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Notas e Informações 

A TVeo direito de resposta 
Não se teve not íc ia de que durante o 

debate entre os candidatos, realizado na TV 
Bandeirantes , alguém tivesse ofendido a 
pessoa do sr. José Sarney, levando s. exa. a 
exercitar o chamado direito de resposta. Fi
zeram-se, isto sim, críticas — candentes al
gumas, talvez maliciosas, outras — contra a 
administração do presidente da República. 
Foi contra essas críticas que o chefe de go
verno reagiu, invocando o direito de respos
ta consagrado na Constituição e regulamen
tado pela Lei de Imprensa, e apresentou-se 
ontem na rede Bandeirantes. Na verdade, 
não se fez menção aos preceitos legais no in
tervalo entre a manifestação do desejo de 
responder e o programa de ontem. Aven
tou-se apenas a questão moral, segundo a 
qual ao chefe de governo caberia responder a 
quem o acusara. 

A questão suscitada por essa invasão, 
pelo presidente da República, do tempo de 
uma emissora de televisão, concessionária 
de serviço público, é sumamente delicada. 
Ninguém negará a quem quer que seja o di
rei to de responder àquilo que imagina ser 
um agravo, ou ofensa. O caso, porém, não é 
de ofensa ou agravo; na realidade, trata-se 
de saber se o presidente da República — e 
discutimos o assunto em tese — pode inves
tir-se da função de juiz em causa própria, 
quando sua ação admin i s t r a t iva , ou sua 
omissão, é posta em tela de juízo por candi
datos da oposição. Não houve, da parte dos 
candidatos, no debate em apreço, intenção 
de divulgar, nem se verificou de maneira os
tensiva a veiculação de "fato inverídico ou 
errôneo". Formularam-se crí t icas à atua
ção do chefe do Executivo, quando não do go
verno como um todo. Ora, no momento em 
que a manifestação de opinião política por 
parte de candidatos da oposição leva o chefe 
do governo a requisitar informalmente tem
po para responder, a possibilidade de a críti

ca vir a exercer-se pelo rádio e pela televisão 
está seriamente coarctada, e com ela a de
mocracia. 

Há, no caso em espécie, três partes dis
t intas: uma, a emissora; outra, os candida
tos; e a terceira, o presidente da República. 
Não se pode, a rigor, dizer que o sr. José Sar
ney se sentiu ofendido no sentido que a lei 
penal atribui à expressão-"ofensa". Em ou
t r a s palavras, não houve a ten tado à sua 
honra, nem se configurou crime de injúria, 
calúnia ou difamação . Á menos que dizer 
que seu governo é ruim seja crime contra 
sua honra pessoal! Se é assim, se não se está 
no âmbito da lei penal, cai-se no da lei civil, 
ao qual é per t inente a seguinte questão: 
quem deve arcar com o ônus do direito de 
resposta, se é que cabe ao presidente esse di
reito? A Lei de Imprensa distingue clara
mente entre o responsável pela gestão da 
emissora e aquele que divulgou o fato consi
derado inverídico. Tanto assim que estabe
lece que "o custo da resposta cabe ao ofen-
sor". O sr. José Sarney baralhou as coisas; 
não distinguindo entre a direção da emisso
ra e os candidatos, fez da TV Bandeirantes a 
única a arcar com os custos da cessão de 
um período que s. exa. fixara em 45 minu
tos e depois aumentou para 75, em horário 
nobre, porque assim quis! 

O simples fato de não se haver distin-
guido e n t r e a emissora e os cand ida tos 
(eventuais ofensores) indica claramente que 
se está diante de um assunto político, e não 
civil ou penal. Sendo políticas as razões, po
l i t icamente o assunto deve ser discutido. 
Politicamente, a requisição de tempo — pois 
disso se t ra ta — para responder aos candida
tos que consideram ruim o governo do sr. Jo
sé Sarney permite afirmar que, por vias in
diretas, o Palácio do Planalto deseja evitar 
que as opiniões contrárias à sua atuação se
jam veiculadas pela televisão ou pelo rádio, 

concessionários de serviço público. Isso é su
mamente grave! 

Na verdade, os candidatos não sofreram 
prejuízo algum com a apresentação do sr. 
José Sarney ontem à noite: foi crítica con
t ra crítica, palavra contra palavra. Quem 
foi prejudicada foi a emissora, que imagina
ra que numa campanha eleitoral, não haven
do ofensa à honra, a palavra era livre. Enga
nou-se: tendo os candidatos criticado o go
verno, teve de arcar com os custos da trans
missão da resposta, imposta pelo chefe do 
Executivo. E se a moda pegar, e a cada críti
ca que um dos 28 candidatos fizer ao fato de a 
merenda escolar não estar sendo distribuída 
no município de Valadares, o presidente da 
República reclamar o exercício do direito de 
resposta, de cuja legalidade s. exa. é o úni
co juiz? Dentro em breve, será mais cômo
do não realizar debate de espécie alguma 
e as emissoras se l imi tarem a t ransmi t i r 
o horário eleitoral, ou então suas direções 
convencerem os candidatos a evitar críti
cas à administração. 

Há um claro estilo mexicano — do PRI 
antes da eleição do atual chefe de Estado do 
México — nessa manobra, em que se invo
cam implic i tamente a Constituição e as 
leis, e se faz saber indiretamente aos candi
datos da oposição que eles não podem ir à 
televisão e ao rádio dizer coisas que não 
agradem ao presidente da República — sob 
pena de as emissoras serem punidas nos cus
tos. 

É preciso alertar a opinião pública pa
ra que ela tome consciência de que o direi
to de crí t ica ainda não foi abolido; que a 
concessão de rádio e televisão é do Estado 
e não do Executivo, e que o presidente da 
República, bem ou malsucedido em seu go
verno, deve e pode ser criticado numa cam
panha eleitoral. Ou não? 


