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"Liberdade de imprensa não é um direito absoluto"
Em debate realizado em Porto Alegre, o desembargador do Tribunal de Justiça do
RS, Claudio Baldino Maciel, afirmou que os meios de comunicação tem usado da
liberdade de imprensa para violar outros princípios constitucionais. Jornalistas
brasileiros concordam e defendem regulamentação do setor, com mecanismos para
combate ao monopólio e fomento à pluralidade e diversidade de veículos, para que
a liberdade de imprensa não seja restrita aos poucos grupos que controlam o setor.

Bia Barbosa

Porto Alegre - Em maio de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou
integralmente a Lei de Imprensa afirmando que não pode haver qualquer
regulação para o exercício da atividade jornalística. Em debate realizado nesta

  

  Cadastro: somos 71270
.

.

.

Quais devem ser as principais
mudanças na reforma
ministerial? 
Nova consulta no  blog:  quais
devem  ser  as  mudanças mais
importantes  na  reforma do
ministério  da  Dilma ?  -

12/11/2011

.

Charge - Maringoni

.

.

.

Destaques
• Da necessidade de um novo paradigma
para a Segurança Pública no Brasil - Os
part idos  vistos,  ou  que  se  apresentam

Domingo, 13 de Novembro de 2011

Principal  Especiais  Fórum Social Mundial English | Español | Français |
Português

 

Busca:

http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?alterarHomeAtual=1&home=S

http://www.cartamaior.com.br/templates/feedAssinar.cfm?idioma_id=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/feedAssinar.cfm?idioma_id=1
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

http://www.cartamaior.com.br/templates/editoriaMostrar.cfm?editoria_id=4&alterarHomeAtual=1

javascript:void(0)
http://www.tvcartamaior.com.br/rd/recadastro.html
http://www.facebook.com/pages/Carta-Maior/194552750585551
http://twitter.com/cartamaior
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/blogMostrar.cfm?blog_id=1&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18940
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5143&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?idioma_id=2&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?idioma_id=3&alterarHomeAtual=1
http://www.cartamaior.com.br/templates/index.cfm?idioma_id=5&alterarHomeAtual=1


Carta Maior - Política - "Liberdade de imprensa não é um direito absoluto"

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18900[13/11/2011 16:32:49]

quinta-feira (3) em Porto Alegre, promovido pela Associação de Juízes do Rio
Grande do Sul (Ajuris), Associação Brasileira de Empresas e Empreendedores
de Comunicação (Altercom) e Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação
Social, a tônica das discussões, no entanto, foi no sentido contrário.

Na avaliação do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
Claudio Baldino Maciel, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto, e
comporta ponderações quando outros princípios constitucionais estão em
jogo, como a privacidade e a intimidade. "Sei que este é um ponto de tensão
entre juízes e jornalistas; alguns setores da imprensa entendem como
censura, mas é preciso compreender que o direito à liberdade de imprensa
não é, como nenhum outro direito, absoluto. É claro que, quando se trata de
uma pessoa pública, o interesse público sobressai. Mas cabe ao juiz
normatizar esses conflitos", afirmou.

Para Claudio Baldino Maciel, a atividade de comunicação, especialmente pelo
impacto que tem na vida das pessoas, deve ser regulada. O desembargador
tratou especificamente do artigo 220 da Constituição Federal, que proíbe
monopólios diretos e indiretos no setor, citando o caso de uma ação do
Ministério Público Federal contra a RBS que possui mais de 20 emissoras de
TV, oito jornais e diversas emissoras de rádio na região Sul do país.

"É uma atividade que, também pela falta de regulamentação, gerou o
coronelismo eletrônico, que representa uma promiscuidade enorme entre o
poder político local e até nacional e as concessões de meios de comunicação,
violando inclusive o artigo 54 da Constituição Federal. O vínculo da grande
mídia com as elites é inegável no país. É fundamental que esta atividade seja,
portanto, regulada", avalia. "Não há nenhum profissional que precise de tanta
independência quanto o jornalista para trabalhar como o juiz. Se foi criado o
Conselho Nacional de Justiça, por que não pensar em uma regulamentacao da
atividade de imprensa?", questionou Maciel. 

Distribuição e financiamento
O jornalista Breno Altmann, editor do site Opera Mundi e diretor da Altercom
concorda. Além de criticar a busca pela informação a qualquer custo, incluindo
a violação de direitos constitucionais, ele acredita que hoje, na sociedade de
mercado, a liberdade de imprensa está restrita aos grupos que tem meios
econômicos para tal. Assim, tal liberdade, que deveria ser um meio para o
exercício da liberdade de expressão, é praticada no Brasil apenas por alguns
grupos monopolistas, enquanto os distintos grupos sociais não podem exercer
este direito. 

"Precisamos garantir a liberdade de imprensa a quem não tem o direito de se
fazer ouvir. Por isso é preciso combater o monopólio e gerar um conjunto de
medidas políticas e econômicas que façam o país trafegar da liberdade formal
para a real", disse Breno Altmann. 

É uma batalha que se trava não apenas na regulação da propriedade, mas
também na questão do financiamento, produção e distribuição do conteúdo.
Na França, por exemplo, até pouco tempo os jornaleiros eram obrigados a
expor de forma equânime na banca todas os jornais, e a distribuição das
publicações no país era feita por uma empresa estatal. Assim, havia uma
interferência na distribuição para garantir a liberdade de escolha do leitor. No
Brasil, o monopólio chega inclusive à distribuição de publicações impressas,

como part idos  de  esquerda, não
disputaram  a  visão  de  segurança
pública e  de  polícia  com a  direita,  da
mesma  forma  que  ainda disputam
educação,  saúde e  desenvolvimento
com os  setores  conversadores  da
nossa  sociedade.  

Gleidson Renato Martins Dias |
01/08/2011

• - Intolerância com auxi l iares
denunciados  por corrupção ou  que  se
expõem  à  imprensa  força  presidenta
Dilma  Rousseff  a  pensar  no  futuro  de
dois  ministros  do  PMDB, o  segundo
maior  part ido  governista  e  ao  qual
pertence o  vice -presidente  Michel
Temer.  Wagner  Rossi,  da  Agricultura,  é
acusado  de  fraude  por servidor
exonerado por irregularidade.  Nelson
Jobim,  da  Defesa, embaraça Dilma  ao
revelar  publ icamente  voto em  José
Serra. Para  ministro  Gilberto  Carvalho,
confissão  de  voto era "desnecessária".  

Política | 01/08/2011

• - Apenas  48  horas  antes da  data
fatídica,  na  qual  o  governo poderia
deixar de  cumprir  suas  obrigações
financeiras,  Obama  informou que  o
acordo  eleva  o  teto  da  dívida
(atualmente  de  14,3  tr i lhões  de
dólares)  e  propõe  cortes de
aproximadamente  2,5  tr i lhões  nos
gastos  públ icos,  ao  longo dos próximos
dez anos. Embora  não  seja  o  acordo
desejado,  disse  Obama,  ele  põe  f im a
um  processo  demasiadamente  longo e
desordenado.  O  art igo  é  de  David
Brooks,  do  La  Jornada.  

Internacional | 01/08/2011

• Ultra-capitalismo: do terrorismo ao
calote mundial - Por  que  não  podemos
classif icar  o  terrorista  norueguês como
ultra -capital ista?  Por  que  temos que
nos conformar  com o  rótulo  na  capa da
revista  Veja,  que  o  chama  de  ultra -
nacional ista,  ou  com as  variantes
usadas  no  restante  das corporações  de
mídia.  

Marcelo Salles | 31/07/2011

• Rupert Murdoch não dá o braço a
torcer - Os  jornal istas  norte -americanos
devem  agora  não  só  debruçar -se  na
investigação  sobre  as  operações  da
News  Corp. nos Estados Unidos  para
denunciar  os  possíveis del i tos
cometidos  pela empresa,  mas também
a  ameaça  que  os  conglomerados
midiát icos desenfreados  como o
império  de  Murdoch representam para
a  democracia.  

| 
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controlada em cerca de 100% pelo Grupo Abril. Faltam ainda mecanismos de
estímulo à diversidade e pluralidade de conteúdos. 

"No Brasil não há qualquer fonte estável de financiamento para grupos locais
ou regionais, como fundos de apoio a novos veículos. Tampouco há regras
para a distribuição publicitária que busquem garantir estabilidade das
publicações; há uma evidente desigualdade de opotunidades. Este tipo de
definição sequer não depende de aprovação parlamentar, mas diante da
enorme reação da mídia depois que a Secom [Secretaria de Comunicação da
Presidência da República] decidiu usar o critério técnico para distribuir a
verba publicitária, o governo recuou em novas iniciativas", criticou Altmann. 

O diretor da Altercom alertou para a necessidade de não se cair no conto das
"ilusões tecnológicas". A idéia de que a internet é solução para o monopólio é
uma frustração. É verdade que todo mundo pode atuar na rede. Mas na
internet já se reproduz o mesmo mecanismo de monopólio que na televisão:
70% do acesso está concentrado em quatro portais de notícias. E isso atrai a
publicidade também. Repete-se, assim, o mecanismo da concentração no
financiamento e na distribuição", relatou. 

Atualmente, apesar de contar com uma audiência que gira em torno de 50%,
70% da publicidade aplicada em televisão vai para a Rede Globo. Como a TV
é o meio que recebe metade do bolo publicitário do país, pode-se afirmar
que, aqui, uma única empresa detem o contro de 35% de toda a verba
publicitária em circulação no país. 

"Ou seja, para cada R$ 1 investido em publicidade no Brasil, a família Marinho
fica com 35 centavos. É um disparate", criticou o jornalista Paulo Henrique
Amorim, do blog Conversa Afiada. "O maior anunciante do Brasil é o Estado e
suas empresas. Mas quem garante que o R$ 1 que o Banco do Brasil coloca
na Globo corresponde à audiência que a Globo diz que tem? Como o gestor
público pode ter certeza de que o dinheiro do povo está recebendo a entrega
de alcance que a Globo diz ter, já que os dados do Ibope são questionáveis?",
perguntou. 

Paulo Henrique Amorim lembrou que, nos últimos três anos, embora a
audiência da Globo esteja em queda, seus telespectadores não estão
migrando para as emissoras concorrentes, mas para a internet - onde vão
acessar os portais da Globo - e para o cabo e o satélite - onde também há um
monopólio do mesmo grupo. 

"A indústria do cabo, por exemplo, foi impedida de ser disseminada pela
Globo, para que não canibalizasse sua própria TV aberta. Por isso o cabo é
tão caro no Brasil", explicou. "E as rádios e jornais do interior vivem da
divulgação das agências de informação dos portais da globo, da Folha e do
Estadão. Nenhuma nova democracia vive nesse monopólio, não há
conformação industrial deste tipo em nenhum outro país", disse Amorim.

Uma das propostas defendidas no debate em Porto Alegre foi então a criação
de fundos públicos que criem condições materiais para a democratização e
fomentem o desenvolvimento da imprensa regional e setorial que não faz
parte da tradicional economia de mercado.

Amy Goodman 31/07/2011

• - As manchetes sobre  a  dívida
externa e  o  descumprimento  de
pagamentos  abundam nestes  dias  na
Europa.  Parece que  são o  eco do  que
aconteceu com a  crise  da  dívida  na
América  Latina nos anos oitenta.  Tal
como em  vários  países  da  Europa,  o
sobre -endividamento  na  América  Latina
foi  acompanhado pela voracidade e
irresponsabil idade  do  setor  f inanceiro
internacional.  Ontem  como hoje,
nenhum dos organismos internacionais
encarregados  de  supervisionar  o
sistema f inanceiro  internacional  viu  a
aproximação da  crise.  O  art igo  é  de
Alejandro  Nadal.  

Internacional | 31/07/2011

• - Ao  contrário  da  crença  popular,  o
dinheiro  que  circula  pelo mundo não  é
criado pelos  governos,  mas sim  pela
banca privada  em  forma  de
empréstimos,  que  são a  origem da
dívida.  Este  sistema privado  de  criação
de  dinheiro  tornou -se  tão  poderoso nos
últ imos dois  séculos  que  passou  a
dominar  os  governos  em  nível  mundial.
No  entanto,  este sistema contém  em  si
próprio  a  semente  da  sua destruição e
é  o  que  estamos  experimentando na
crise  atual.  Dados os  seus  níveis
colossais,  trata -se  de  uma  dívida
impagável.  

Economia | 31/07/2011

• - Cerca  de  cem pesoas  morreram
neste domingo  e  dezenas  f icaram
feridas  num  ataque do  Exército  sír io
em  Hama,  no  centro  da  Sír ia,  de
acordo  com um  balanço  do
Observatório Sír io  dos Direitos  do
Homem.  Tanques do  Exército  sír io
invadiram a  cidade  de  madrugada,
depois  de  a  terem  cercado  durante
quase um  mês,  numa  tentat iva  de
impedir  as  manifestações contra  o
Presidente  Hafez al -Assad.  Desde que
começaram  os  protestos  no  país,  a
repressão já  teria  causado  1900
mortos,  dos quais  1500  eram  civis,
segundo  um  balanço  do  Observatório
Sír io  dos Direitos  do  Homem.  

Internacional | 31/07/2011

• - Esse  seu correspondente  para  o
Oriente  Médio não  está prometendo
nada,  talvez,  talvez,  nada  é  garantido,
mas é  possível  que  esteja  próximo  –  e
como detesto  esse  cl ichê  –,  para  a
Sír ia,  o  ponto  de  não - retorno. 100  mil
pessoas (no mínimo)  nas ruas  de
Homs;  há  notícias de  deserções entre
os  soldados  da  academia  mil i tar  sír ia.
Um  trem inteiro descarr i lado –  por
agentes  “sabotadores” segundo
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COMENTÁRIOS  (3 Comentários)
    
Opinião Comentário Autor Data

Concordo em 100% com o Senh... Zé Brasil 06/11/2011
O que diz o desembargaor é ... Alberto Magno Filg... 06/11/2011
Sou totalmente favorável qu... Maria do Rocio Mac... 05/11/2011

 

Leia Mais
11/11/2011

• Ipea diz que desigualdade caiu 22% e entra na briga contra IDH : Diferença  na
renda  domici l iar  recua  22%  de  1980  a  2010,  segundo  Inst i tuto  de  Pesquisa
Econômica  Apl icada.  Presidente  do  Ipea,  Marcio  Pochmann,  reforça  crít icas do
governo e  diz  que  desenvolvimento  humano do  país  medido  pela Pnud sofre  de
falta  de  transparência  e  precisa  passar  por escrutínio.  Credibi l idade  do  IDH
estaria  ameaçada,  e  Ipea  fala  em  criar  índice  próprio.  

• Dez fatos que a "grande" imprensa esconde da sociedade : As entidades que
reúnem  as  grandes empresas  de  comunicação no  Brasi l  usam e  abusam  da
palavra  "censura" para  demonizar  o  debate  sobre  a  regulação  da  mídia. No
entanto,  são os  seus  veículos  que  prat icam  diariamente  a  censura  escondendo da
população as  prát icas  de  regulação  adotadas  há  anos em  países  apontados  como
modelos  de  democracia.  Conheça  dez dessas regras  que  não  são mencionadas
pelos  veículos  da  chamada  "grande"  imprensa  brasi leira.  

• Estudantes apresentam proposta de segurança para USP : Operação  de  guerra com
400  pol iciais,  quatro  hel icópteros,  esquadrão antibombas, cavalaria,  Grupo  de
Ação  Tática Especial  (GATE)  e  Grupo  de  Ações  Especiais  (GAE),  que  resultou  em
73  prisões  no  campus  da  Universidade  de  São  Paulo  conseguiu  a  proeza  de  unir
grupos  tradicionalmente  r ivais.  Estudantes  formulam uma  proposta de  segurança
para  a  universidade,  que  inclui  a  contratação  de  guardas da  própria  universidade,
escolhidos por concurso  públ ico. Assembleia com mais  de  2  mil  estudantes (foto)
votou continuidade  da  greve.  

10/11/2011

• Governo tem plano polêmico para vencer batalha da DRU no Senado : Contra
resistência  de  r ivais  de  Dilma  Rousseff  à  renovação  da  Desvinculação  das
Receitas da  União,  governistas  querem  que,  no  Senado, projeto  que  muda
Consti tuição  vá  a  plenário  sem passar  por comissões.  Plano  é  juntar  proposta
aprovada por deputados  a  texto idêntico que  aguarda  decisão plenária  dos
senadores.  Na  batalha  do  governo para  votar  DRU até  dezembro, Câmara
sacri f ica  reforma polí t ica e  plano nacional da  educação.  'Estranhíssimo seria se,
diante da  crise,  não  se  aprovasse a  DRU', diz  Di lma.  

• Na corda bamba, Lupi jura amor a Dilma e decide constranger mídia : Acusado de
abrigar  corruptos no  ministério  do  Trabalho,  Carlos Lupi  depõe  na  Câmara  e  recua
de  tom  agressivo  que  adotara  para  se  defender,  por ordem  de  Dilma  Rousseff,
que  evita  comentar  em  públ ico situação do  auxi l iar.  Mas Lupi  mantém bel igerância
com imprensa,  repete  Petrobras  e  cria  blog para  expor  pedido  de  informação  de
jornal istas  e  respostas  do  ministério.  

09/11/2011

• Relator pede STF 'social' e, por 'reforma política', valida Ficha Limpa : Ministro  Luiz
Fux  vota a  favor  da  consti tucional idade  da  lei  que  veta candidatura  de  quem tem
condenação polí t ica ou  judicial.  Para  ele,  Supremo Tribunal  Federal  deve ouvir
ruas  e  fazer  reforma polí t ica,  aprovando a  lei .  Relatório  tem  ressalva que
beneficia  polí t ico que  renunciou  ou  foi  cassado.  Joaquim Barbosa pede  vistas,
adia decisão e  é  ofendido  por jovens.  Apl icação da  Ficha Limpa em  2010  terá de
ser  decidida por indicada de  Dilma  Rousseff.  

autoridades  sír ias;  pelo próprio
governo,  segundo  os  manifestantes  que
exigem  o  f im do  governo do  part ido
Baath.  E  t iroteios  à  noite,  em
Damasco.  O  art igo  é  de  Robert  Fisk.  

Internacional | 31/07/2011

• - Wall  Street  sabe que  para  ter  votos
suficientes no  Congresso  para  destruir
o  New  Deal,  o  Social  Securi ty,  o
Medicare  e  o  Medicaid,  é  preciso  ter
um  presidente  democrata no  comando.
Um  congresso democrata bloquearia
qualquer  tentat iva  republ icana de  fazer
o  t ipo  de  corte  que  Obama  está
propondo.  Mas a  oposição  democrática
f ica  paral isada quando o  próprio
presidente  Obama  –  o  presidente
l iberal  por excelência,  o  Tony  Blair
americano  –  age  como o  chefe de
torcida  para  cortar  direitos  e  outros
gastos  sociais.  O  art igo  é  de  Michael
Hudson.  

Internacional | 31/07/2011
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