Relator da OEA defende novo
marco regulatório para a
comunicação no Brasil
(Carta Capital, 19/08/2015) Em visita ao país, Edison Lanza avaliou que o
sistema de mídia brasileiro não garante a diversidade e o pluralismo político
Na última semana, o Relator Especial para a Liberdade de Expressão da OEA
(Organização dos Estados Americanos), o uruguaio Edison Lanza, esteve no
Brasil. Além de participar de dois seminários promovidos por organizações da
sociedade civil – entre elas o Intervozes –, Lanza teve uma importante agenda
de reuniões com o governo federal e com os movimentos sociais. O objetivo:
contribuir para destravar a agenda de construção de um novo marco
regulatório para as comunicações no país.
Em suas palestras e entrevistas, assim como nas audiências com os ministros
Juca Ferreira (Cultura), Edinho Silva (Secretaria de Comunicação da
Presidência da República) e Ricardo Berzoini (Comunicações – foto), Lanza
reafirmou a necessidade dos Estados contarem com leis, mecanismos e
órgãos independentes de regulação que sejam capazes de garantir a
diversidade e o pluralismo nos meios de comunicações e o exercício da
liberdade de expressão pelo conjunto da população.
“O Brasil postergou a adoção de medidas concretas. Pelas denúncias que
recebemos da sociedade civil, o País tem um sistema muito concentrado,
sobretudo na TV aberta. Há muitas rádios controladas por políticos e o setor
comunitário permanece excluído. A legislação para as rádios comunitárias é
deficitária, pois impõe limites de alcance e restringe o financiamento pela
publicidade”, declarou o relator à Carta Capital. Para Lanza, a concentração
da propriedade dos meios no Brasil e na região, somada à ausência de
sistemas públicos de comunicação fortalecidos, “tem implicações no processo
democrático, pois um dos pressupostos da democracia é o pluralismo político,
a diversidade de vozes. Há uma clara necessidade de incluir mais atores”,
afirmou.

Em seminário na Universidade de Brasília, Lanza destacou que o país perdeu
algumas oportunidades para democratizar o setor. Ele relatou que, desde
1985, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que os
oligopólios atuam contra a liberdade de expressão. E que a Declaração de
Princípios sobre o tema, aprovada pela Comissão, desde o ano 2000 afirma
que os Estados tem obrigação de limitar a concentração dos meios. “Se isso
tivesse sido aplicado, teríamos outro quadro”, disse.
A relatoria aproveitou para lembrar, uma vez mais, que a liberdade de
expressão é condição para o exercício de outros direitos; porém, não é um
direito absoluto, que pode ser limitado pelo que está previsto no direito
internacional. “Ter um sistema plural de comunicação no país é uma dessas
previsões, assim como a proteção de crianças e adolescentes e a incitação ao
ódio. É falso entender qualquer regulação como censura. A discussão
depende de como se constrói a proposição de regulação e como se considera
os padrões internacionais”, explicou.
E acrescentou: “Este é um processo que deve ser feito com participação
popular. Se o Brasil construiu de maneira tão exemplar o Marco Civil da
Internet, por que não consegue fazer o mesmo para atualizar o marco da
radiodifusão?”, questionou Edison Lanza.
O retorno do governo
A pergunta acima foi feita, em formato de sugestão, ao governo federal. Com
o ministro Edinho Silva, Lanza tratou da importância do fortalecimento dos
meios públicos, de seu desenho institucional – que precisa ter autonomia em
relação ao governo, incluindo a forma como são escolhidos os dirigentes das
emissoras públicas de comunicação – e da necessidade das verbas públicas
de publicidade serem distribuídas também com base em critérios de estímulo
à diversidade e à pluralidade. Edinho se comprometeu a analisar um estudo
da Unesco, indicado pelo relator, sobre padrões internacionais de
sustentabilidade da mídia, além da lei sobre publicidade oficial recentemente
aprovada pelo Uruguai, considerada um bom modelo.
Do ministro Berzoini, Edison Lanza soube que o governo pretende trabalhar
com uma articulação dos ministérios da Cultura, Comunicações, Secretaria

de Comunicação Social e Secretaria Geral da Presidência da República para
construir “a opinião” da gestão Dilma sobre “a questão da comunicação”. A
proposta já havia sido feita ao ministro pelo FNDC (Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação), no início do ano. Incrivelmente, o governo
como um todo parece não estar convencido de que parte significativa da crise
que enfrenta é porque se acovardou, nos últimos 12 anos, a alterar a
estrutura do sistema midiático brasileiro…
Berzoini é um dos poucos que tem consciência sobre isso. Para ele, uma
abordagem internacional, como a da Relatoria da OEA para a Liberdade de
Expressão, pode ajudar o governo a fazer o debate sobre um novo marco
regulatório para o setor no Brasil. O MiniCom está organizando, para
novembro, um evento internacional para ouvir especialistas e experiências de
outros países sobre regulação dos meios. Edison Lanza pode voltar ao país na
ocasião.
Até lá, espera um convite do governo brasileiro para uma missão oficial ao
Brasil, o que lhe permitiria viajar pelo território durante alguns dias e
elaborar um informe mais global sobre a garantia – ou não – da liberdade de
expressão no país. Enquanto isso não acontece, as organizações da sociedade
civil e movimentos que se reuniram com o relator se comprometeram a
manter a Comissão Interamericana de Direitos Humanos bem informada
sobre os desafios enfrentados por aqui. E eles não são poucos.
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