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“O direito à liberdade está no mesmo plano de
outros constitucionalmente assegurados,
como a difusão de programas educativos,
artísticos e informativos e o respeito a valores
éticos e sociais da pessoa e da família.
[…]
Eventuais restrições à liberdade de expressão
nada teriam de autoritário ou arbitrário ao
respeitarem o direito alheio.”
Antônio de Pádua Ribeiro, Ministro do STJ
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INTRODUÇÃO

Não é novidade a extraordinária influência que a mídia exerce na
vida de todos nós, principalmente no dia-a-dia das crianças e dos
adolescentes, consistindo em um extraordinário recurso conquistado pelo
homem, o qual deverá encontrar meios de minimizar os efeitos adversos dela
decorrentes.

Nesse contexto, uma questão tem preocupado bastante: é que
grande parte dos programas televisivos atualmente em exibição possuem
cunho apelativo, incitando a violência e estimulando a sexualidade precoce,
além de não contribuir para o enriquecimento cultural da população, tudo em
detrimento do direito que as crianças e os adolescentes têm a uma
programação de TV adequada aos princípios e diretrizes legais vigentes.

Também é importante destacar que a violência, real ou fictícia, tem
sido explorada como meio de atrair audiência. Para alguns, são inequívocos
os efeitos nocivos da violência nos meios de comunicação de massa, nas
interações sociais, restando discutir, entretanto, a magnitude desses efeitos.
Para outros, imputar à mídia a culpa pela violência social não tem sentido; é
desviar o foco do problema para encobrir suas verdadeiras causas.

Do mesmo modo, não é novidade que as cenas de sexo são outra
maneira eficiente de aumentar a audiência de um programa de televisão. O
que há tempos se discute é a influência dessas cenas no comportamento de
crianças e adolescentes. Uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos,
realizada com meninos e meninas de 12 a 17 anos, sugere que a sua
influência é mesmo enorme, como os pais sempre suspeitaram. De acordo
com o estudo, realizado pela Universidade da Califórnia, jovens que assistem
com freqüência a programas com conteúdo erótico são duas vezes mais
propensos a precocidade nas relações sexuais do que aqueles que não
assistem tal tipo de espetáculo por proibição dos pais. O estudo analisou os
hábitos televisivos e sexuais de 1.792 adolescentes ao longo de um ano,
concluindo se tratar de um “aprendizado por imitação”, de acordo com a
psicóloga americana Rebecca Collins, uma das responsáveis pelo
levantamento. “Se todo mundo está falando de sexo e fazendo sexo sem que
nenhuma conseqüência negativa seja mostrada, o jovem pensa: ‘Eu preciso
fazer sexo também’.”, complementa a psicóloga.

Assim, não é difícil imaginar que gravidezes precoces, quase sempre
indesejadas, e aumento da incidência de doenças sexualmente
transmissíveis têm sido freqüentes nessa realidade.

Em decorrência de tudo isso, fica clara a necessidade de se controlar
a programação televisiva, o que, no Brasil, pode ser feito tanto pelas próprias
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emissoras quanto pelo Governo, sociedade, Ministério Público e Juizado da
Infância e da Juventude. Não se trata de censura, que é expressamente
proibida pela Constituição Federal, pois a regulamentação não impede a
liberdade de expressão, apenas evita os abusos cometidos no exercício
desse direito.

No Brasil, seja pela existência de fortes correntes defensoras da
ausência de regulamentação, seja por resquícios históricos ou ainda pela
falta de vontade política de nossas autoridades constituídas, apenas de
modo lento e tardio se começou a dar importância para tais questões,
instituindo-se os meios de controle administrativo, corporativo, social, judicial
e institucional da programação de TV.

Na esfera estatal-administrativa o controle da programação televisiva
para crianças e adolescentes pode ser regularmente exercido, conforme
autoriza o instituto da delegação constitucional de serviço público. Aliás, a
concessão de serviço público, por sua natureza jurídica, decorrente de
normas legais específicas, é também argumento para outras formas de
controle. Desse modo, o controle estatal-administrativo exercido pelo
Ministério das Comunicações e pelo órgão competente do Ministério da
Justiça (Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação), tem
se mostrado tímido frente à necessidade de proteção e defesa do público
infanto-juvenil.

Outra possibilidade de controle é o corporativo, ou seja, o controle
exercido pelas próprias emissoras. Diferentemente das emissoras de alguns
países, que dispensam tratamento rígido a tal questão - quer pela própria
importância do tema, quer pelas fortes multas e penalidades que possam
sofrer - , as emissoras brasileiras, de regra, pouco se importam com o tema,
muitas vezes na busca de audiência a qualquer custo.

A sociedade, por sua vez, também possui meios de controle da
programação televisiva para crianças e adolescentes, podendo se expressar
das mais variadas formas, seja através do Conselho de Comunicação Social
do Congresso Nacional, composto por membros de diferentes segmentos
sociais que participam ativamente desse controle; seja pelos conselheiros
tutelares, pessoas eleitas com o fim específico de defender os interesses e
direitos das crianças e adolescentes; seja por outros tipos e instrumentos de
fiscalização e controle, como denúncias, pressões, cobranças, patrocínio de
Ações Civis Públicas por entidades civis organizadas, como ONG’s
(Organizações Não-governamentais) e OSCIP’s (Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público), ou mesmo Ações Populares
promovidas pelos cidadãos. Também merece destaque a Campanha “Quem
Financia a Baixaria é Contra a Cidadania”, promovida pela Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, cuja atuação tem
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se mostrado efetiva e de grande valor para a quebra de paradigmas e o trato
dessas importantes questões.

Assim, apesar de, no Brasil, ainda ser bastante limitada, entende-se
que a participação social se configura como um expressivo meio - legítimo e
eficiente - no encaminhamento de soluções para essa problemática, pois
nela se revela a própria sociedade controlando aquilo que ela mesma está
desejando que seja transmitido para suas crianças e adolescentes, tudo em
harmonia com os princípios e normas legais em vigência.

Na mesma linha, encaminha-se o Poder Judiciário, que, ao analisar
casos concretos, exerce outra importante forma de controle da programação
televisiva. Para isso, a Ação Civil Pública tem se revelado um eficaz meio
para defesa e proteção dos direitos e interesses da população infanto-juvenil,
não obstante a existência de outros instrumentos jurídico-processuais com
finalidade análoga, como o cancelamento judicial da concessão de serviço
de radiodifusão, que é uma severa forma de controle e punição das
emissoras de TV que desrespeitam os princípios e meios legais norteadores
da programação televisiva exibida a crianças e adolescentes.

Por fim, o Ministério Público se apresenta como mais um importante
defensor dos direitos e interesses das crianças e adolescentes em face da
programação televisiva, possuindo função institucional expressa (artigo 201,
inciso V, do ECA) para tal missão. Dessa forma, dispõe de meios de atuação
altamente eficazes para o exercício de tal incumbência, tais como a Ação
Civil Pública e o Inquérito Civil Público, com possibilidades de investigação,
ajustamento de condutas e expedição de recomendações com caráter
obrigatório, que poderiam, é verdade, ser melhor utilizados.

O CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA

É preciso que a sociedade disponha de meios que possibilitem a
proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, por se tratarem de
pessoas em formação.

Necessário, portanto, que a própria sociedade, de forma organizada,
representada por suas instituições públicas ou mesmo privadas, delimite e
fiscalize os concessionários de serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens no sentido de coibir a exibição de programas em horários
inapropriados.

Desta forma, é importante analisar os principais meios para
fiscalização, controle e defesa da programação televisiva disponíveis no
ordenamento jurídico brasileiro no que diz com as crianças e adolescentes,
uma vez que a TV possui importante função social, sobretudo quando
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pensada à luz dos direitos e interesses fundamentais da pessoa humana em
formação. Eis aí o motivo da preocupação estatal, pois a televisão é
instrumento educador - ou pelo menos deveria ser.

Ora, tendo o Estado o poder de conceder autorização de
funcionamento e fiscalização sobre os responsáveis pelas transmissões de
programas televisivos, deve, como de fato faz, instituir órgãos de controle
que cuidem para que a liberdade de expressão seja plena. Mas, por outro
lado, não deixando que abusem dela, não sendo admissível a censura prévia
de programas.

O Ministério das Comunicações administra as concessões de rádio e
de televisão aberta, desde o processo licitatório até o seu funcionamento,
baseado na legislação específica, nas normas e nos diversos regulamentos.
Para a fiscalização do setor de radiodifusão e de telecomunicações em geral,
o Ministério conta com a ação técnica da Anatel, Agência Nacional de
Telecomunicações.

Além do Ministério das Comunicações, no âmbito do Poder
Executivo também é importante destacar o papel do Ministério da Justiça,
que é o único Órgão regulador do conteúdo da programação televisiva nessa
esfera, agindo por meio do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e
Qualificação.

A interferência governamental na programação televisiva se
manifesta, sobretudo, de três maneiras:

a) através do controle do acesso e do uso dos serviços de
radiodifusão;
b) por meio do controle do que pode ou não ser veiculado pelas
emissoras (o Governo, além de estabelecer normas
determinando o conteúdo da programação, impõe restrições à
publicidade comercial); e
c) através do estabelecimento de punições para o não-
cumprimento das obrigações fixadas pela Lei.

Como se vê, a regulação das emissoras de televisão se dá, no
âmbito do Poder Executivo, pelo Ministério das Comunicações, responsável
desde o processo licitatório até o funcionamento das concessões de Rádio e
de Televisão aberta, e pelo Ministério da Justiça, que, por meio do
Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, é
responsável, dentre outras coisas, por informar sobre a natureza dos
programas de TV, as faixas etárias a que não se recomendam, bem como os
horários em que sua apresentação se mostre inadequada para crianças e
adolescentes.
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A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

O legislador constituinte fez constar expressamente no texto
constitucional a competência reguladora do Poder Executivo sobre as
programações televisivas, dedicando-lhe o artigo 21, inciso XVI, da
Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 21. Compete à União:
[…]
XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e
de programas de rádio e televisão;
[…]

A Constituição Federal também prevê formas de defesa das crianças
e dos adolescentes em face da programação televisiva inadequada,
conforme disposto no seu artigo 220, § 3º, inciso II, uma vez que estes
seriam os mais afetados pela não-observância do disposto no artigo 221 da
Constituição Federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
[…]
§ 3º - Compete à lei federal:
[…]
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e
televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda
de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao
meio ambiente.
[…]
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

A Lei Federal a que se refere o artigo 220, §3º, inciso II, da
Constituição Federal já existe: trata-se da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA).

Além disso, as crianças e os adolescentes têm absoluta prioridade
na observância de seus direitos, conforme se extrai do artigo 227 da
Constituição Federal:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

Como se vê, não bastasse a regulamentação, fiscalização e controle
decorrentes da própria natureza do ato de concessão de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, que visam sempre ao interesse
público, o legislador constituinte ainda previu outros direitos igualmente
limitadores do uso da concessão televisiva, sobretudo se analisados à luz
dos direitos inerentes a crianças e adolescentes.

De fato, a população infanto-juvenil dispõe de lei específica - o
Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA - , pautada nos princípios
constitucionais diretivos no que tange à programação televisiva constantes
no artigo 221 da Constituição Federal.

Nessa linha, destacam-se os artigos 74 (que determina que compete
ao Poder Público a regulação de diversões e espetáculos públicos, o que
inclui a programação televisiva) e 76 (que visa a evitar a exibição de
programas não recomendáveis ao público infanto-juvenil em horários
acessíveis a estes) do ECA:

Art. 74. O Poder Público, através do órgão competente, regulará as
diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as
faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada.
[…]
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário
recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas.

Como se vê, há uma harmonia entre a legislação constitucional e o
ECA, pois a previsão constitucional da classificação dos programas de
televisão se concilia com o disposto nos artigos transcritos acima.

Existe, ainda, a previsão de controle administrativo - que dispensa
apelar ao Judiciário - em caso de emissora de TV que comete as infrações
previstas no artigo 254 do ECA:

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário
diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de
reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da
programação da emissora por até dois dias.

Por fim, sem excluir a possibilidade de outros legitimados
promoverem a defesa das crianças e adolescentes, o ECA estabelece, em
seu artigo 201, inciso V, o Ministério Público como sendo o protetor dos
interesses individuais, difusos ou coletivos, relativos à infância e à
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adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, §3º, inciso II, da
Constituição Federal:

Art. 201. Compete ao Ministério Público:
[…]
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos
interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à
adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da
Constituição Federal;
[…]

Foi por meio do Decreto do Presidente da República nº 4.720, de 05
de Junho de 2003, que o Ministério da Justiça, órgão da administração
pública direta da União, recebeu a delegação de exercer a classificação
disposta no artigo 220, §3º, inciso II, da Constituição Federal.

Entretanto, já em 1990, o Ministério da justiça publicara a Portaria nº
773, de 19 de outubro de 1990, estabelecendo os critérios de classificação
por faixa etária e repetindo o espírito do ECA com o propósito de exigir o
aviso de classificação por parte das emissoras de TV antes da exibição de
seus programas, o que provocou manifestações de Deputados, que
questionavam a constitucionalidade da citada Portaria. O Supremo Tribunal
Federal, convocado a se manifestar sobre a matéria, decidiu no sentido da
constitucionalidade da Portaria nº 773/90.

Considerando a necessidade de adaptar os novos parâmetros da
classificação indicativa à legislação superveniente, o Ministério da Justiça
exarou a Portaria nº 796, de 08 de setembro de 2000, acrescentando mais
uma faixa etária às já existentes (12, 14 e 18 anos): a de 16 anos.

Quanto aos programas de televisão, para estes há restrição ao
horário de veiculação, sendo classificados segundo critérios que levam em
conta a presença de cenas de violência ou exibição de atos sexuais e
desvirtuamento dos valores éticos e morais (artigo 5º da Portaria nº
796/2000), sendo, portanto, terminantemente vedada a sua transmissão em
horário diverso do permitido (artigo 2º da Portaria nº 796/2000).

Segundo informações fornecidas pelo Ministério da Justiça, os
programas de TV são classificados da seguinte forma:

Grau Categoria (o que são) idade horário
1º Extrema violência ("Cenas de crueldade exacerbada, agressões

causadoras de mutilações chocantes, atos perversos e sadismo").
18 23h

2º Violência grave ("Agressões físicas contundentes com armas ou não"). 16 22h
3º Violência ("Agressões físicas ou com armas, sem enfatizar cenas

realistas de ferimentos, mutilações e terror").
14 21h

V
IO

LÊ
N

C
IA

4º Violência leve ("Cenas sem assassinatos e crueldade capaz de
traumatizar psicologicamente").

12 20h
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1º Sexo explícito ("O ato sexual exibido ostensiva e detalhadamente sem
sutileza. Perversões, estupro").

18 24h/5h

2º Sexo ("O ato sexual propriamente dito sem exibição detalhada. Abuso
sexual ou atentado grave ao pudor").

18 23h

3º Sexo atenuado ("O ato sexual sem detalhamento"). 16 22h
4º Insinuação de sexo ("O ato sexual sugerido"). 14 21h

S
E

X
O

5º Insinuação de Sexo leve ("Cenas libidinosas promovendo o despertar
sexual prematuro").

12 20h

Fonte: Ministério da Justiça apud Ética na TV (Disponível em:
<http://www.eticanatv.org.br/pagina.php?id_pag=141&idioma=0>. Acesso em 09 nov. 2005)

Os programas ao vivo estão dispensados de classificação, mas o
titular da empresa ou o apresentador ficam responsáveis pelo abuso que
cometerem com relação à inobservância quanto à legislação vigente.

Deve-se destacar que não há aqui que se falar em censura - que é
proibida pelos artigos 5º, inciso IX, e 220, § 2º, da Constituição Federal - , já
que a regulação da programação televisiva não impede a liberdade de
expressão.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[…]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
[…]
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
[…]
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.
[…]

Na verdade, o que fere o espírito do legislador constituinte é a
exibição de programas inadequados a crianças e adolescentes em horários
inapropriados.

O CONTROLE REALIZADO PELAS PRÓPRIAS EMISSORAS

Pela grande influência na formação cultural de uma nação, é grande
a responsabilidade que precisam ter os responsáveis pela programação
televisiva, principalmente no que tange à qualidade e à sua adequação ao
público infanto-juvenil. Não é difícil observar que, embora o Estado disponha
de algumas regras delimitadoras da classificação indicativa, na maioria das
vezes são elas desrespeitadas, em decorrência das irrisórias multas sofridas,
se comparadas com o elevado poder econômico dos meios televisivos.
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Exatamente em função disso é que soa irrazoável deixar que as
emissoras de TV por si só exerçam o controle de suas próprias
programações, pois nem sempre suas necessidades, suas finalidades e seus
objetivos são os mesmos que os buscados pela sociedade. Assim,
necessário se faz a existência de órgãos reguladores e de fiscalização,
representados tanto pelo Governo quanto pela sociedade civil organizada,
para que as emissoras que insistem em burlar a lei possam ser
responsabilizadas.

Como afirma LEAL FILHO1, a TV “só vai contribuir para o
desenvolvimento social produzindo programas de informação e
entretenimento que levem as pessoas a se sentirem bem, incorporando
informações e atitudes que possam ser úteis ao seu cotidiano”, o que, sem
dúvidas, é o que todos desejam.

Realmente, as emissoras de TV, visando a cumprir o que dispõe o
artigo 221 da Constituição Federal, devem dar preferência a programações
que promovam a educação e a cultura, além de respeitar e primar pelos
valores éticos e sociais da pessoa e da família, observando os direitos
individuais e coletivos.

Não restam dúvidas quanto ao direito das famílias e da sociedade de
exigir sistemas de controle que evitem distorções de conteúdo e
inadequações nos horários de transmissão, assim como o direito de esperar
que as potencialidades da televisão não se convertam em elementos de
desintegração social. Trata-se de um veículo muito importante para que seu
conteúdo fique apenas sob a responsabilidade das empresas que o
exploram.

Assim sendo, não restam dúvidas de que as transmissões
radiofônicas e de TV, enquanto concessões do Estado, devem obedecer a
algum tipo de regulamento, não se podendo conceber a existência de
serviços públicos incontroláveis, sobretudo os concedidos, que afetam a vida
dos indivíduos. E a TV, no Brasil, definitivamente, afeta a vida de todos,
direta ou indiretamente. Não se trata de censurar, mas de estabelecer o que
é adequado à missão social da TV ou não.

Inspirada no Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária-
CONAR2, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão-
ABERT aprovou em julho de 1993 um Código de Ética, com regras que, em

                                                            
1 LEAL FILHO, Laurindo. Ética na TV. In: 26º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz
(programa da Unesco). Disponível em: <http://www.augeeducacional.com.br/noticia.asp?id_noticia=311>.
Acesso em: 04 nov. 2003.
2 Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária. Mais informações consulte:
<http://www.conar.org.br/html/quem/historia.htm>. Acesso em: 24 nov. 2005.
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princípio, deveriam assegurar o fim dos excessos. Entretanto, pela ausência
de dispositivos que lhe permitam punir as emissoras que contrariem os
princípios que fixou, o Código da ABERT, ao contrário do CONAR, não tem
se mostrado um eficiente meio de controle, apesar de poder servir como guia
para a elaboração da programação de rádio e televisão.

Nesse Código da ABERT, as emissoras, além de se comprometerem
a tratar a violência, física ou psicológica, sempre dentro do contexto
necessário ao desenvolvimento da trama e de consistência artística e social,
também assumem o compromisso de não transmitir programas tendentes a
enfocar discriminação de raças, credos e religiões, bem como programas de
cunho obsceno, qualquer forma de promiscuidade ou de perversão sexual,
sendo estas somente permitidas se dentro do quadro de normalidade e
revestidas de sua dignidade.

No entanto, ainda é ressaltada a responsabilidade dos pais para
evitar o acesso dos filhos a programas inadequados, “tendo em vista os
limites etários prévia e obrigatoriamente anunciados para orientação do
público” (artigo 6º do Código da ABERT). Assume-se, desta forma, a
responsabilidade de anunciar previamente a classificação, o que, diga-se de
passagem, raramente é cumprido pelas emissoras.

O CONTROLE REALIZADO PELA SOCIEDADE

O controle da qualidade da programação da TV pela sociedade é
realizado principalmente pelo Conselho de Comunicação Social, órgão
auxiliar do Congresso Nacional, e pelo Conselho Tutelar, o primeiro como
instituição determinada pela própria Constituição Federal (artigo 224), e o
segundo elencado no ECA (artigo 131), ambos objetivando a fiscalização, o
controle e a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Artigo 224 da Constituição Federal :
Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional
instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na
forma da lei.

Artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente :
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, ganhou
especial destaque a possibilidade de a população participar efetivamente da
elaboração e execução direta das políticas públicas (artigos 1º, parágrafo
único, e 204, inciso II, da Constituição Federal).
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
[…]
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no
art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes
diretrizes:
[…]
II - participação da população, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
[…]

O CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Constituição Federal instituiu, em seu artigo 224, o Conselho de
Comunicação Social, que foi regulamentado pela Lei nº 8.389, de 30 de
dezembro de 1991, como órgão consultivo que auxiliaria o Congresso
Nacional na difícil tarefa de regular as questões relacionadas à comunicação
social, entre elas os temas atinentes aos programas de televisão.

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional
instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na
forma da lei.

Porém, sua instalação só se deu em 2002, pois as Mesas que
haviam dirigido o Senado até então vinham encontrando algumas
dificuldades para instalá-lo.

Os membros desse Conselho são escolhidos em sessão conjunta do
Congresso Nacional, com nomes sugeridos por entidades representativas
dos setores da comunicação, como empresários, profissionais técnicos e
artísticos, e também do público em geral. Embora o Conselho devesse ser
um órgão de interlocução da sociedade com o Congresso e com o Executivo,
é de se notar que esta composição, diferentemente de outros Conselhos,
não contempla membros representantes do Poder Executivo, nem tampouco
do Poder Legislativo.

Compete ao Conselho de Comunicação Social a realização de
estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem
encaminhadas pelo Congresso Nacional.
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Considera-se positiva a instalação e funcionamento do Conselho,
pois representa uma concreta e extraordinária possibilidade de exercício do
controle social sobre as concessões públicas de rádio e televisão e,
notadamente, de controle do conteúdo da programação de televisão.

Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional
Presidente: Arnaldo Niskier
Endereço: Senado Federal, Ala Senador Dinarte Mariz, Térreo, Edifício Principal,
Sala 6, Brasília/DF, CEP 70.163-900.
Telefones: (61) 3311-4561/3311-5255 Fax: (61) 3311-5260
Site: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Conselho/Detalhe.asp?con=767
E-mail: sscop@senado.gov.br

O CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar criado pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA não possui procedentes históricos, constituindo-se num
órgão permanente - uma vez criado, não pode ser extinto, senão por
modificação na lei que o instituiu ou por nova lei - , autônomo - pois não se
subordina a nenhum outro órgão - e não-jurisdicional - já que não faz parte
do Judiciário - , tendo a função sócio-jurídica-administrativa de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, isto é, de resolver
conflitos sociais, quando houver ameaça ou violação aos seus direitos.

O ECA determina que em cada Município deve ser criado e instalado
pelo menos um Conselho Tutelar, composto por cinco membros,
democraticamente eleitos pela comunidade local para mandato de três anos,
visando a receber denúncias acerca de violações aos direitos da população
infanto-juvenil, encaminhando-as ao órgão competente. É a lei municipal que
deve dispor sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar,
inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros (artigo 134 do
ECA).

Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de funcionamento
do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus
membros.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal previsão dos
recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Interessante notar que o Conselho Tutelar, por ser um órgão com
representação comunitária local, pode, por sua proximidade com o problema,
conhecê-lo melhor, podendo assim agir com mais eficiência na fiscalização
dos abusos praticados contra as crianças e os adolescentes.

As principais atribuições do Conselho Tutelar estão previstas no
artigo 136 do ECA, principalmente direcionadas a preservar todos os direitos
inerentes às crianças e aos adolescentes quanto aos abusos cometidos
pelas emissoras de TV, bem assim da não-observância da exibição de
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programas em horários adequados, conforme definido pela Portaria nº
796/2000 do Ministério da Justiça.

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98
e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas
previstas no art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço
social, previdência, trabalho e segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações.
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre
as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato
infracional;
VII - expedir notificações;
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou
adolescente quando necessário;
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente;
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos
direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal;
XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou
suspensão do pátrio poder.

Para que uma queixa possa ser levada ao conhecimento do
Conselho Tutelar, deve se constituir em uma demanda concreta, ou melhor,
deverá a violação de direito estar fundada em pelo menos três requisitos,
que são:

• a existência de uma pessoa de 0 a 18 anos que tenha
sofrido a violação;
• a prática de uma ação contrária ao direito assegurado, ou
mesmo a ausência da ação necessária ao cumprimento do
direito assegurado; e
• um responsável pela ação ou pela omissão que resultou no
descumprimento do direito.

O ECA, visando a resguardar e proteger os direitos reconhecidos na
Constituição Federal, prevê medidas de proteção à criança e ao adolescente,
cria mecanismos punitivos aplicáveis a qualquer pessoa - inclusive ao próprio
Estado - , sempre que houver violação a tais direitos, seja por ação ou
omissão. Daí tem origem a regra segundo a qual o Estado, ao ser negligente
ao não-regulamentar ou efetivamente fiscalizar os órgãos concessionários de
radiodifusão de sons e imagens, viola igualmente esses direitos, podendo, da
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mesma forma que as emissoras de TV, ser responsabilizado, nesse caso,
por sua omissão.

Com relação à programação televisiva, há disposição expressa no
ECA (artigo 136, inciso X) atribuindo ao Conselho Tutelar a faculdade de
representar aos poderes constituídos, em nome da pessoa e da família,
contra a violação dos princípios contidos no artigo 221 da Constituição
Federal.

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão
atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção
independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme
percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

De grande relevância foi a previsão legal de o Conselho Tutelar
poder representar ao Ministério Público ou à Vara da Infância e da
Juventude, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
da população infanto-juvenil. Nessa linha, o Conselho Tutelar pode impedir a
violação ou abuso desses direitos através da simples emissão de uma
determinação escrita (artigo 136, inciso VII), estando o autor da infração
obrigado ao seu imediato cumprimento e, em caso de descumprimento da
determinação, ficando sujeito ao enquadramento penal disposto no artigo
249 do ECA, transcrito a seguir:

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao
pátrio poder ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação
da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro
em caso de reincidência.

Conselho Tutelar de Rio Branco/AC
Presidente: Osvaldo Ângelo da Silva Filho
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 970, Centro, Rio Branco/AC, CEP 69.908-030
Telefone: (68) 3223-3849
E-mail: conselhotutelarderiobranco@bol.com.br

A CAMPANHA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados, em parceria com entidades da sociedade civil, criou a Campanha
“Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania”, com o objetivo de criar na
população uma compreensão crítica acerca dos programas de TV de baixa
qualidade, visando, desse modo, a sensibilizar os responsáveis pela
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programação televisiva a promover o respeito aos direitos humanos e à
dignidade dos cidadãos em suas grades de programação diária.

Tal Campanha consiste no acompanhamento permanente da
programação da televisão para indicar os programas que - de forma
sistemática - desrespeitam princípios constitucionais, a legislação em vigor e
as convenções internacionais assinadas pelo Brasil que protegem os direitos
humanos e a cidadania.

Em face do acima exposto, a Campanha “Quem Financia a Baixaria
é Contra a Cidadania” elaborou uma Carta de Princípios3, adaptada do
Projeto de Lei nº 6.077/2002, de autoria do ex-Deputado Marcos Rolim.

Para obter maiores informações sobre esta Campanha, pode-se
acessar o site www.eticanatv.org.br.

O CONTROLE REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO
JUDICIÁRIO

A programação televisiva, apesar da existência de outros meios de
controle, está sujeita ao controle judicial, até porque “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (artigo 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal).

De fato, apesar de a programação televisiva envolver questões de
grande abrangência social e estar afeta a outros meios de controle que não
só o judicial, é o Poder Judiciário uma espécie de reserva necessária, pois,
em última análise, é o Judiciário o responsável pelo julgamento de casos que
envolvam a matéria em questão, sob o manto da definitividade, característica
marcante da atividade jurisdicional.

Dessa forma, ante o eventual vazio no exercício dos instrumentos de
controle já expostos, é ao Judiciário que cabe o papel de guardião da
constitucionalidade e da legalidade da utilização de concessões públicas,
conceito em que se enquadram as emissoras de televisão. E é somente por
isso que o controle judicial, observado o devido processo legal, não pode ser
confundido com censura, mas, isto sim, como defesa dos direitos coletivos.

Além disso, não existe dificuldade em controlar pela via jurisdicional
a boa qualidade da programação televisiva direcionada a crianças e
adolescentes, haja vista se tratar de interesse difuso, que pode ser
judicialmente garantido por meio do ajuizamento de vários instrumentos
jurídico-processuais, como a Ação Civil Pública, que pode ser precedida pelo

                                                            
3 Documento disponível no site: www.eticanatv.org.br/pagina.php?id_pag=54&idioma=0. Acesso em 25 nov. 2005.
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Inquérito Civil Público, atribuições pertinentes ao Ministério Público, tal como
disposto no artigo 201, inciso V, do ECA, como se vê:

Art. 201. Compete ao Ministério Público:
[…]
V - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos
interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à
adolescência, inclusive os definidos no art. 220, § 3º inciso II, da
Constituição Federal;
[…]

Assim, fica claro que a fiscalização e o controle da programação
televisiva para crianças e adolescentes é função institucional do Ministério
Público.

Ademais, é de se dizer que, além da Ação Civil Pública - precedida
ou não de Inquérito Civil Público - , outra iniciativa ministerial como forma de
defesa e controle judicial da programação televisiva para crianças e
adolescentes é o Cancelamento Judicial de Concessão de Serviço de
Radiodifusão.

O INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

O Inquérito Civil Público é o principal instrumento de atuação
extrajudicial do Ministério Público. Conforme se percebe da leitura do artigo
129, inciso III, da Constituição Federal, verifica-se a integral adequação do
Inquérito Civil Público para a fiscalização e o controle da programação de
televisão. Não apenas por se tratar de proteção de um patrimônio e interesse
público e social - concessão pública -, mas também, e sobretudo, para a
defesa e proteção dos direitos e interesses da população infanto-juvenil.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[…]
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
[…]

Não restam dúvidas, portanto, que o Inquérito Civil Público é um
instrumento de grande alcance na apuração de situações ilegais ou lesivas a
interesses públicos, sobretudo aquelas atinentes aos interesses e direitos
das crianças e adolescentes, podendo ser de grande utilidade no controle da
programação televisiva.

Muito mais ainda quando o Ministério Público, no curso de um
Inquérito Civil Público, pode firmar Termos de Ajustamento de Conduta ou
Recomendações. As primeiras, em verdadeira antecipação de uma sentença
proferida em processo de conhecimento, como forma mais ágil de se cumprir
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obrigação legal ou constitucional, ou de, amigavelmente, prever a reparação
de danos. Já as últimas, possuindo o caráter de advertência, buscando a
compatibilização de condutas ilegais ou abusivas às normas estabelecidas
na Constituição e nas leis, a fim de que seja evitada a propositura de
medidas judiciais, notadamente prevenindo o ajuizamento de uma Ação Civil
Pública.

A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A TUTELA DOS DIREITOS DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Dispõe o ECA, em seu artigo 201, que compete ao Ministério Público
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção dos
interesses individuais, difusos e coletivos relativos à infância e à
adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, § 3º, inciso II, da
Constitucional Federal.

A iniciativa de propor a Ação Civil Pública por parte do Ministério
Público, bem como dos demais legitimados, como a sociedade civil
organizada, por meio de suas associações com mais de 1(um) ano de
existência, nasce do descumprimento, sobretudo, dos artigos 76, 254 e 255
do ECA :

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário
recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades
educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem
aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou
exibição.
[…]
Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário
diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de
reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da
programação da emissora por até dois dias.
Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo
órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes
admitidos ao espetáculo:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a
autoridade poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento
do estabelecimento por até quinze dias.

Quando se buscar a aplicação das sanções administrativas previstas
no artigo 254 do ECA, cuja legitimação ativa pertence concorrentemente ao
Ministério Público e ao Conselho Tutelar, será a Justiça Estadual, por meio
do Juizado da Infância e Juventude, o foro competente para conhecer tais
demandas. O mesmo ocorrerá quanto às ações fundadas em interesses
individuais, difusos ou coletivos, vinculados à criança e ao adolescente,
sempre que o pedido não envolva cancelamento da concessão do serviço de
radiodifusão e se dirija apenas à empresa titular da concessão e aos
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responsáveis pela programação. E isso desde que, é claro, dentre os
demandados não figure nenhuma pessoa física ou jurídica que atraia a
competência da Justiça Federal.

Agora, quando o objeto da lide estiver diretamente relacionado com a
observância da classificação indicativa realizada por órgão da administração
pública federal, havendo sempre interesse da União Federal na causa - pois
estará em questão serviço federal - , tem-se a competência da Justiça
Federal para dirimir o conflito, caso em que, inclusive, o controle judicial
poderá ter efeitos nacionais se a Ação Civil Pública for proposta na sede
nacional da emissora e tenha por objetivo a suspensão ou alteração do
horário de irradiação de programação que venha a ser considerada
inadequada.

O CANCELAMENTO JUDICIAL DE CONCESSÃO DE SERVIÇO
DE RADIODIFUSÃO

Dispôs expressamente o artigo 223, parágrafo 4º, da Constituição
Federal, que “o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido
o prazo, depende de decisão judicial”. Decorre, portanto, da própria
Constituição a exigência de uma demanda cível hábil para o cancelamento
de concessão de serviço de radiodifusão de sons ou imagens.

Assim, a conclusão que se retira é que a punição mais grave
decorrente do controle judicial da programação televisiva é o cancelamento
da concessão em razão da sua utilização indevida, o que, significa dizer, uso
contrário aos valores e princípios constitucionais.

Realmente, a concessão de empresa de radiodifusão pode ser
cancelada em sede de Ação Civil Pública promovida por qualquer das
entidades legitimadas, o que também é viável com o manejo de Ação
Popular proposta por qualquer cidadão.

Não há dificuldades em se reconhecer que serão de competência da
Justiça Federal a Ação Civil Pública ou a Ação Popular que tenham por
objetivo o cancelamento da concessão de radiodifusão, quando a União
Federal, como poder concedente, figurar na relação processual, quer como
autora, quer como ré. A situação processual da autoridade concedente,
nesta hipótese, dependerá das peculiaridades do caso concreto, sobretudo
da sua postura na fiscalização da concessão.

Em caso de violação dos direitos aqui tratados, poder-se-á entrar em
contato com a Promotoria Especializada de Defesa da Infância e Juventude
do Ministério Público do Estado do Acre ou com a Procuradoria Regional dos
Direitos do Cidadão no Estado do Acre (Ministério Público Federal).
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Promotoria Especializada de Defesa da Infância e Juventude do Ministério
Público do Estado do Acre

Promotora: Kátia Rejane Rodrigues Guimarães
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 472, Centro, Rio Branco/AC, CEP 69.900-
210.
Telefone: (68) 3212-2000 Fax: (68) 3212-2098
Disque Denúncia: 0800 90 2078
Site: http://www.mp.ac.gov.br/infancia
E-mail: infancia.mpe@ac.gov.br

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Acre
Procurador: Marcus Vinicius Aguiar Macedo
Endereço: Av. Epaminondas Jácome, nº 3017, Centro, Rio Branco/AC, CEP
69.908-420.
Telefone: (68) 3214-1111 Fax: (68) 3214-1113
Site: http://www.prac.mpf.gov.br (permite fazer denúncia on-line)
E-mail: marcus@prac.mpf.gov.br

A QUESTÃO DOS FUSOS HORÁRIOS

Se já não bastasse todos os já citados problemas da programação
televisiva, por ser o Brasil um país de dimensões continentais, existem,
dentro de seus limites, (04)quatro fusos horários distintos.

Ignorando tal peculiaridade, as emissoras de TV adequam suas
programações à classificação indicativa apenas nos Estados que fazem
parte do fuso horário padrão nacional - o mesmo vigente em Brasília/DF - ,
onde, de regra, estão suas sedes. Ocorre, no entanto, que as
retransmissoras locais, por sua vez, não fazem a readequação da exibição
dos programas aos seus respectivos horários, de forma que a Portaria nº
796/2000 do Ministério da Justiça, que regulamenta a Classificação
Indicativa da Programação Televisiva, acaba valendo apenas para as
localidades que fazem parte do fuso horário padrão, não sendo cumprida em
alguns locais, como, por exemplo, no Estado do Acre.

Particularmente no fuso horário em que se encontram o Estado do
Acre e pequena parte do Estado do Amazonas (que inclui os municípios de
Atalaia do Norte, Boca do Maoco, Benjamin Constant, Eirunepe, Envira e
Ipixuna) - os quais, de regra, possuem (02)duas horas a menos que o horário
de Brasília e que, com a peculiaridade do horário de verão, passam a ter
03(três) horas a menos que aquele horário - o problema se agrava.

É que, no horário de verão, nessas localidades, apenas para
exemplificar, programas inadequados para menores de 16(dezesseis) anos,
por apresentarem cenas de violência grave - agressões físicas contundentes
com armas ou não - ou de sexo atenuado - ato sexual sem detalhamento - ,
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que são transmitidos a partir das 22hs em São Paulo ou em Brasília, são
exibidos a partir das 19hs, o que se revela um completo absurdo.

Dentro desse contexto, visando a garantir que a Portaria nº 796/2000
fosse cumprida também no Estado do Acre, já decidiu o Juiz Federal JAIR
ARAÚJO FACUNDES, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Federal em decorrência da exibição de determinado
programa em horário impróprio no Estado do Acre. É o que se vê nos trechos
abaixo transcritos:

10. É indiscutível a força exibida pela televisão como agente modelador de
costumes e formador de opinião na sociedade contemporânea, sendo
inegável os benefícios por ela proporcionados. Todavia, não há dúvida de
que a indevida utilização desse importante veículo de comunicação social
na divulgação de programa como o espelhado nestes autos viola a
liberdade e direitos ínsitos no ordenamento constituído, exigindo
providências efetivas e imediatas para a restauração das esferas jurídicas
violadas.
[…]
12. O pleito do Ministério Público Federal, antes de se constituir em ato de
censura, objetiva oferecer às crianças e adolescentes do Acre, o mesmo
tratamento a eles reservado nas regiões Sul, Centro e Centro-Sul do
Brasil, onde tais programas adultos são veiculados em horário
adiantado(acima das 23 horas em cumprimento), poupando aqueles
infantes da exposição desnecessária às cenas totalmente eróticas.
13. Não é razoável que em razão da diferença de fuso-horário própria do
Brasil continental a criança e adolescente do Acre sejam expostas a cenas
de sexo, as mais variadas possíveis, e não tenham a mesma proteção que
a lei lhes garante naqueles Estados com horário adiantado. Portanto,
mostra-se induvidosa a plausibilidade do direito cuja tutela é buscada na
presente ação.
14. Por fim, a medida de urgência se justifica em face do início do horário
de verão, que irá antecipar em 3(três) horas a programação veiculada no
horário oficial (Brasília), de sorte que um programa repleto de forte apelo
erótico veiculado em Brasília às 23 horas será transmitido,
simultaneamente, às 20 horas no Acre, momento em que as famílias
repousam e assistem televisão no recanto do lar.[…]
15. Desta forma, presentes os requisitos autorizadores da concessão da
medida, DEFIRO a liminar requerida para determinar que as emissoras
demandadas ajustem sua grade de programação diária para que a
transmissão do Programa Televisivo “NOITE AFORA” seja efetivamente
veiculado neste Estado do Acre a partir das 23(vinte e três) horas, por se
tratar de programas não-recomendado para menores de 18(dezoito) anos,
consoante determinação contida na Portaria nº 796, de 08 de setembro de
2000, do Ministério da Justiça, sob pena de multa cominatória diária no
valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), sem prejuízo das sanções penais e
administrativas decorrentes da desobediência.
(Sentença proferida pelo Juiz Federal JAIR ARAÚJO FACUNDES, em
exercício na 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre em 21 de
outubro de 2003, para a Ação Civil Pública nº 2003.30.00.002140-1)

Na mesma linha, também já decidiu o Juiz Federal DAVID WILSON
DE ABREU PARDO:
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26. Entendo que tais regras classificatórias [da Portaria nº 796/2000 do
Ministério da Justiça] encontram fundamento direto no Texto Constitucional
de 1988, especialmente no seu artigo 221, incisos I e IV. Ora, se fosse
facultado às emissoras de televisão a exibição de qualquer espécie de
programa em horário diferente daquele oficialmente classificado, estar-se-
ia colocando em absoluto desprestígio o comando constitucional que
ordena ao Estado proteger os valores éticos e sociais da pessoa e da
família e que outorgam preferência a finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas e protegem os valores éticos e sociais da pessoa e
da família, na produção e a programação das emissoras de rádio e de
televisão.
27. Outrossim, a formação e bem estar das crianças e adolescentes foram
priorizadas pela mesma Carta Magna de 1988, em seu art. 227, e
reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90,
artigo 75, que determina que toda criança ou adolescente terá acesso a
diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua
faixa etária. Nesse contexto normativo constitucional, compete à União a
classificação de diversões públicas e programas de rádio e televisão (art.
21, da CF), valendo dizer que essa competência não é uma faculdade da
Administração, mas um dever, diante das normas insertas no artigo 220 da
CF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
28. Nesse sentido, a observância pelas redes de televisão e rádio, que
exercem suas atividades mediante concessão e/ou permissão do Poder
Público, das normas a respeito da classificação dos programas que visam
à proteção das crianças e adolescentes não implica censura ou retorno à
censura. Há, sim, a prevalência do interesse público, consoante a
observância dos princípios constitucionais e dos valores éticos
consubstanciados em referidos princípios. Há censura quando há
impedimento à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação. A fixação de horário certo para veiculação de
determinadas obras de comunicação encontra justificativa razoável nas
disposições constitucionais supracitadas.
[…]
36. Apresento um argumento adicional para que assim se decida. De fato,
o procedimento atual das Requeridas implica um tratamento desigual entre
as crianças e os adolescentes que residem neste Estado e os habitantes
das outras Regiões do país. Afinal, são as próprias Emissoras de
Televisão que produzem os Programas que admitem serem eles
impróprios para crianças menores de 14 anos. Assim sendo, se as
Emissoras obedecem à portaria classificatória nas demais localidades,
porquê não a obedece aqui também? Entendo que os horários fixados na
portaria ministerial devem ser observados levando em conta o local de
exibição dos programas, não o de sua geração/transmissão, sob pena de
configurar-se a desigualdade na proteção dos menores.
37. O que quero realçar é que há verdadeira discriminação na observância
dos parâmetros de classificação dos horários dos programas, no proceder
das Requeridas. Não é razoável que apenas no Estado do Acre a
exibição dos programas ocorra em horário incompatível com o
previsto na Portaria Ministerial. Claro o tratamento desigual dispensado
pelas Requeridas a pessoas da mesma nacionalidade, que gozam dos
mesmos direitos constitucionais e legais. E isso porque considera
“intocável” a grade sua programação diária, muito dispendiosa a sua
modificação. Aliás, argumentos de ordem estritamente financeira não têm
o condão de afastar a aplicação correta de direitos de ordem
constitucional, notadamente quando as Requeridas figuram como
concessões do Poder Público.
[…]
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43. Entretanto, o referido Conselho ainda recomenda que “o programa
deve excluir basicamente situações de estímulo à violência, exposição
pública de problemas privados, apelos sexuais, linguagem chula e
preconceitos culturais e religiosos”. Além disso, para todos os efeitos, a
classificação do referido programa pela Portaria 796/2000 ainda não sofreu
alterações, razão pela qual  a pretensão da afiliada em questão
consistente em exibir o programa às 19h30min, não pode prosperar, tendo
em vista os motivos já expostos alhures.
44. Necessário, portanto, que os referidos programas televisivos sejam
transmitidos em obediência ao regulamento ministerial, o qual encontra
amparo e sustentação em disposições constitucionais e legais. Não podem
tais programas ser veiculados em horário não permitido apenas no Estado
do Acre, como decorrência da diferença de fuso horário, sob pena de
violação de princípios constitucionais que protegem os valores éticos e
sociais da família e dos menores e do princípio da igualdade entre pessoas
do Norte e do Sul.
(Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do
Estado do Acre DAVID WILSON DE ABREU PARDO, em 17 de novembro
de 2004, para a Ação Civil Pública nº 2003.30.00.002477-0)

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Em entrevista ao site da 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e
Adolescentes, FÁBIO JUNQUEIRA, Diretor do Núcleo de TV, Rádio e
Cinema da MULTIRIO à época, sintetizou bem o que se espera que a TV
ofereça à população infanto-juvenil.

Que desafios ainda existem na produção de uma mídia de qualidade
para crianças e adolescentes?
Fábio Junqueira - A meu ver, um desafio importante é atrair o interesse
das próprias crianças e adolescentes e promover a participação efetiva
deles na criação e produção de programas voltados para eles. Uma mídia
voltada para a reflexão e constituição de conhecimento e valores enfrenta
permanentemente o desafio de criar uma narrativa dinâmica e atraente e
de buscar formas para fugir da lógica do mercado. É muito instigante
também conseguir criar e produzir produtos de conteúdo educativo sem
transportar a escola “para dentro” da televisão, pois cada uma delas utiliza-
se de linguagens e narrativas diferentes. Embora com objetivos
semelhantes. Outro desafio é, por meio da produção, distribuição e
promoção de programas de qualidade estimular a “vontade política” e
multiplicar o investimento público e privado nesta mídia específica. O
consumo de cultura, educação e bom entretenimento por meio da televisão
entre crianças e jovens é um dos alicerces para a “construção” da
cidadania plena. O acesso democrático ao conhecimento, à informação e
aos meios de comunicação produtores de mídia de qualidade tem que
estar permanentemente na agenda do poder público que, por meio de uma
política educativa/cultural consistente, estimule, também, a participação de
empresas e instituições privadas.
(4ª CÚPULA MUNDIAL DE MÍDIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Entrevistas. Fábio Junqueira. Disponível em:
<http://www.riosummit2004.com.br/entrevista.asp?id_noticias=1157&idiom
a=por&forum=+>. Acesso em: 24 nov. 2005)

Uma importante medida tomada no sentido de preservar as crianças
e os adolescentes dos malefícios causados pela programação televisiva foi a
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promulgação da Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de os novos aparelhos de televisão conterem
dispositivo que possibilite o bloqueio temporário da recepção de
programação inadequada. Entretanto, tal Lei ainda não foi regulamentada.

Ademais, avizinha-se a edição de um novo Decreto, a ser elaborado
pelo Ministério da Justiça e assinado pelo Presidente da República, em que
se espera que haja um novo dispositivo estabelecendo sobre a necessidade
de as retransmissoras locais adequarem a exibição dos programas às
peculiaridades horárias de seus Estados, matéria que foi, inclusive, objeto de
uma Recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que é
o órgão responsável pela coordenação do ofício dos direitos do cidadão no
Ministério Público Federal.
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