
Quando o STF vier a julgar a ação de
inconstitucionalidade movida pela
Associação Nacional dos Editores
de Livros contra o artigo do Código

Civil que prevê a autorização para biografias
comercializadas, os juízes estarão, mais
uma vez, diante do dilema da Justiça, dos
dois pratos da balança e qual de-
les fazer pesar mais com sua for-
ça. A liberdade de expressão de
um lado e o direito à privacidade
do outro, e cada juiz, ainda uma
vez, diante do ato de decidir pela
garantia de ambos estabelecida
na Carta Magna.
Ora, se preferiremdar ganho de

causa à Adin dos editores, forte-
mente apoiada pelos meios de
comunicação (TVs em especial),
estarão contrariando os que, do
outro lado, clamam pela garantia
do seu direito à privacidade. Se a
estes contemplarem com seu vo-
to, estarão contrariando os pri-
meiros, os grandes interessados
em que vidas pessoais sejam li-
vremente retratadas, transforma-
das em ativos comerciais de grande valor
para a montagem do espetáculo midiático
que está, hoje em dia, para muito além do
interesse público na circulação da informa-
ção, o jornalismo.
Independentemente do que venha a deci-

dir o STF em relação à questão, nós da asso-
ciação Procure Saber, no âmbito do nosso
pequeno foro e em que pesem as tantas dú-
vidas e posições entre nós, resolvemos exer-

cer o nosso direito democrático de associa-
ção, de opinião e de manifestação, levando
a público o nosso propósito de defender o
direito à privacidade como elo importante
da cadeia da cidadania soberana, chaman-
do a atenção de toda a sociedade para a ne-
cessidade de amplo e profundo debate em
torno desse tema, da delicada situação em
que se encontra esse prato da balança do
direito civil em nosso tempo, a privacidade,
o que ela significa, o que ainda é possível fa-
zer para que ela tenha sentido, para que os
que ainda nela creem e confiampossam en-

contrar nas regras, nas normas e
nas leis alguma garantia. O de-
bate afinal toma corpo, podendo
contribuir para posicionamen-
tos mais conscientes, mais ma-
duros e mais equilibrados sobre
que tipo de vida queremos e po-
demos viver, se os indivíduos
nos confins de suas vidas priva-
das ainda devem ser levados em
conta, ainda reconhecidos e res-
peitados em seus direitos ou se
já não importam mais.
Temos tido sempre justificado

apreço pelos que, ao longo da
História, se mostram capazes de
compreender os dilemas e con-
tradições da vida em sociedade e
que, apesar da dor e do sofrimen-
to dessa condição trágica, estão

dispostos a reconhecer de que lado estão.
Como disse Francisco Bosco referindo-se ao
dilema entre o interesse público e o privado,
em seu escrito neste jornal, semana passa-
da, é o princípio da soberania decisória so-
bre a vida privada que deve prevalecer. É a
mesma, nossa opinião. l
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‘Indenização
pesada’ para
coibir danos

Opresidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), JoaquimBarbosa, afirmou ser con-
tra qualquer tipo de proibição ou censura

a biografias noBrasil. Barbosa tratoudapolêmica
ontem, defendendo a liberdade de publicação e
chamando atenção para o fato de, segundo ele,
não haver censura prévia no país. Também on-
tem, o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música
(GAP) — que reúne nomes como Ivan Lins, Sér-
gio Ricardo, Fernanda Abreu, Frejat, Leoni, Tim
Rescala, Leo Jaime, Dudu Falcão e Mu Carvalho
—divulgou nota ontemdeclarando-se “contrário
à necessidade de autorização para biografias”.
Barbosa falou sobre o tema durante a Confe-

rência Global de Jornalismo Investigativo, no
Rio. Ele sugeriu, como solução para o debate, a
liberação das biografias sem restrição alguma,
mas também a determinação de uma multa
“pesada” para casos em que a honra ou a priva-
cidade de um biografado seja violada.
— O ideal seria a liberdade total de publica-

ção, com cada um (autor e editora) assumindo
os riscos. Quem causar dano deve responder fi-
nanceiramente — disse o presidente do STF.
As declarações de Barbosa e do GAP são uma

resposta à polêmica que vem sendo discutida no
paísháquaseduas semanas: deum lado, aAssoci-
ação Nacional dos Editores de Livros (Anel) mo-
veu no STF Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) contra os artigos do Código Civil que exi-
gem necessidade da autorização dos biografados

para que um livro seja publicado; do outro, o gru-
po Procure Saber, que representa Gilberto Gil, Ca-
etanoVeloso, ChicoBuarque, RobertoCarlos, Dja-
van, Erasmo Carlos e Paula Lavigne, entre outros,
veio a público defendendo o direito à privacidade.
O casonoSTF está sob responsabilidadedami-

nistraCármenLúcia e aindanãohádataparaque
o tribunal dê seu parecer. Hoje, de acordo com o
artigo 20 do Código Civil, qualquer cidadão pode
impedir que biografias sobre si sejam publicadas
“se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respei-
tabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.
— Sinto um certo desconforto na situação em

queumgrande artista,músico ou compositor se
depara subitamente com uma biografia devas-
tadora sobre a sua vida e a sua intimidade. É so-
bre isso que se deve cuidar, ninguém está inte-
ressado em proibir simplesmente a forma de
produzir. Eu defendo, nestes casos, indenização
pesada — disse Barbosa.

ASSOCIAÇÕES DISCORDAM PELA PRIMEIRA VEZ
Já o ponto de vista do GAP foi divulgado numa
nota nas redes sociais. O grupo, fundado há dez
anos, foi aliado do Procure Saber, criado neste
ano, na luta pormudanças no direito autoral no
Brasil, que culminou com uma nova lei de ges-
tão coletiva, sancionada em agosto. Agora, é a
primeira vez emque as duas associações discor-
dam publicamente. O texto do GAP, porém, pe-
de mais atenção para discussões sobre defesa
da privacidade na legislação brasileira e ainda
sugere que sejam debatidas as formas de se
aplicarem as indenizações por dano moral em
casos de calúnia e difamação.
Diz a nota: “OGAP esclarece que é a favor da li-

berdade de expressão e contrário à necessidade
de autorização para biografias e à obrigatorieda-
de de pagamento aos biografados. Ao mesmo
tempo, oGAPmanifesta sua solidariedadeaos in-
tegrantes do Procure Saber que receberam ata-
ques, muitas vezes de cunho pessoal, desneces-
sários para a discussão pública do assunto. (...)
“O impulso que o tema ganhou nos últimos

dias é muito oportuno. Este é um bommomen-
to para discutirmos se as salvaguardas que a lei
brasileira dispõe para a defesa da privacidade
são adequadas.
“Também é fundamental debater se as inde-

nizações por dano moral vêm cumprindo seu
papel, e ainda como obtermaior homogeneida-
de no exame dos fatores que devem ser consi-
derados para uma eventual condenação e para
sua quantificação. Sãonecessárias, ainda, novas
regras para o direito de resposta (...)”. l

ARQUIVO/AILTON DE FREITAS

Multa. No Rio, o presidente do STF prega pela liberdade e diz que quem causar dano deve responder financeiramente

Debate sobre necessidade de autorização prévia para a publicação de obras do gênero ganha
mais vozes divergentes; em artigo para O GLOBO, Gilberto Gil defende a posição do Procure
Saber, enquanto Joaquim Barbosa e artistas como Ivan Lins e Frejat se dizem contra proibição
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Discussão. Para o ex-ministro da Cultura, quem acredita na privacidade deve encontrar na lei alguma garantia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 out. 2013, Segundo Caderno, p. 1.




