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Da censura de costumes à censura
poHtica: o episódio da "Portaria Rolhà'

Bemamo Estellita Uru'

Note: artigo t rc:a2Jllinado o episódio da ~Port2ria Rolha", apMida
em 1956 pelo governo de Juscelino Kubitschek com o objetivo de cercear
o acesso 1 radiodifWio a Carlos u.c.eroa, jomalisu e deputado froeral
pda UDN. São discutidas as cirCUIlnincias que anta:ed= a publica
ção da port2ria, os urmas em que fui raligida e os cfcitos alcan~O!l. O
contexto histórico c: o marco jurldico são sucintamente cotejados com as
drClltlStâncias atuais.

Censura; conuole: de: contcúdo; lacadismo.

Ab"",,,

Ifl 1956.jwulino ~bit$d"k,Prnwnt oftln Republk ofBrazi~ issueá
an ordn forhidding rruiio and ukviJion st4tWm 10 bl'Olllkast any tkclara
nons or spurfJa adtJrrntá by Carlos Lacnd4, aI t~ time his mostprominent
politiud opporlDlt. T/u episotk is mJisitd, tiNi its historú:Al contar tlM
pnutkaJ ifJtcI1 41'( high/ighuJ. TIN pgssibi/ity 0/taking ti rompambk J«i
1Um in tht t'Urmlt socUd Imd kgaJ contat in BraziJ is aúD bmfty diKwsd.

K.ywo""

Brazilian history, cmsonhip. WlItmt5 controL

...==
En 1956, a Prnidmu ih L4 &públka, }usaliM KMbitscJNk, publicó

unao~ prohibim40 ti !lU 1lIItÜos, a la te!nmi6n tÚ pmnlUlr tkc14
nu:iotuS ddpnindisUJ1 diputikiD Carlos Lunrid, lU tlÁvnsdrio poJitim miÚ

tÚfttutUio. E/episDdiD tJ áiJcu#M t1l ate iaM mupnJ.nMst f<,SItllt«ttlmus
hilt6ritfls, las raztJM1 qtU tlnJar"n ~bjt1dN1t a tta d«isi4n J 1U1 if«tlJs. &
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!nuca rr:lacionarlAs circunsttmcias m que~ tomO esa rkcisiór/. Wr/. elamhimk
jurldir:o y poUti&o de los dím rk hoy, l!%IlminaTJdo bmMmmu la poribilidad
de usar el cOr/.trol de Wr/.tmuM de modo sml9ar/.u.

Palabru dan:

Cnlrulll,' comrol de co1lfmido; hiJtoria de Brasil.
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l.lntrodufáu

Em 1956, wm apen:olS oito meses de um governo wIlliidentdo demo
ccltiw e abcno para a época, Juscelino Kubitschek. determinou a edição
do que: talvez tenha .liido o ato mais duro de: liCU governo em relação 11.

imprensa.. Publicou uma ponuia. estabelecendo restriç6cs 11. veiculação
de opinllo n:olS cnilisoras de rl.dio e tdevisio, prevendo puniçlics de sus
pensão da operação da. emissora por;ué trinta dias e, na reincidência, de:
cassação da. =pcctiva outorga.

A d= das disposiç6cs tinha cnden:ço cato: Carlos Llcada. depu
tado udcnista c ferrenho :ul.vcnário do Presidente. O episódio, conhecido
como ~Ponaria Rolha", represc:ntou um marco nas relações entte esses dois
importantcs personagens da história bntSileira c, infelizmente esquecido,
propicia intereliUIltes avaliações da oonjunrura política da. época e <W pos
sibilidada de o:r=uncnto da. opinião, mesmo em um contexto libcrtário.

Este artigo ofcla:c, na pr6xima seção, um rdato dos ant~cntcs da
porraria, para =minai' a seguir os termos em que foj redigida c os cfcirm
al~os. Aprese.nta-liC, enfun, uma alillise do COntexto juridico que
a abrigou e examina-se a possibilidade de uma !Ctomada desse tipo de:
tceurso ruIS citcunsdncias a~.

2. A "Portaria Rolha": a.o.teeedeo.te8

o contato político que envolveu a ediçio da portaria é bem conhecido
e ao leitor interessado em seus detalhes recomenda-se a leitura de DUll.ES
(1991), SKlDMORE (1982) ou YOUNG (1973). Em teliumo, podc-se
dcstaall que a crise do governo civil de Vargas (1951-1954), que: culmin:uia
no suicídio do Presidente em 24 de agosto de 1954, teve como um de scw
personagens cem:rais o jom.alista e político Carlos Lacetda. 1..acerda havia
ganh:ul.o notoriedade em 1945, oomo rep6ner, qWlJlto lograra romper o
controle do Dcpan:arnenro de Imp= e Propaganda. (DIP) e publica::, no
Correio da Manhã, longa cntraista com Josl Américo de Almeida, antigo
aliado de Getúlio Vargas, com duras etític:.lS ao govemo. Em um momento
em que as rorças annadas j:S. operavam na dimção de confrontar o Estado
Novo e restabelecer a democracia, a matéria romou-se um man;o da abcr
nara que ocorreria nos meses seguintes (CHAGAS, 2001; 476-489; DEL
GADO, 2006; 39-40; YOUNG, 1973; 16).

O fim do Estado Novo levou 11. agregação &s forças COIlSCIV:I.doras sob
a Uniio Dcmocr:ítica Nacional (UDN), partido de conotaçio ditista c de
motal. católica, mas que mantinha práticas cliemdistas e a exploraçio de
redurm deitorais no interior do Paú, ao qlU1 Lacerd:.l. se filiaria. A UDN
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congregou polftioos de ideá.rio liberal, wupos que não encontravam es
paço nos novos putidos ligados iIO getulísmo (PSD e PTB), intelectuais
da dircita cat6lica e lideranças militares de dircita. Ne:ssc caldo de cultura
o laa:rdisrno iria emergir como uma tendência importante, em parte de
vido 11. posição polltica de Lacerda, abertamente antivarguista e antico
munina, e de um moralismo que beirava a ex:uperaçáo, bem como 11. sua
vc:rvc: de ácida ironia, às qualidades de orador e de jornalista Co e:m pane:,
devido ao seu tdnsiro nos meios mUiwes e à projeção que alcançaria ao
tomar-se proprktário da TribWla da Impte:ruia, cltulo que: obte:ve: de: P:l.ulo
Birrenooun, proprietário do Corrc:io da Manhá, quando foi demirido por
ele em 1949. AD final daquele ano, fundaria o jornal, waças a um aporte
de capital oferecido por polftioos udenistas, intelectuais conservadores,
empresários ligad.os a grupos multinacionais e: certo número de pessoas
de classe mMia que: atend= a subscrição pública lançada por Lacerda
(CHAGAS, 2001: 589, DELGADO, 2006: 56).

O lacerdismo se consolidaria como movimemo polírico no governo
civil de Getúlio Vargas, período em que a Tribuna ch Imprenu amuniria
papel de oonfronro abeno e oondnuo oontra o Presidente. Vargas enfren
tava em seu governo uma Yconspiraçio do silencioft, com todos os grandes
jornais formando na oposiçáo,~ fcita 11. Ultima Hora de Samuel
Wainer, jornal criado em 1951 com o apoio de interesses favoráveis ao
governo. Acusações de Lacerda envolveriam Wainer em um esdndaIo em
1953, ao levantar suspeitaS de uso de dinheiro público para a1avancar a
criação da Última Hora. O e:pirodio culminaria oom a acusação de: que:
Wainer náo seria brasileiro nato, tendo a sua certidão sido falseada, o que:
o impedirhl. de ser proprkclrio do jornal. Durante o epis6d.io, I.acc:rda
ganharia espaço no md.i.o e na tdevisáo, consolidando sua identidade po
lftica. Lacerda se tomara a ponra de lança da mídia em sew alllques ao
governo (CHAGAS, 2001: 566, 573-577; McCANN, 2003: 673-674).

Em reaçio iIO clima de CIaspc:raçáo ;Jimentado pelas acwaçõa de: La
cc:rda, nesse: e: e:m vários e:m outros e:pis6dios, a guarda ~oal de Ce:túl.io
aecutou um atentado na rua Tondem, na zona sul do Rio de Janeiro,
em 4 de agoStO de 1954, com o intuito de assassinar o jornalista. Na
tentativa morreria um segurança e Lacerda ficaria ferido. ° escindalo
que: se seguiu fragilizou ainda mais o gove:mo gc:ruli3ta, já e:nfraquc:cido
pdo mau d=mpcnho annÓmico e o avanço da inflação, bem como pda
perda de apoio das forças armadas. Diante da imintncia de sua dq>osi~o,

Vargas iria .mlcidar-sc: vime: dias depois. A morre: do Praide:me revc:rteria
a opiniáo públiC<1, que iria atribuir ~ oposiçáo, e especialmenre a Lacerda,
a responsabilidade pelos eventos que levaram à radical decisáo.
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No ano seguinte, apesar do desgaste pol{tico importo pelo suiddio de
Gttúlio, a UDN pn:parou-scdiligmn:mente para a ClIIlpanha prcsidc:ncial.
Após as dttrotas de 45 e 50, havia construído uma i.magcm de moralidade
e de oposição w populLsmo, o que parecia atrair a cbsse mMia urbana.
No entanto, a divisão em &10 Paulo entre Jãnio Quadros. que apoiava a
UDN, eAdanar de Barros, que: se: lançou candidato pelo peqUalO Partido
Social Prograsim. (PSP), abriu caminho para a bem suc:al.idaampanh.a de
Juscdino 1<llbitsehckà pres.idencia e para sua vitória. Lacerd.a, que: na opor
umidade se degera deputado fal.ttaI., emp=deria uma agn:ssiva raçáo,
conclamando a um golpe de estado que imp«iissc: a posse: do político mi
neiro, a quem descrevia como um candidato que incorporava uma IOrmula
perwnalisra e oportunista, destituída de: autêntico espírito populat e f.tdada
a cair no populismo (DUllES, 1991: 178-179).

Lac.=b. não agia de: modo isolado. Nos anos cinquentl. :uJ:ntuou-s<: a
mobilli.ação da. direitl. brasileira, alinhando grupos liberais, conservadores
e n:aclonúios em iniciativas concenad.as JW'll enfraquecer o trabalhismo e
impodir a evolução da. ideologia oomunista no Brasil. Embora JK fosse: um
político moderado e de corte centtista, sua busca de apoio altn: gmpos
de c:squc:rda, em panku1ar o então prosoito Partido Comunista (PCB),
levantava temora de: que c:sI:a pudasdn tttoportunidade deorganizar-1iC e
expandir-se durante sua gestão, o que atl! certo ponto ocorreria em vista do
clima de tolerância e espírito democrático praticado po~ ]uscdino, embora
de tenha dado 5óltisf.tçõc:s aos setores anticomuo.istl.s ao fechat sindicatos
de orientação marxista (MorrA, 2002: 49-52, SKIDMORE, 1982: 212
213). Comrnt:l., a t:I.1 rapciro, Rodrigo Pano S:i. Motta:

MDc filto, a imagem pública de Kubitschek não se coadunava
com o papd de: censor ou n:prasor, ao contrário. Ele enau:~

nava a figun da renovação, da. modernidade, e toda a rc:t6rica
- JW'll não falat da propag=da - do governo apontava nessa
direção. Seria ooinci~ncia o faro de terem aparecido, na
qude preciso momo:nro, movime1l.tos renovadores no plano
da produção arústica e aUtural? O maior dmbolo do perH1
inovador associado a JK I!, narnraimente, Brasma. Como não
poderia deix:.u de: ser, os grupos de: dirciu = o pro
jeto da. nova capital e não pml.oavam o Presidente por uma
iniciativa que des jul~vammalsinada."

Hlvia, também, uma impo~tante pressão e:l[terna, resultante da evolu
ção da Guerra Fria e, no contato latino americano, da. rrvoluç:áo cubana
e da. transição do governo de Fidd Castro para um regime marxista, ali
nhado iI. União Soviáica.. Nessa conjuntura, as movimenuç&s da políti-................................................................................~~;~~~.~ ·~~~~!~~··I



ei. interna inevitavdmente recebiam o beneplácito, acediam ao flnancia~

memo ou sofriam com a mlçáo das granda potbJ.ci311.
A tentativa de impedir a posse de Juscelino. como sabemm, frustrou

-se. O genentl Lott. ministro da guerra do praidente em exerddo Carlos
Luz, manobrou inteligentemente para indUpor as fOrça5 armadas com o
governo que se: encerrava e impedir um..a mobilizaçOO maior, impondo em
nOVl:mbro de: 1955 um golpe de c:sudo que g2t2Rtiria a posse de JK em
janeiro do ano seguime. Apesar do início conturbado e da oco1ltncia de
duas [entaúvu de Icvanle militar patrocinadas por ofidais da Aeronáuti
ca, em 1956 e em 1959. o praidente mineiro rompleraria KU mandato
em clima de relativa estabilidade polltica, embora de clara animosidade
entre sua base de apoio, PSD e J!rB, e a oposiçáo, liderada pela UDN
(DELGADO, 2006: 100-106).

Após o golpe de novembro de 1955, Carlm Uccrda abstou-se: do
Brasil, morando por cerca de oito meses nm Estadm Unidos e trb me
ses em Portugal. de onde enviaria. rontribuiçóes regulues aos jornais O
Globo e Tribuna da Imprensa. Superado o clima de incerteza polítiei. e
estando o governo JK já em andamento, o jornalista retomaria ao Brasil.,
para assumir o cargo de deputado federal. E, em KU [etorno, em 11 de
oumbro de 1956, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, aclamado por pequena multidáo. com direito a chuva de ~talas

de rosas e com a presença. de pollticos e jornalistas.
Mas JK n-viNe preparado. Doi& dias anta, fota publicada a ~Portuia

Rolha".

3. Di.sposifÓC", publiCllfáo e d'dtos da portaria

A preocupaçáo de Kubitschek era a de não dar ao desafeto espaço no
rádio e na tdevisão. A ret6rica ferina de Lacerda, sua popularidade no
rádio e a irresponsabilidade com que era capaz de di~inar informa
ÇÓCli duvidosas levaram Juscdino a afirmar que se lhe fosse: dado espaço,
Lacerda. poderia ser capaz de derrubar o governo. Em dec:orr!.ncia dessa
sua ava.1iaçio, JK optou por cercear o acesso de Lacerda à m{dia detlÓnica
(DELGADO, 2006: 104).

A Portaria nO 899, de 9 de oumbro de 1956, do Ministt';rio da Viaçio
e Obns Públicas, tinha precisamente esse objetivo (BRASIL, 1956-1).
Tr.l.lava-se de um dispositivo in&alcgal de apenas dois artigos. °ano lo
produzia o efeito desejado, determinando:

~As estaç6es r2di0difusoras, inclusive as de: televisão, excluirão
dos seus prognunas as ancrlow maliciosas, Oli gr;o.ccjm pk:an~

[a, bem wmo não irradialio quaisquer manifestaç6cs, aindaI .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .



que reprodução de artigo, ou d.u:wtwll, que importem ou 1'0'"
sam imponar na subversão da ordc:m pública, em incitamento
a grt:va; que pos.sarn provocar a animosidade entrl: u e.Wsa
armadas, ou delas contra u instituiç6c5; civis; a incita~ ~ de
sobed.i~cia coletiva ao cumprimento da Lei; ou que conte
nham injúri3 ou darapcito li; a.utoridada cowtiUlÍtW".

O ano 2 g da portaria punia a infração ao dispmirivo com a suspe:nWl da
c:nação por att uima dias e, na rcincidencia, com a rescisão da concessão.

A publicaçio da portaria vinha acompanhada de parecer do Consul
tor Geral da República, fundamentando o direilo do Poder Concedente
de proibir a emissio de determinadas irradiaçOOJ (BRASIL, 1956-2):

~... pode a administração, como podem Oll conct:!!lioo2rUu,
vedar a qualquer cidadão que ocupe a atação para manifalaI
-se com fina.l.jdada daltlnivas, contclrial; aosin~ da liO

cicdade, oom programas oontririos à moral, incitando gmra,
ou ,ubversão da. ordem, ou pregando a desmoralizaçio tW au
torida.da conniUlÍtW.

Seria um oontnsKtl5O que:, rea:bendo uma ddc:gaçáo do p0
der público, os conçmion1riO$, que obtiveram gr<1tuiramente
uma concessio, permitissem que a sua estação se voltasse con
tra a wciedade e a adminisl:l'aÇão pública.

Os litulare:s dacon~ MO o podem permitir, como não o
pode permitir o poder ooneedente.~

Tecnicamenle, em que pac: os argumenlos esgrimidos no parecer
do CGR, a disposição não teria supone constitucional para subsistir. A
Constituição de 1946 admitia restrições a especlculos e irradiações ape
nu para fInS de proteção aos bons costumes, confOrme dispunha sc:u. ano
ano 141, § 5", assegurando a Iibcrclade de expressão, independente de
censura, ~salvo quanto a espetáculos e divers6es públicas, respondendo
cada um, nos casos e na fOrma que a lei p=itlw:, pelos abusos que
cometer". No entanto, o disposilivo se sllStenlaIia por quase dois anos,
sendo revogado pelo Supremo Tribunal Federal em 605 de 1958.

)uscdino lograria, em suma, impedir o acesso de Lacerda ao cidio e ~

tdevi5iio por dois mos. Al~m de proteger-se de sua Hngua ferio;!., evitou
que o desafeto ganhasse projcçio sufldenle para tornar-se uma liderança
incooreste. Lacerda preservaria, ainda assim, vigor polltico para deger-se,
em 1960, governador do Estado da Guanabara, criado em decorrência da
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tr.J.IlSkrência da capital federal pVõl Brullia, e seria um dos artlfica do
golpe milimr de 1964.

A pn::ocupaçáo de JK i. mais bem oomprcendida ao cnminarmos a
rd~ entre poliria e formaçio da opinião públia nos anos cinquen
ta. Em primeiro lugar, diversas instituiçócs, sendo a igreja. atólia um
=rnplo paradigmátioo, mantinham Wffil influlnci.a. imponanre sobre a
populaçáo, cst:abdc:ccndo paclmerros pVõl o debate polítioo e aktando a
formação da opinião públiCl. Suas posiçôes setviam de baliza aos atora
poUricos e aos panidos, que podiam desse modo cst:abdc:a:r junto ao
dcitorado um posicionamento relariValllente cri.m.1izado, maocarando o
heterogêneo am;l1gama de interesses que ca.racrerizava internamente os
pattidos poUtioos surgidos rom a queda do Estado Novo (PSD, PTB,
UDN e outras agrc:miaç6c::s menorc:s).

A16n disso, a policia tr.I. um c:xercicio de uma~ rchciV2ll1ente
restrita da popu1~. Em 1960, mais de 46% da população era a.oa1f.lbc.
tll. e não votava. E, nos estados do Nordeste, c:ssc índice superava os 70%.
Diferenças entre o mcio urbano e o rural eram rambl!m significativas e
persisti.urn por longo tempo. Em 1980, o índice de an.aI.fabe:tismo mMio
da populaçáo ainda era de 31,9%, alClllçando 52,6% entre a população
nual (FERRARa, 1985: 43). E o voto só seria. facultado aos an.aI.fabe:ros
pela Lei nO 7.332, de l° de junho de 1985, tr!s Meadas após a dcição
de JI<. Obscnrc-se, ainda, que a pirimide demogrifica diferia. ba.stante da
atual, rom dcvada incidência de crianças e jovens na população.

Nc:ssc contato, o deitorado representa uma pane pequena da popu
kçio e passa:l. :l.praenmr uma segmenuçW m.ai."l dc:6nicb.. A panicipaçio
poliria torn:l.-se um instrumento eficaz de prescrv:l.çáo de intel'CSSCS para
os grupm que tfm voz n:l. socio:l:l.de. Como o processo deitora! tende a
fazer os candidatos convergirem :às prefedncias do deilOr mediano, o
discurso ronstruído durante a campanha deiI::a de ser um referencial só
lido para a decisão do voto. Os deitora movidos por imc:rc.ssal de gm
po a:l.ln.inam :l. históri:l. das Cllldidatos pVõl tentarem obter inform.açóts
adicionais sobre a possibilidade de que altes venham a promover politicas
clientclisras que as beneficiem. A reputa.çáo PI'Cti.rita do candidato toma.
-se, pois, rdCVólIlte p=i sua viabiliWdc: deitoral, em medida Irul.Íor do que
cllinte de um c:leito~o gnnde e hc:rerogtneo.

A "Porraria. Rollu" poderia rtpIt:SCDtar, tnrw, um paradoxo. A constrU
ção de tepul2Çáo i. alcançada mcd.iante a rtpttição persistente de Uffi:l. postura,
diante do desenro1ar do jogo político, em que pese ls mudanças de oontato.
O alOf polítioo persiste em $U:l. posição por acrWitar que os ganhos de longo
praw serio mais significativos do que Oli bencA'ciOli pontuais obtidos oom
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um:l quebrA do seu comportamento. EJK Jr.luta-n seud~ e sua prátic.l
polltic.l praisamc:rm: nacomb~ .runc:ruada de um projc:ro de: mobiliza
çáo roktiva, dado pdo salto para o dc:smvolvimc:ll.tD a:onômiro, com uma
atitude agregadora. marc:ad2 pt:k tolt:dncia e pt:k~ de: democrata.

No entanto, as circunstincias podem falar mais alto do que a postUra
de longo prazo. Uma reputação construída ao longo de: uma vida pode
ser pulvt:rizada em um brt:Vt: momento de: insegurança., enlameada. por
algum episódio dúbio, habilmente: explorado por um inimigo arguto, ou
ser minada pda aposiçáo diária e condnua a libdos e acwaçóa, mamo
infundadas. Agreguc-se que, ~ époa., o meio de: comuniçaçáo de maior
eAcácia para reforçar uma reputaçio, e destruir a do adversário, era o
cldio, cuja linguagem propio.'Va a ronstruçáo de natrativas e a ioteraçáo
com o ouvime, duas l&:nicas sobejameme dominadas por Lacerda.. E ate
era, i tpoea, o meio de comunicaçáo de massa pOl excelência. A te:levisão
vivia ainda sua inancia como mídia no Brasil. Alguns anos depois, em
1962, ainda a.lcançaria pouco mais de: um milh:io de receptores, operan
do, localmente e ao vivo, em poucas ridade:s (CAPARELU, 1982: 88).

Quando os l'CSulwios alcançados com a quebra tr:m:m um bendirio
maior do que o valor ptescnte de ganhos de longo prazo, ou quando
existe a pcrccpçáo de que o adversário capitaliza ganhos potenciais e p0
derá forçar essa quebra m:1.is adiante, C$S:.t decisão é previsível. E teci sido,
precisa.mente, o caso da portaria. Diante do risco de perder seu capital
polltico logo ~ frente, JK prdc:du sacrificá-lo em menor medida com uma
demonstração de força localizada e imaliata.

4. RevUirando o episódio à .ufa da atual ColUtituis:io

No epis6dioda ~Portarb Rolha" foi usado um interessante artiflcio jud
dico para deslocar, mediante hábil argument:.tção, a aplicaçáo de: um disp0
sitivo constitucional em ambiente atranho ~ sua intenção. A Cana vigente
~ época admitia a a:nsura de: costuma, aplicada a apeclallos e divcrsóC5
púb1icas, e associada a medidas coercitivas. A primeira vista, pottanto, a
portaria era inconstitucional, mas um arcabouço mínimo para uma medida
dess:.t~ estava vi:.tbilizado, embora inexistisse comando constitucio
nal que a It:git:imasst:. E, ainda que o tato ronstirucional c:xduí.= uma
norrru como a "Portlria Rolha-. a =diçáo ttrlSÓria do Em.do brasilciro
dava-lhe legitimidade, em vista da convMncia habirua1 da população com
a «:l1lillra (LINS, 2008: 146-147, MATOS, 2007: 53-55).

Tratava-se claramente de um instrumento de ceIUlura política, volta
do contra. uma pessoa em pa.rticular, mas ainda assim perdurou por dois
anos. E foi imposta por um p=idente de:mocra.ta, durante um raro pc-................................................................................~~;~~~.~ ·~~~~!~~··I



nodo de liberdade entre o Eitado Novo e il ditaduCil militar, sob il égide
de u.ma Constiruiçáo que náo Iivomja ma edição, por admitir apenas o
controle: de c::spe:táculos e: divers&s públicas.

~ uma circunstincia contra a qual estamos hoje: mais bem protegi
dos, do pomo de: vista jurídico. A COIutituiç1o de: 1988 é, nesse sentido,
Iubilmente construída, ao vedar, em se:u art. 220, a aprovação de: lci que:
rc:.«rinja a libe:rdade: de: expressão:

~Art. 220 .

§ I" Nenhuma lei conreri: dispositivo que possa constituir em
ba.taço à pkna libttdade: de: infonnação jornallitica em qwJ~

que:r veírulo de com~o social, observado o disposro no
art. 5", IV; v, X. XIII e: XIV.

§ 2" ~ vedada toda e qwJquer çc:nsura de natu= poUtica,
ideológica e att!sôca.

o marco constitucional erigido com o art. 220 d.c:Iimita claramente
u6 conjuntos de práticas midiáticaJ sujc:iw a normas dininw:

a) Informaçáo jornalística e expressões de cunho anístico, político
ou ideol6gico, que estáo protegidas conth qualquer forma de tc:s

rriçáo. Para que tais prátiças possam ser c:xc:rcidas plenamente, a
Cana isenta de: licença a publicaçio de: impressos e: veda a c:diç1o
de: Ie:i que: po5Sa con.stituir e:minnço à sua manifestação (CF, art.
220, §§ I" e 6"). Em qualque:r caso, a Constituiçáo vc:d.a o ano-
nimato (CF, art. 5", inciso IV), de: modo que a expressáo lc:gltima
deve: possuir autoria idc:ntificivc:l.

b) ProgranJação dc::stioada ;w c:nortc:nimento, que se: beoc::6cia dc:ssc:
ambiente de liberdade de: e:xprc::ssán, mas que fica sujeitaà~
ç:io indicuiv:l., alja final.idadc: é ~infnrmar sobre a natun:z.:l. ddc:s, as
tàixas c:clrias a. que: não se recomendem, locais e horários em que: sua
lIprc:sc:nuçio se: mome inlldeqwd:t (CF, ano 220, § 3", inci50 I).

1:) Conteúdo publicitário rdativo a um conjunto bem. ddimitado de:
mercadorias, sujeito a restrições de: divulg:içio. Incluem-se: nesse
rol as peças de propaganda comercial de: tlIbaco, bebidas a1co6li
ças, agtot6xiws, medicamentos e terapias, que estario suje:itas a
restrições legais e conteria, sempre que n~io, wvertência
sobre os malefl'cios decorrentes de seu uso (CF, art. 220, § 40 ).I·.'::'.~~~~.~.~.~~.~~~~.~~.:.~~~~~~?:.'.~~:~.:. ~?~: .



Nesse contexto, a clara sepançio qualitativa entre ases conjuntos de
pnl.tic:aló sugere a possibüidade de: se ajustar os insrrumemos de concrole
do Estado sobre o conteúdo vdcu1ado, de: modo a harmonizar as de:
mandas de segmentos da sociedade: com as ganntias de liberdade de ex
pressão. Em especial, a expressa vedação de censura no art. 220, §§ lo e
20 da Cart:.L, descarta a possibilidade de: que uma atitude: da na.tu.rl:::l..a da
~Ponaria Rnlha~ passe despercebida ou leve um lapso de tempo tio longo
para ser apreciada e rejeitada, como ocorreu naquda tpoca.

E5sa possibilidade, no entanto, náo dc:ve ser admitida com singeleza.,
por duas nlZÓCli. Em primeiro lugar, porque há situaçÕc$ em que náo hi
clareza quanto ao enquadramento da inlUrmação veiculada. E, em segun
do lug;u:, porque a interptttaçáo a-post quanto à intençáo do legislador e
quanto aos conflitos entre direitos em casos espc:dficos provê dasticidadc a
tais dispositivos.

Assim, por exemplo, a classificação indicativa ~pura", limitada apenas
à inforrnaçáo sobre a llaturcz:l. do conteúdo veiculado e a &in eclria a que
se: datirJ2, evoluiu para um proo::cdimemo ~misto" ou híbrido, que asoocia
faixas de hocirio para a vciculação de: progr:un:u ou ~ç&s de: acesso a
c:specl=los à SUll d:wlfic:ação, mediante a lei de proteção à criança e ao
adolcsante (Ld nO 8.069, de 13 de julho de: 1990, amo 74 a 76). Tais dis
posições abriram espaço para que o Minist&io da Justiça estabelecesse, na
Portaria nO 773, de 19 de ournbro do mesmo ano, crittrios de: classificaçáo
e ~ç&s de hocirios de eribiçáo de progtam:u, de aoordo com a f.W:a
etária a que se destinassem. A portaria sc:ria, ~rualmente, aNalizada por
divcrs:u voa e, m2is recentemente, suhstit:ufda pela Porwia nO 1.220, de
12 de fevereiro de 2007, que arua1izou os procedimentos de: avaliaçáo de
programas e seus hocirios de vcicu1açáo, persistindo imaul1ad.a por onze
:anos, att que o STF iniciasse um exame de sua. validade. ainda an anda
mento, mas que já aponta pan limita: à sua. aplkaçáo, tendo em vista que
os quallU primciros votos dos jllÍzai, dados em sessão realizada em 30 de:
novembro de: 201 t, IUrarn pda ruspensáo do vínalI.o entre dassificaçáo e
hocirio de: exibição. t um exemplo de: iniciativa de grupos de interesse da
sociedade:, que se mobili1.a.raro pua ajusw em lei e na nonna in.fralegala
aplicação das gar.antias constitucionais, em nível m2is restritivo do que o
plttendido pdo Constituinte, trazendo consigo =res do gm'l:mo.

Em 31 de julho de 2009, o Poder Judiciário tambtm se: iniciou nc:ssa
tri1ha, ao proibir o jomal OF.tt.1tÚJ tk s.w Paulo de veicular infurmaç6cs que:
cstivcsscm sob scgreclo de justiÇll, rdativ:Is a openç6cs comerciais de um fi1ho
do Senador José Sarney. 11 um exemplo de inlerprwçáo da nortml oonsti
tudo~ em face, de dirdtos oonAitantes (no episódio, o direito individuaJ à

................................................................................~~;~~~.~ ·~~~~!~~··I



privacidade: em oposição ;ao direito coletivo i informaçio) que tcnn.i.nõa por
contl:Xtlla1inu- a aplk:açáo de prindpi05 em sentido inc:spcrado ;ao legislador.

Há que se pootuae que as p1tSSÓai do empraari;u!o de mídia movimen
raro-se em sentido oposro ao dos moovimentos sociais, procu.ra.ndo dlluit as
frontcints entre os uâ amjWltos de práticas midWicas anrmonoente dc:scri~

tos, de modo a minar a poosibilidadr: de: se: apli=: rrstri~ que rrsullCIll em
perda peeuni:íria ou de auwnom.i:l da:is6ri2 dos vciculos, indu.Uvr n;tqudu
siwaçõcs em que a Cana ~ suficientemente cIam quanto i). sua adoçáo.

Um exemplo do as pre:sroes peb. Be:ribiliuçáo dos limites legm i).

propaganda de tabaco e álcool. At~ o momento, por l::J:emplo, em que
pese a aprovação de lei espedA.ca (Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996),
tem sido possível a vciculaçáo de propaganda relativamente irrestrita de
bebidas de bilio teor a1ooólico e a ttWlUtençáo da publicidade de tabaco
em certos eventos desportivos, tais como as competições automobillsticas
internacionais. E nlo são raras as oportunidades em que representantes
de publiciclrios e veículos tentam apontar supostos resquícios de censura
autoriciria na proibi~o dessall peça.'l e associar o fim dessas restriçóes a
um alegado desejo de ampb.liberd:uk de aprcssio.

A complcddade do debate e a inrensidade das pressões em que se: sirua
devem aI=r os agentes envolvidos, no smndo di:: que sua intenç:io, :lO pro
por um instrumento, pode vir a ser atropeIacla por interesses de oponenW5 ou
pelo oportunilimo dos ~manles. O epOOdio da ~PortariaRolha" sep~
va, em swna, como Iiçáo e advertência.. Mesmo em~ de um nww consti
tucional mais rdinado e mais enfático na pmttçáo da liberdade de apR:SSáo,
a implan~ de procedimentos regulatórios ~ sc:rnpre urnao~ ddia
da, sujeita a interpretaç6es ditadas pelas conveni~ncias de momento.

5. Co.o.dus6es

A publicação da ~Ponaria Rolha" foi urna nódoa menor do governo
de Juscelino Kubitschek, reputado um dos mais livR:5 e empreendedo
res do Brasil republicano. Oferece, porém, urna noclvel ilustração das
tentações autoritárias a que alio sujeitos todos os governantes, mesmo
aquda dotados di:: menwida.de arejada e fones principios democráticos.
Mas i., sobretudo, um registro de como i. possívd justificar, mediante
uma habilidosa agrima da doutrina jurldia, a transposição da censura
de costumes para o plano político.

Tr:lI:a-se de um risco que: náo drve ser despreOOo, mesmo diante de um
marco constitucional mais vigoroso na d*sa da liberdade de expressão. A
interptetação doutrinária abre perspeaivas di:: Ba.ibiliução do comando
constitucional que viabilizam a recepçáo de dispositivos que, no rigor daI .. ~.~~.~~.~.~~:~.'.~!. :':'.:. ~.'.~'.';'.~'.~~.'.~.b!.~.~ .~~.'.~ .



rohçáo, serivn inconstitucionais. A morosidade da justiça ~ um elemento
adicional no cl1culo daquela; que dcsc:jam rescringír o acesso do público à
infurtnaçáo e à opiniio, ainda que em circunstâncias ban cspcdficas.

Os debata; atuais sobre instrumentos dessa natureza ~m sido con
duridos com a maturidade e o repúdio que essas medidas requerem. Sua
acc:iução, de fato, rauluria na admis.sio de instrumentos que secln ~n
rualmente apropriados por gmpm de inreresse e que podcr:ão integrar,
com o passar do tempo, o rol de mecanismos de coaçW do Esudo contra
a crítica e a opiniáo dafàvorável. Na melhor das hipóteses, uma chadcc.
Na pior, uma mordaça. Em qualquer caso, uma situaçáo que demanda
cautela e constante vigilância da sociedade organizada.
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