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1 - Introdução

A Lei de Imprensa está em discussão no Congresso Nacional pratica

mente desde a promulgação da Constituição de 1988, uma vez que determina

das disposições da lei em vigor, a Lei nO 5.250, de 1967, são oriundas de uma

mentalidade policial do Estado, sendo hoje incompatíveis com a nossa realidade

política. Entre essas disposições lembraríamos, rapidamente, a previsão de atos

de subversão política e social (art. 1", § 1°, e art. 14), a prerrogativa da autoridade

policial para apreensão de impressos clandestinos (art. 7° § 2°), a inadmissibili

dade de prova da verdade contra autoridades e representantes diplomáticos (art.

20 § 3°), a possibilidade de apreensão de impressos por determinação, em despa

cho administrativo, do ministro da Justiça (art. 63) e as limitações à entrada no

País de jornais, periódicos e livros publicados no exterior.

São disposições que todos os projetos apresentados na Câmara se preo

cuparam em eliminar. Isto não significa, porém, que a discussão da nova Lei de

Imprensa esteja apontando para um texto mais libertário; a tônica dos projetos

apresentados tem sido a de meramente regulamentar o direito de resposta, a

responsabilidade pelos crimes de imprensa e as penalidades cabíveis aos profis

sionais e às empresas jornalísticas, deixando de lado os demais aspectos da Co

municação Social previstos nos artigos 220 a 224 da Constituição. Há exceções a

essa posição, como o Projeto de Lei n° 2.735, de 1992, apresentado pelo Deputa

do Zaire Rezende com o apoio das entidades representativas dos profissionais de

imprensa, em que se tratou de outros aspectos primordiais à liberdade de im

prensa, tais como a inexistência de censura, as limitações ao monopólio e oligo

p6lio e a regionalização da produção.

Este artigo discute esses aspectos à luz dos conceitos de autonomia, inde-



pendência
l
transparência e responsabilidade, essenciais à discussão da atuação

da imprensa no regime democrático, e busca mostrar que estes devem ser asse

gurados através de regulações sobre a propriedade e operação comercial da mÍ

dia enquanto empreendimento, e não apenas através da regulamentação do di::'

reito de resposta e dos crimes de imprensa.

2 - Autonomia

Autonomia pode ser vista como a liberdade que um veículo tem para

produzir a notícia localmente, segundo seus critérios técnicos e editoriais,

sem orientação ou interferência externas. Pequenos jornais ou emissoras de

caráter local dispõem, em geral, de elevada autonomia e veiculam informa~

ções de conteúdo diferenciado. Já, por exemplo, emissoras integrantes de

grandes grupos, com produção centralizada e elevada porcentagem de pro

gramação em cadeia tendem a desfrutar de pouca autonomia. A diversifica

ção dos veículos permite que as diferentes interpretações a respeito de um

fato cheguem ao público e contribuam para a formação de uma opinião

pública mais refinada.

Essa diversificação é prejudicada, ha mídia de hoje, pela oligopolização

do setor, fenômeno em escala mundial que decorre, em parte, da concentração

de verbas de publicidade nos maiores grupos empresariais e nos periódicos e

emissoras de maior penetração junto ao público. Estima-se que, a médio prazo,

apenas dez grupos controlem mais da metade da receita da indústria de entrete

nimento e informação em nível mundial (Correio Braziliense, 1995). É relevan

te, então, para se assegurar autonomia à imprensa, limitar os monopólios e oli

gopólios, que hoje dominam o mercado e que padronizam a informação consu

mida pelo público, bem como estabelecer quotas mínimas de programação regi

onal e local.

A legislação brasileira não oferece maiores restrições à formação de oligo

pólios no Brasil. É bem verdade que o atual Código Brasileiro de 1elecomunica

ções limita o número de outorgas a serem detidas por uma pessoa em território

nacional a 20 estações de rádio e 10 de televisão. No entanto, não se aplicam

restrições significativas à propriedade de repetidoras e, se considerarmos as ou

torgas concedidas aos grandes grupos empresariais, veremos que eventualmen

te superam tais limites, pois são dadas a diversas pessoas vinculadas a uma mes

ma família ou grupo empresarial (Folha de São Paulo, 1994).
3 - Independência

Independência, por sua vez, diz respeito à inexistência de controles fi
nanceiros ou políticos que possam limitar a veiculação de notícias. Na doutrina
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jurídica brasileira, o princípio da independência está fortemente relacionado à
origem do capital controlador do veículo de imprensa, revelando preocupação

com a influência de interesses estrangeiros sobre a nossa opinião pública. A Cons

tituição Federal, no seu art. 222, determina que apenas brasileiros poderão deter

a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão.

A independência, porém, está relacionada também com a questão da

publicidade. Estima-se que cerca de 80% da receita dos periódicos e quase 100%

da receita das emissoras de radiodifusão decorram de veiculação de propaganda

(Sodré, 1966). São frequentes os relatos de interferência dos anunciantes ou dos

acionistas no comportamento da mídia, não deixando dúvidas sobre a sua capa

cidade de coação. (Bagdikian, 1993) apresenta diversos casos ilustrativos ocorri

dos na imprensa norte-americana. A legislação brasileira, contrariamente à de

outros países, não aborda essa questão.

4 - Transparência

Transparência é a divulgação ao público dos interesses que o periódico

ou a emissora defendem. Podem ser interesses políticos, como é o caso de um

jornal que seja órgão de partido, ou interesses econômicos, no caso, por exem

plo, de um veículo que seja propriedade de empresários. A informação pública

acerca dos controladores de um veículo e dos interesses que defendem permite

que o leitor ou espectador possa formar parecer adequado sobre a informação

recebida. A Lei de Imprensa em vigor obriga a registrar em cartório os nomes dos

controladores, editores e demais responsáveis pelos veículos de imprensa, esten

dendo tal obrigação, inclusive, às oficinas gráficas. Tal disposição visa, porém,

permitir a identificação do responsável por crime de imprensa e não inclui qual

quer declaração ao público acerca da linha editorial do veículo.

5 - Responsabilidade

Responsabilidade, enfim, é a postura ética e técnica de veicular a notícia

com fidedignidade e respeito aos direitos individuais de terceiros. A responsabi

lidade inclui a apuração criteriosa, a confirmação de dados e fatos através de

uma segunda fonte e, também, a preservação dos direitos de terceiros à privaci

dade e à réplica.

Um dos aspectos importantes da responsabilidade é a discussão sobre as

relações entre capital e trabalho na mídia, pois o jornalista profissional, ao fazer

parte de uma equipe de produção da notícia, tem limitações quanto ao seu con

trole sobre o produto final veiculado, ao qual o seu nome fica associado. Uma

alternativa muito discutida para assegurar a participação do jornalista no con

trole da qualidade da produção noticiosa é o conselho editorial, que implica,



porém, numa gestão participativa do periódico ou da emissora e dificilmente

seria implementado em lei.

6 - Autonomia, independência, transparência e responsabilidade na

revisão da Lei de Imprensa

A Lei de Imprensa brasileira é minuciosa ao tratar da responsabilidade

do jornalista, regulamentando o direito de resposta, caracterizando os crimes de

imprensa e estabelecendo as penalidades e indenizações cabíveis. A discussão da

nova Lei de Imprensa centrou~senesses aspectos. O texto aprovado pelo Senado

Federal em 1991, na forma de um substutivo proposto pelo Senador José Foga

ça, tramita na Câmara desde 1992 e originou o denominado "Substitutivo Lan

dim", aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor

mática em 1995 e que tem sido submetido a duras críticas.

O texto, de fato, cria novas modalidades penais, relacionadas às "campa~

nhas de difamação", com uma redação ainda pouco madura e sujeita a interpre~

tações prejudiciais ao profissional de imprensa, bem como preserva as penas de

prisão e multa para o jornalista, de forma compatível com o Código Penal, e

estabelece elevados limites para as indenizações cabíveis no caso de perdas e

danos materiais ou morais decorrentes de matéria publicada. Essas indeniza

ções, a serem pagas pelo veículo e pelo profissional, de forma solidária, são limi

tadas em valores de dez a trinta por cento do faturamento anual do veículo de

comunicação, o que, segundo alguns críticos, inviabilizaria a atividade jornalís

tica pelo elevado risco financeiro que viria a representar. É, pois, um texto que

não tem agradado n,em aos empresários do setor, nem aos profissionais de im~

prensa, e será, provavelmente, modificado na Comissão de Constituição, Justiça

e de Redação.

Os demais aspectos da autonomia, independência e transparência da mí

dia, .que interessam mais à sociedade do que à própria imprensa, não foram

contemplados no Substitutivo Landim. Nesse texto não se fala de limitação aos

monopólios e oligopólios, restriçães à propriedade e ao controle sobre os veículos

de comunicação, regionalização da produção, relaçães entre capital e trabalho

ou divulgação dos controladores e da linha editorial do veículo.

Isto é um reflexo da pouca receptividade do Congresso para regulamen

tar as disposiçães dos arts. 220 a 224 da Constituição. São temas polêmicos, que

não encontram consenso nem sequer na classe jornalística. Tanto o texto apro

vado no Senado Federal quanto o substitutivo da Câmara abstiveram-se de abor

dá~los, restringindo~se aos aspectos penais e civis dos chamados crimes de im~

prensa. A nova Lei de Imprensa terá, em suma, a cara da lei hoje em vigor.
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