
Campanha cobra fiscalização de violações de direitos pela mídia   
Bia Barbosa  
 
No 2º Dia Nacional de Luta Contra a Baixaria na TV, parlamentares, entidades defensoras dos 
direitos humanos e o Ministério Público também reivindicaram mecanismos institucionais de 
participação, para que a população exerça seu direito de influenciar sobre a programação.   
 
Em tempos de crise política, a questão da ética na sociedade virou um dos temas prediletos dos 
debates no país. No último domingo (9), organizações não-governamentais e entidades 
defensoras dos direitos humanos pararam pra discutir a ética na TV. O segundo Dia Nacional de 
Luta Contra a Baixaria na TV foi marcado por atividades em 17 capitais do país. Com o slogan 
"Sintonize a Ética na TV", a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, criada em 
2002 pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, convocou os telespectadores 
a sintonizarem emissoras cuja programação é de qualidade. Às 12h, um programa que debateu a 
ética na televisão brasileira foi transmitido pelos canais públicos, comunitários, universitários e 
estatais, numa rede que reuniu centenas de emissoras.  
 
A cada quatro meses, a Campanha divulga um ranking de programas que receberam denúncias 
da população por veicularem baixaria na TV aberta. A maioria das reclamações é em função da 
veiculação de cenas de discriminação racial, sexo e exposição ao ridículo. A idéia é fazer com que 
os anunciantes parem de patrocinar este tipo de programação, levando as emissoras a tirar tal 
conteúdo do ar. Formada por cerca de 40 entidades em todo o país, nesses três anos a Campanha 
já conseguiu influenciar na classificação dos programas, adequando o horário de sua transmissão, 
e alguns direitos de resposta por violações de direitos humanos. Todos os meses, o telefone 0800 
619619 recebe mais de mil denúncias.  
 
"Nossa Constituição Federal diz que os canais de TV são concessões públicas e que o cidadão tem 
o direito a uma TV de qualidade, educativa. Mas isso está muito distante da realidade. A 
campanha é uma forma então da cidadania interagir com a TV, um modo de sinalização que a 
população está insatisfeita com o modelo de TV do Brasil", explica o deputado Orlando Fantazzini 
(PSOL-SP), coordenador da Campanha.  
 
"A campanha foi uma das primeiras oportunidades do telespectador perceber que é protagonista e 
pode ser responsável pela televisão. Até hoje se trabalhava com o critério mercadológico da 
audiência. Se não estava gostando do que assistia, ele mudava de canal. Agora, pode reclamar 
das violações de direitos humanos. Em vez da pressão da audiência, é a pressão da consciência", 
acredita Jorge da Cunha Lima, presidente da Associação Brasileira de Emissoras Públicas 
Educativas e Culturais (Abepec). O conceito que se pretende passar para a população é o de que 
influenciar na programação da televisão é um direito de cada brasileiro e brasileira. Mudar de 
canal não bastaria, já que a baixaria está presente hoje na imensa maioria dos canais abertos de 
TV.  
 
"A comunicação existe para atender o direito à informação do cidadão, o acesso aos bens 
culturais, para que ele exerça seu poder de produção de conteúdo. A baixaria acontece quando 
esses direitos são desrespeitados. Quando falamos de baixaria, falamos de deturpação de direitos, 
e isso pode acontecer num discurso de um político sem que haja ali qualquer cena de sexo ou 
violência", disse o presidente da Radiobrás, Eugênio Bucci, durante o programa veiculado no 
domingo.  
 
A melhoria da programação da televisão passa, na opinião das entidades, pela criação de canais 
institucionais que permitam a participação da sociedade e de uma legislação que contemple 
órgãos mediadores dessa participação - por exemplo, informando a população sobre este seu 
direito, algo não feito pela TV aberta -, além de mecanismos de fiscalização do conteúdo 
televisivo. Algo que, reforçam, não se trata de censura a priori, mas de punição daqueles que 
violaram os direitos humanos.  



"Há formas de fazer isso sem que voltemos à censura. Os programas policiais, por exemplo, qual 
o acréscimo de informação que existe em se mostrar todos os furos das balas num cadáver? 
Nenhum. Então isso não precisa ir ao ar. Não é só quem está exibindo que tem direitos. O cidadão 
também tem. Mas temos que ter parâmetros públicos para definir o que pode ou não ir ao ar", 
afirma Fantazzini.  
 
Regulamentação pífia 
No Brasil, há um vácuo legal na regulamentação do funcionamento da TV. Sequer o artigo da 
Constituição Federal que prevê a complementaridade entre os sistemas privado, estatal e público 
foi regulamentado. Mesmo o que já foi definido em lei segue descumprido pelas emissoras - 
sobretudo pelas privadas - sem que o governo aja para barrar estes abusos. Um levantamento de 
um grupo de trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público 
Federal, revelou que dos 600 processos de fiscalização realizados pelo Ministério das 
Comunicações (MiniCom), somente quatro tratavam da violação de direitos humanos pela TV, 
sendo que os quatro tinham sido propostos pela própria Procuradoria.  
 
Um deles denunciava a violação de direitos de crianças e adolescentes no Programa do Ratinho 
(SBT), outro tratava do conhecido caso da falsa entrevista com o PCC realizada pelo Domingo 
Legal (SBT), do apresentador Gugu Liberato, e os dois últimos eram contra a Rede Mulher e Rede 
Record por agredirem os direitos das religiões afro-brasileiras durante sua programação. No caso 
do Domingo Legal, o Ministério das Comunicações converteu em uma multa de mil reais o que era 
para significar um dia do SBT fora do ar.  
 
"Já avisamos ao Ministério que vamos processá-los por improbidade administrativa, porque eles 
tinham o dever de fiscalizar a programação. Hoje, se limitam a fiscalizar a formação de rede 
obrigatória - por exemplo, se uma emissora entra dois minutos no ar depois durante um 
pronunciamento oficial - e a veiculação não autorizada de publicidade em rádios comunitárias. 
Isso é inadmissível", afirma Sérgio Suiama, procurador regional dos direitos do cidadão em São 
Paulo.  
 
Segundo a Procuradoria dos Direitos do Cidadão, está em processo de conclusão a assinatura de 
um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre Ministério das Comunicações, Ministério 
Público Federal, o Departamento de Classificação do Ministério da Justiça e a Comissão de Direitos 
Humanos e Minoria da Câmara que obrigará o MiniCom a instaurar todos os pedidos de 
fiscalização que venham dos outros três órgãos citados. E, no caso de pedidos vindos da 
população, a fundamentar a negação da instauração da fiscalização caso ela não aconteça. 
 
O TAC prevê ainda um prazo de três meses para a conclusão das fiscalizações, um espaço na 
página na internet do MiniCom para o cidadão denunciar violações de direitos humanos e que, nos 
editais de concorrência e renovação das concessões, as emissoras afirmem que respeitam o artigo 
221 e todo o artigo V da Constituição, que trata dos direitos fundamentais. Assim, se 
desrespeitarem esses direitos, o Ministério Público poderá pedir a cassação da concessão por 
descumprimento de cláusula contratual.  
 
"A TV brasileira continua muito ruim, mas houve avanços e eles podem ser creditados em parte a 
essa campanha. Os programas policiais com transmissão nacional, por exemplo, praticamente 
foram extintos. Agora precisamos aprimorar os canais de fiscalização do Estado e pressionar para 
que eles funcionem", completa Suiama.  
 
As entidades também cobraram do Estado um maior investimento na televisão pública, como uma 
alternativa para se equilibrar minimamente o interesse público no conteúdo veiculado com o 
interesse comercial, garantido pela maioria esmagadora dos canais privados já em operação no 
país.  
 



Para saber mais sobre a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania visite a página 
www.eticanatv.org.br.  
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