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A Suprema Corte argentina
determinou que a primeira
instância do Judiciário resol-
va a questão em torno do
Grupo Clarín diante da nova
Lei de Mídia e apresse uma
decisão sobre o caso.

O texto diz que a Justiça
vai “requerer ao juiz de pri-
meira instância ditar de ime-
diato a sentença definitiva”.
“Com esse objeto, qualquer
incidente que as partes ou
terceiros planteiem deverá
ser interpretado restritiva-
mente em razão da rápida
finalização do processo;
além disso, o juiz da causa
deverá exigir das partes e de
terceiros o cumprimento es-
trito do dever de boa-fé pro-
cessual, adotando as medi-
das necessárias para prevenir
condutas obstrucionistas e,
se for o caso, aplicar as san-
ções que correspondam.”

● ‘Clarín’
É o jornal de maior circulação na
Argentina. Foi considerado um
‘inimigo mortal’ pelo ex-presiden-
te Néstor Kirchner (foto). O grupo
mantém ainda o diário La Razón

● Canal 13
Rede de TV aberta, atualmente
cobre todo o território argentino.
Conhecido como ‘El Trece’, o ca-
nal foi comprado pelo grupo em
dezembro de 1989

● Cablevisión
O grupo tem 60% da Cablevi-
sión – operadora de TV por assi-
natura – desde 2006. E mantém
o Todo Noticias e outros 6 ca-
nais de sinal a cabo

● A Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP, na sigla em
espanhol) enviará “nos próximos
dias” uma comissão à Argentina
para avaliar as condições da li-
berdade de expressão no país
após a aplicação da nova Lei de
Mídia, disse ao ‘Estado’ o presi-
dente da entidade e diretor do
jornal equatoriano Hoy, Jaime
Mantilla.

O jornalista foi cauteloso ao
comentar a decisão da Justiça
de apressar a decisão sobre re-
curso do Grupo Clarín contra a
nova regulação das empresas de
comunicação do país, afirmando
que as companhias devem se-
guir as legislações das localida-

des onde estão instaladas. Mas
ponderou que “leis de imprensa,
em geral, podem afrontar o direi-
to à liberdade de expressão”.

“Não se pode ficar indiferente
quanto ao esclarecimento dessa
situação. A SIP pretende ajudar
a esclarecê-la”, afirmou Mantilla.

O jornalista disse que a SIP
tentou, sem sucesso, marcar reu-
niões com representantes do
Congresso argentino para que os
parlamentares explicassem à
comissão que viajará para o país
detalhes sobre a nova legislação.
A entidade pediu ainda um encon-
tro com a presidente Cristina
Kirchner, mas não obteve respos-
ta à solicitação, afirmou Mantilla.

A SIP quer consultar diretores
de entidades locais de represen-
tação da imprensa e profissio-
nais empregados pelos princi-
pais meios de comunicação do
país. / GUILHERME RUSSO
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O ministro da Economia da Ar-
gentina, Hernán Lorenzino, fez
um aceno ontem aos credores
que não aceitaram as reestrutu-
rações dos títulos da dívida públi-
ca de 2005 e 2010 ao declarar que
o governo da presidente Cristi-
na Kirchner não descarta a possi-
bilidade de realizar nova oferta.

O sinal enviado pelo governo é
o de que uma nova proposta pas-
saria a incluir os “holdouts”, de-
nominação aplicada aos credo-
res que a Argentina não reconhe-
ce oficialmente. As duas reestru-
turações anteriores foram acei-
tas por 93% dos donos dos títu-
los, que tiveram de se resignar
com valores nominais menores e
prazos maiores para os pagamen-

tos dos bônus. Mas os 7% restan-
tes optaram por ficar de fora e
passaram a pressionar a Argenti-
na nos tribunais internacionais.
As cobranças já levaram até ao
bloqueio de uma fragata da Mari-
nha em um porto de Gana.

“Isso estaria em linha com os
antecedentes jurídicos de nosso
país e seria passível de ser debati-
do no Parlamento”, disse Lorezi-

no, em relação à realização de
uma nova troca de títulos. O
anúncio causou surpresa nos
mercados em Buenos Aires, já
que a presidente Cristina, em di-
versas ocasiões nos últimos dias,
disse que de nenhuma forma pa-
garia aos “fundos abutres”.

Juiz. No final da noite da segun-
da-feira, o governo Kirchner

apresentou um recurso na Justi-
ça dos Estados Unidos contra o
juiz federal de Nova York Tho-
mas Griesa que, na semana pas-
sada, ordenou à Argentina que
pague sua dívida com os fundos
“holdouts” Dart e NML.

No total, são US$ 1,33 bilhão,
referentes a 100% do valor nomi-
nal dos títulos da dívida pública
argentina em estado de calote
desde dezembro de 2001.

Griesa ordenou o pagamento
dos fundos Dart e o NML até o
dia 15. Mas, nessa data, o gover-

no Kirchner também teria de pa-
gar aos credores oficiais um to-
tal de US$ 3,5 bilhões de títulos
da dívida.

A decisão tomada por Griesa
determinou ainda que, na hipóte-
se de não pagar primeiro os fun-
dos apelidados de “abutres”, o
governo Kirchner ficaria impedi-
do de pagar os credores oficiais.
Isso criaria um cenário no qual o
país, embora tenha capacidade
de pagar suas dívidas, ficaria em
perigoso estado de “calote técni-
co”. / A.P.

Portal. Começa julgamento de torturadores
argentinos da Esma
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Ministro acena com nova oferta aos credores
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esclarecimento

Decisão apressa
Judiciário

Justiça argentina rejeita ação do Clarín
para ampliar liminar sobre lei de mídia

Manobra. Cristina recebe seu colega peruano, Ollanta Humala: para a presidente, lei porá ‘fim às calúnias contra o governo’
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A Corte Suprema de Justiça da
Argentina determinou ontem
que o juiz Horacio Alfonso, da
Vara Civil Comercial Federal
de Buenos Aires, decida de for-
ma imediata sobre a eventual
inconstitucionalidade do Arti-
go 161 da Lei de Mídia. O Gru-
po Clarín – que, em caso de vi-
gência do artigo, sofrerá um
drástico encolhimento de seu
tamanho – tinha pedido à Cor-
te Suprema uma prorrogação
da liminar que paralisava a
aplicação da medida.

O Artigo 161 determina que as
empresas de comunicação deve-
rão vender os canais de TV e esta-
ções de rádio que a lei considere
“excedentes” no prazo de ape-
nas umano. O Clarín é considera-
do o principal alvo da lei aprova-
da em 2009 pelo governo da pre-
sidente Cristina Kirchner.

O máximo tribunal argentino
considerou que a falta de uma
sentença definitiva nesse caso
implica vácuo de justiça e uma
solução imediata é um direito da
sociedade. Além disso, ao deri-
var o caso à instância inferior, a
corte livra-se do ônus político de
ter de decidir sobre um assunto
delicado na política argentina,
como é a lei de mídia.

Na prática, segundo interpre-
tação de juristas ligados ao gover-
no, a decisão da corte rejeita o
pedido de prorrogação da medi-
da cautelar impetrada pelo Gru-
po Clarín que suspende a aplica-
ção do Artigo 161 e vence no dia
7. O governo Cristina considera
a data – que chama de “7-D” –
como o limite para que o Clarín
se desfaça das concessões que ex-
cedam o limite estabelecido pela
lei: não mais de 24 licenças para
operação de TVs a cabo e cober-
tura de não mais de 35% da popu-
lação argentina.

Ou seja, um canal que esteja
em Buenos Aires somente pode-
rá cobrir a capital do país e sua
região metropolitana e estará
proibido de operar em outras ci-
dades argentinas como Córdo-
ba, Mendoza ou Rosário. Somen-
te o canal estatal TV Pública,
além da Igreja Católica e as uni-
versidades federais poderão ter
presença em todo o país. Além
disso, uma empresa não poderá
ser dona, de forma simultânea e
na mesma cidade, de um canal
de TV a cabo e de um canal de TV
aberta, devendo vender um dos
dois.

A interpretação do Grupo Cla-
rín da decisão de ontem, porém,
é a de que – apesar do pedido de
urgência da Corte Suprema – o
tribunal federal não conseguirá
adotar uma sentença sobre o ca-

so nas próximas semanas ou me-
ses, inviabilizando o ultimato do
governo para que a empresa se
livre de seus canais até o “7-D”.

O Grupo Clarín e entidades de
defesa da liberdade de expressão

também acusam o governo de
tentar intimidar a Justiça. O juiz
Alfonso e a família dele, segundo
informações extraoficiais, esta-
riam sofrendo forte pressão para
dar um parecer favorável à Casa

Rosada.
Ontem, Alfonso reuniu-se

com o presidente da Corte Su-
prema, Ricardo Lorenzetti, para
relatar que durante a última se-
mana pessoas dentro de um car-
ro que ficava parado na porta de
sua casa fotografaram suas fi-
lhas. Além disso, Alonso – segun-
do fontes da Justiça citadas pelo
Clarín – recebeu telefonemas
“intimidatórios” em sua casa.

Um dos antecessores de Alfon-
so, o juiz Raúl Tetamanti renun-
ciou ao posto alegando que ha-
via sido vítima de “violência mo-
ral”.

Em diversos pronunciamen-
tos, a presidente Cristina tem
qualificado o “7-D” como “o mar-
co do fim das calúnias contra o
governo”, em referência às de-
núncias sobre os casos de corrup-
ção do kirchnerismo.

Nos últimos anos, a presiden-
te Cristina tentou encurralar a
holding multimídia de várias ma-
neiras, seguindo a ordem do ma-
rido, o ex-presidente Néstor
Kirchner, dois meses antes de
morrer de enfarte, em outubro
de 2010: “Coloquem o ‘Clarín’
de joelhos”.

Nos últimos anos, o governo
nacionalizou a principal empre-

sa fornecedora de papel-jornal –
a Papel-Prensa, da qual o Clarín
era acionista majoritário –, im-
pôs à empresa uma série de blit-
zen fiscais, incentivou partidá-
rios a bloquear a saída de cami-
nhões de entregas do jornal e cor-
tou drasticamente toda a publici-
dade oficial destinada ao diário.

Martín Sabbatella, diretor da
Administração Federal de Servi-
ços Audiovisuais (Afsca), orga-
nismo encarregado da aplicação
da Lei de Mídia, sustentou há
poucos dias que, a partir do dia 7,
as empresas que não se adequa-
rem às normas terão suas licen-
ças excedentes submetidas a lei-
lões compulsórios.

A aplicação da lei, estimam es-
pecialistas, criará um cenário de
venda generalizada de canais de
TV e estações de rádio.

Minutos após o anúncio da
Corte Suprema, o ministro do
Trabalho, Carlos Tomada, ten-
tou apaziguar os temores dos
funcionários das empresas de co-
municação, que temem uma on-
da de demissões com os even-
tuais novos donos. Tomada de-
clarou que os novos donos das
licenças “deverão garantir a pre-
servação dos postos e das condi-
ções de trabalho”.

Restrição. Supremo quer que juiz federal decida logo sobre eventual inconstitucionalidade de legislação aprovada em 2009 pelo
governo de Cristina Kirchner que, se entrar em vigor, fará com que o grupo perca concessões de várias emissoras abertas e a cabo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




