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Em agosto do ano passado, a presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais) então recém-
reeleita por mais um biênio, Judith Brito, diretora-superintendente do Grupo Folha, que edita o 
jornal Folha de S.Paulo, anunciou a criação de um Comitê de Autorregulamentação. A ideia, a 
princípio, era seguir os passos bem-sucedidos do Conar (Conselho de Autorregulamentação 
Publicitária). Há cerca de duas semanas, em sua última Assembleia Geral Extraordinária, em 
Brasília, foi anunciado o resultado do trabalho de planejamento do modelo ideal de 
autorregulamentação para os jornais brasileiros, processo que durou cerca de nove meses e foi 
coordenado por Nelson Sirotsky, vice-presidente da ANJ, junto ao Comitê Editorial da entidade. 
No lugar da criação de um comitê centralizado como o Conar, com um representante da 
sociedade civil, para julgar casos a ele submetidos - como chegou-se a cogitar em agosto do 
ano passado - o modelo eleito pela ANJ é descentralizado, será implantado individualmente por 
cada jornal e ganhou o nome de "Programa Permanente de Autorregulamentação". 
 
A criação de comitê centralizado gerou muita polêmica já no Congresso da ANJ. "O Congresso 
foi um momento importante para avançar na ideia da autorregulamentação e buscar um 
modelo possível. Não existe um modelo vitorioso no mundo, havia hipóteses, como a de criar 
um comitê, que eu considerava possível com seus prós e contras. Saímos do congresso e 
partimos para a discussão com o Comitê Editorial da ANJ. Ficou evidente que não há fórmula 
mágica e um comitê centralizado acabaria se tornando um instrumento de tutela de nós 
mesmos, seria algo falso, não é esse o espírito que buscamos", explicou Sirotsky, presidente 
do grupo RBS. 
 
O modelo escolhido deixa a cargo de cada jornal decidir como se autorregulamentar, seguindo 
alguns princípios básicos e diretrizes propostos pela ANJ. Todos terão pelo menos 18 meses 
para apresentar seus modelos de autorregulamentação à ANJ. Todos os 150 associados terão 
de se pronunciar oficialmente e manter transparentes seus processos, tanto para a sociedade 
quanto para a ANJ. 
 
"A ANJ pretende publicar os programas de autorregulamentação de cada associado em seu site 
e se recebermos alguma demanda de leitor, por exemplo, encaminharemos a cada jornal a 
questão", declarou Sirotsky. 
 
Dentro do Programa apresentado pela ANJ e incluído em seus estatutos, estão sugeridos cinco 
caminhos de boas práticas para serem seguidos pelos associados da entidade. 
 
LIBERDADE 
 
Sirotsky destacou a importância do movimento na direção da autorregulamentação por parte 
da ANJ, como uma forma de reagir à ameaça permanente - tanto da sociedade civil quanto dos 
poderes legislativo e judiciário - de atos que violam o princípio da liberdade de imprensa. 
"Queremos nos sobrepor às ameaças. Não precisamos de leis e sim de processos e 
mecanismos descentralizados. Esta é a lógica do programa de autorregulamentação", conclui 
Sirotsky. 
 
O mercado aprovou o movimento dos jornais. Caio Barsotti, presidente do Cenp (Conselho 
Executivo de Normas-Padrão), considerou a decisão da ANJ um importante avanço. "A decisão 
faz jus à maturidade e responsabilidade dos dirigentes e profissionais de imprensa de nosso 
País, cientes da importância de sua atividade para a sociedade, sem qualquer tipo de censura. 
Acompanha um histórico de autorregulamentação da atividade de conteúdo coirmã, a 
publicidade, cujo Código Nacional de Autorregulamentação e o Conar existem há mais de 30 
anos, assim como as Normas-Padrão e o Cenp também o fizeram há mais de 10 anos", disse. 
 
Luiz Lara, presidente da Abap (Associação Brasileira de Agências de Publicidade), também 
elogiou a iniciativa, lembrando que o Conar, criado há 31 anos com participação da sociedade 
civil, é um bom exemplo na defesa da publicidade ética e responsável, coibindo abusos. Para 
ele, a autorregulamentação dos jornais é uma iniciativa bem-vinda em respeito aos leitores, 



visando preservar a liberdade de imprensa. "A Abap defende a liberdade de expressão como 
um valor conquistado pela sociedade democrática. E não nos cabe comentar sobre o conteúdo 
dos veículos de comunicação. Nós defendemos a liberdade de expressão comercial porque 
entendemos que nossa missão é emularmos agências e anunciantes para construírem marcas 
e trazermos os recursos publicitários que garantam a isenção, a independência e a qualidade 
de conteúdo dos veículos de comunicação. Mas vemos sempre a autorregulamentação como 
uma conquista da sociedade que cria seus próprios mecanismos e instituições democráticas em 
respeito aos cidadãos, evitando a tutela do Estado", argumentou. 
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