
Um dia após a decisão da Suprema Cor
te argentina, que declarou constitu

cional a Lei de Mídia, que afeta conglo
merados como o Grupo Clarín (leia mais 
à pág. 41), a imprensa do Reino Unido 
passou por um revés. Na quarta-feira 30, 
a rainha Elizabeth II assinou uma carta 
régia autorizando a criação de órgão que 
regulamentará a atuação de jornais e re
vistas, inclusive com normas de conduta 
e previsão de multas pesadas. A cerimô
nia foi acompanhada por promotores que 
iniciaram o processo ligado ao escândalo 
das escutas telefônicas ilegais praticadas 
pelo jornal News of The World, do em
presário Rupert Murdoch, cujas primei
ras denúncias remontam há quatro anos.

A decisão da rainha aconteceu depois 
de jornais e revistas terem tentado bloque
ar na Justiça a carta régia. Entidades in
ternacionais de jornalismo também pro
curaram convencer Elizabeth II a não dar 
seu aval à proposta nascida para preser
var a privacidade “onde não houver sufi
ciente justificativa de interesse público”

Uma carta aberta que tem entre seus 
signatários a Associação Mundial de Jor
nais (WAN-Ifra, na sigla em inglês) foi diri
gida à rainha. O texto pedia que se preser
vasse a reputação do Reino Unido como 
uma democracia, alegando que a carta ré
gia representaria o "fim da imprensa livre”

As entidades afirmaram que a medida 
é tóxica ao colocar o Parlamento no co
ração das redações, e, com isso, ir contra 
o princípio fundamental que mantém a 
classe política distante das decisões edi
toriais. Além disso, a medida real pode
ria influenciar governos de outros países.

Como se vê, o apelo não adiantou. A carta 
recebeu o selo da rainha 11 meses depois da 
conclusão de um relatório da Justiça sobre 
o News of The World, que fechou as portas 
em 2011.0 jornal foi condenado por cau
sar estragos a vidas de pessoas inocentes.

O novo órgão terá membros indepen
dentes. Profissionais ligados a jornais se
rão vetados. Mas os veículos suspeitam 
que nomeações políticas irão acontecer. 
Multas poderão ser aplicadas, chegando 
até a um milhão de libras.

Os veículos não são obrigados a aderir 
imediatamente às novas regras. Isso por
que o governo informou que o novo siste
ma necessitará de ao menos um ano pa
ra entrar em vigor, a partir do momento 
que a estrutura for estabelecida. Com is
so, ele poderá ser efetivado após as elei
ções gerais de 2015. Até lá, diversos títu
los deverão fazer vista grossa à carta ré
gia. Por outro lado, grupos de mídia es
tão empenhados em consolidar seu pró
prio órgão regulador, a Independent Press 
Standards Organization (Ipso).
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