública realizada ontem
sobre o tema na Comissão de
Educação e Cultura da Câma-
ra. No encontro, foi debatida a
série de irregularidades apre-
sentada no último mês pelo
GLOBO em torno da gestão do
Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição (Ecad). O
órgão, que recolhe e paga os
direitos autorais de todos os
músicos do país e que, só no
ano passado, movimentou R$
433 milhões, transformou défi-
cit em superávit em 2004 e tro-

cou a empresa que o auditava
em 2009 no meio do trabalho,
entre outros casos de descon-
trole administrativo.

Em entrevista por telefone,
Lopes destacou que a ideia de
supervisionar as entidades
que trabalham sob o regime
de gestão coletiva unificada —
como é o caso do Ecad — está
“mais do que aceita” dentro
do ministério.

— A gestão coletiva unifica-
da, em que todas as associa-
ções de autor se relacionam
com um único ente arrecada-
dor, é um modelo consolida-
do. E ficou claro que é preciso

haver uma supervisão desses
entes, uma regulamentação de
seu funcionamento.

Registro unificado guiará
investimentos em cultura
A nova instituição, acrescen-

tou ele, será vinculada ao MinC
e é uma resposta à política de
governo e de Estado que já pre-
vêem a universalização do
acesso aos direitos públicos.

— Através dessa nova insti-
tuição, será mais fácil e seguro,
por exemplo, saber que obras
já estão em domínio público —
disse o coordenador. — Fora
isso, a base de dados que sur-

girá da unificação do registro
das obras poderá ser usada co-
mo fonte de dados para pes-
quisas que busque saber onde
é preciso haver um maior in-
vestimento em cultura.

Lopes ressalta, no entanto,
que a unificação do registro
não significará o desmantela-
mento do que existe atualmen-
te. A ideia é fazer a migração
dos dados ou a conexão das
partes que os administram
com essa nova instituição.

A escola de ensino superior
deverá promover cursos e se-
minários à semelhança dos
que foram realizados esta se-

mana no auditório do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) para
encerrar a consulta pública
promovida pelo MinC em rela-
ção ao novo projeto de Lei de
Direito Autoral.

Ao se declarar favorável à
fiscalização e regulamentação
do Ecad por um órgão estatal,
o MinC adota uma postura di-
ferente da defendida pela mi-
nistra Ana de Hollanda no iní-
cio de sua gestão.

Logo que assumiu a pasta,
Ana afirmou em diversas oca-
siões que não via nenhuma
possibilidade de submeter o
Ecad ao ministério. ■

Deborah
Guerner não é
insana, diz TRF
Colegiado decide em
julho se abre ação
penal contra promotora

Carolina Brígido

● BRASÍLIA. Para o Tribunal Re-
gional Federal (TRF) da 1a- Re-
gião, a promotora Deborah
Guerner não é insana e, portan-
to, pode responder na Justiça às
acusações de participação no
esquema conhecido como men-
salão do DEM de Brasília. A de-
fesa de Deborah alegou insani-
dade mental — e, portanto, im-
possibilidade de ser punida —
para tentar livrá-la das acusa-
ções, mas não convenceu a Cor-
te Especial do tribunal, que re-
jeitou o argumento por unanimi-
dade. A decisão foi tomada a
portas fechadas, porque o caso
é sigiloso. O colegiado tem 19 in-
tegrantes, mas não foi informa-
do quantos desembargadores
estavam presentes.

O julgamento começou no
dia 19 de maio, mas foi inter-
rompido pelo pedido de vista
da desembargadora Ângela Ca-
tão Alves. Ontem, os desembar-
gadores concluíram que a pro-
motora sabe distinguir o certo
do errado — apesar de laudos
médicos dizerem o contrário.

O mesmo colegiado vai deci-
dir se abre ou não ação penal
contra Deborah e seu colega,
Leonardo Bandarra, acusados de
extorsão, quebra de sigilo fun-
cional, concussão (uso do cargo
para obter vantagem indevida) e
formação de quadrilha. Como a
relatora do caso, desembargado-
ra Monica Sifuentes, está de fé-
rias, a questão só poderá ser vo-
tada em julho, quando ela retor-
na. Se os desembargadores acei-
tarem as denúncias, os dois pas-
sam à condição de réus e serão
julgados pelo próprio TRF.

Na fase de investigação, a po-
lícia encontrou um cofre enter-
rado no terreno da residência de
Deborah e do marido, Jorge
Guerner. O casal alegou que
guardava o dinheiro em casa pa-
ra pagar internações hospitala-
res da promotora. O cofre esta-
ria enterrado por segurança, de-
vido ao risco de assaltos.

Em abril, foi divulgado vídeo
gravado pelo circuito interno da
casa dos Guerner no qual Debo-
rah desmaia ao receber a intima-
ção dos peritos. Em seguida, ela
é socorrida e carregada até a ca-
ma. Dez minutos depois, após os
peritos irem embora, ela conver-
sa ao telefone e pega a bolsa pa-
ra sair. Segundo o Ministério Pú-
blico, esta foi uma das farsas en-
saiadas por psiquiatras para ela
agir como desequilibrada e com
sintomas de transtorno bipolar.

No mês passado, Deborah e
Bandarra foram suspensos pelo
Conselho Nacional do MP, que
decidiu entrar com ação na Jus-
tiça para demiti-los do cargo. ■
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