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NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO CURADOR DA EMPRESA BRASIL DE 
COMUNICAÇÃO

Data – 27 de setembro de 2011

Hora – 14h

Local – Sede da EBC

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Bom, vamos dar 

início à 30ª Reunião do Conselho Curador da EBC.  Sejam todos bem-vindos.  Temos 

a presença das Exas. Ministras Helena Chagas e Anna de Hollanda.  Gostaria de dar 

as boas-vindas para as Sras. Ministras.  Secretário do Ensino Médio, obrigada pela 

sua presença, do Ensino Básico.  O Secretário Executivo do MCT, Dr. Luiz Elias, ainda 

não chegou, vem representando o Ministro Aloizio Mercadante.

Temos as ausências do Paulo Sérgio Pinheiro, que está para o exterior, 

José Antônio Martins, Murilo Ramos e Cláudio Lembo.

Fizemos uma pauta ainda antes dos últimos acontecimentos e gostaria 

de saber se estão de acordo com esta pauta ou se há alguma modificação.

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria de Comunicação Social) – Presidenta, posso fazer um pedido?  É um 

pedido mesmo pessoal por medo de ter de sair.  Como estou vendo que há, aqui, só 

no item 4, informes da Diretoria Executiva, entre eles tem duas coisas que acho que 

são importantes, que é o Plano Plurianual e os programas religiosos.   Gostaria de 

consultar  a Senhora e  os  Conselheiros  se concordariam com uma inversão desta 
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pauta,  de  puxarmos  esses  informes  da  Diretoria  Executiva  mais  para  o  início  da 

reunião, se fosse possível para todos.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Concordamos 

todos.  Então, vamos passar para o terceiro item.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Presidenta, quanto a 

essa proposta da inversão de pauta, como o item de programas religiosos tem sempre 

evidenciado  um  grande  potencial  de  discussão,  sugeriria  que  estipulássemos  um 

término  para  a  discussão  desse  item  para  que  a  discussão  não  se  tornasse 

interminável, para que os outros pontos pudessem também ser tratados.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Você quer propor 

alguma coisa já?  Então, quando chegar ao item, nós estipulamos um teto.  Está certo. 

Todos concordam então com um teto para a discussão dos programas religiosos? 

Então, fazemos isso quando o tema estiver em debate.

Vamos  à  aprovação  da  ata.   Vou  passar  a  palavra  ao  Secretário-

Executivo, Diogo, para que ele nos diga se já têm algumas alterações, propostas.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário-Executivo)  –  Boa 

tarde, Sra. Presidente, Exas. Ministras, Senhoras e Senhores Conselheiros, a Diretora 

Presidente fez alguns pedidos de modificação na ata.  Parecem-me todos os pedidos 

bastante pertinentes.  Então, gostaria de encaminhar para que aprovássemos essa ata 

na próxima reunião.  Caso algum conselheiro tenha alguma outra sugestão ou pedido 

de modificação que faça diretamente a mim para que não percamos tempo com isso 

aqui na reunião.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI –  Havia pedido a 

palavra sobre a ata e serei  breve.   Na verdade,  é até bom, porque diz respeito à 

constituição  da  próxima  ata,  para  que  constasse,  embora  não  seja  assunto 
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propriamente da reunião, importantíssima a ida do Conselheiro Paulo Sérgio Pinheiro 

até a Síria para tentativa de pacificação.  Quero citar também a presença do nosso 

colega, Conselheiro Mário Augusto Jakobskind, que foi até a Tunísia e está lançando 

um  livro  sobre  isso  e,  também,  a  minha  modesta  participação,  modéstia  parte, 

mandando  para  a  Rádio  Nacional  vários  flashes sobre  as  enchentes  em  Santa 

Catarina.  Então, que isso constasse da próxima ata.

Obrigado.  É só isso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Está  certo. 

Todos concordam?  Então, vamos à aprovação da ata na próxima reunião, após as 

modificações sugeridas.

O Diogo tem alguns informes da Secretaria Executiva.  Por favor, Diogo.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  – 

Presidente,  são  dois  informes  bastante  breves.   O  primeiro  deles  diz  respeito  ao 

estudo  que  a  Câmara  de  Jornalismo  encomendou  a  um  grupo  de  pesquisas  da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, que já foi apresentado a este Conselho em 

caráter preliminar.  A pesquisa foi concluída e o relatório final está sobre a mesa de 

cada uma das senhoras e cada um dos senhores.

A intenção é a de que a Câmara de Jornalismo volte a se debruçar 

sobre  este  relatório  e  que  a  gente  busque  um  diálogo  bastante  próximo  com  a 

Diretoria Executiva da EBC para avaliar quais das considerações ali são pertinentes e 

podem vir a ser implementadas no próximo período.

O segundo informe tem a ver com esse mesmo tipo de questão.   A 

Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  um  grupo  coordenado  pelo  Professor 

Rogério Christofoletti está dando início agora, no dia 1º de outubro, a uma avaliação 

da Agência Brasil, nos mesmos moldes da que fizemos com a Universidade Federal 

de Juiz de Fora, para outros telejornais da nossa emissora pública.  Essa avaliação 

deverá estar concluída em abril do próximo ano.
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O último informe é que tentaremos viabilizar rapidamente, também, uma 

pesquisa,  sob  encomenda  da  Câmara  de  Educação,  Cultura,  Ciência  e  Meio 

Ambiente, sobre os programas educativos  stricto sensu,  vamos dizer assim, que já 

foram inclusive objeto de debate aqui neste Conselho Curador.  A ideia é que este 

acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais com a PUC do Rio de Janeiro 

seja celebrado em breve para que essa pesquisa se inicie também o mais brevemente 

possível.

É isso, Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Ok.   Muito 

obrigada.  Em cima das mesas, temos uma nota, que foi distribuída agora, foi entregue 

ao Conselho Curador  neste momento,  sobre  a veiculação  de missas e  cultos nas 

emissoras.  Depois, vocês podem ler e, se alguém quiser fazer alguma manifestação 

em relação a essa nota, faça quando começarmos a discutir o tema.

Temos, agora, a Ouvidoria.  São os 15 minutos da Ouvidoria.  Antes de 

a Regina Lima começar a fazer o seu relatório, gostaria de parabenizá-la, em nome do 

Conselho,  pelo  primeiro  programa,  que  já  foi  ao  ar  finalmente  e  que  está  dando 

continuidade.  Hoje, tive a oportunidade de participar numa entrevista sobre a questão 

dos  programas  religiosos.   Parabéns  Regina.   Você  tem  15  minutos  para  a 

apresentação do relatório.

A SRA. REGINA LÚCIA ALVES DE LIMA  (Ouvidora-Geral) – Queria 

aproveitar, Presidente, para dizer que fiz cópia desse primeiro programa que foi ao ar 

na  quinta-feira  passada,  mostrar  qual  é  a  proposta  do  programa  para  vocês  e, 

infelizmente, não deu para fazermos um compacto, que seria o ideal para mostrarmos 

aqui, porque o programa tem 20 minutos.  Então, está com o Diogo – acho que já 

estão distribuindo a cópia do programa.

Queria, na verdade, fazer uma fala bem rápida, Ima, dê-me um pouco 

de desconto por conta da correria para colocar o programa no ar, e isso aliado à minha 

experiência como apresentadora, me levou um certo tempo na semana passada e, 

agora, desde ontem.  Então, chamar a atenção – creio que vocês prestaram atenção 

ao relatório que nós entregamos, fizemos algumas mudanças na estrutura do relatório 
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–,  mais do que apresentar  números,  e dizer  para vocês onde foram – no caso o 

relatório  é  de  um  mês  –,  naquele  mês  específico,  onde  as  manifestações  se 

concentraram  mais,  em  que  veículo,  é  dizer  o  seguinte:  que  essas  demandas, 

principalmente aquelas que são em número maior, são elas que estão sendo alvo ou 

pauta  dos programas tanto  da rádio,  da televisão como da agência  de notícia  na 

coluna.

Dizer  que  essa  estrutura  que  mudamos  é  numa  proposta  que,  se 

observarem ao assistir o programa, além da contribuição da Ouvidoria, como mais um 

participante efetivo nessa consolidação do sistema público, é que ela também assume 

esse papel  pedagógico,  tanto internamente,  nas emissoras,  quanto para o público. 

Então, toda a proposta do programa, a partir dessas demandas, se vocês observaram 

nesse relatório deste mês, onde a concentração maior foi nas rádios e, principalmente, 

na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por conta da retirada de um programa, e isso 

demandou uma discussão muito grande, já houve até um programa, Rádio em Debate, 

para exatamente discutir  essa retirada do programa,  finalmente,  se chegou a uma 

decisão, que acho que contemplou todo o mundo e a Ouvidoria se colocou não só 

mais  num  sentido  de  apontar  essas  demandas,  mas,  também,  como  participante 

nesse  diálogo,  na  perspectiva  que  a  gente  resolva  esses  problemas  que  chegam 

através da Ouvidoria.

Então, essa mudança na estrutura do relatório é no sentido também de 

apontar questões que nos chegam e sugerir de que maneira podemos trabalhar e, 

como isso,  vai  ser efetivamente usado para a constituição desses programas,  que 

estamos, a partir de agora, com o programa também de televisão.

Então,  acho,  inclusive,  desnecessário  até  falar  de  números,  porque 

esse  relatório  e  essas  pizzas  estão  com  vocês,  mas,  de  qualquer  maneira,  até 

brincando, como todo o programa, também estamos sujeitos a críticas, o programa da 

Ouvidoria  na  TV.   Queria,  na  verdade,  fazer  um  pedido,  que  vocês  olhassem  o 

programa com o maior carinho, mas um carinho não só para dizer que ficou bom ou 

está  ruim,  mas  que  também  apontem  questões  que  possam  ser  abordadas  no 

programa, isso para a gente é muito importante, porque vai qualificar o trabalho da 

gente.

Ainda hoje, na entrevista com a Ima, até coloquei isso, acho que boa 

parte das discussões e demandas, boa parte das discussões que o Conselho Curador 



6

muitas das vezes intensifica, essas demandas partem através da Ouvidoria.  Então, 

isso para a gente é muito importante.

Gostaria  de dizer,  quer dizer,  fico até contente,  porque colocamos o 

programa no ar, muitas pessoas até disseram: Parabéns!  Parabéns, acho que pela 

coragem de resolvermos colocar o programa, mas precisamos desse parâmetro de 

vocês, é muito importante que coloquem as questões para que possamos melhorar. 

Está certo?  Obrigada, Ima.  Desculpe-me se não apresentei formalmente o relatório, 

mas como os números estão com vocês.  Está bom?

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Está  bom, 

obrigada.  Alguém tem alguma questão à Ouvidoria que queira se manifestar neste 

momento?

Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Estava comentando 

aqui com a Conselheira, sem nenhum desdouro ao trabalho apresentado pelo Ouvidor 

anterior, que enfrentou outras circunstâncias e que, também, fez um trabalho meritório, 

mas, realmente, a Regina Lima tem colocado a Ouvidoria num patamar de qualidade 

superior.  Acho que ela merece.  Vou tentar ver o programa com maior interesse, já 

tive a oportunidade de vê-lo na televisão, mas, agora, com o CD, vou com mais vagar 

para tentar contribuir, mas queria deixar esse registro a respeito do mérito do trabalho 

que até este momento vem sendo evidenciado pela nova Ouvidora.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Boa tarde. 

Parabéns  à  Regina.   Quero  parabenizar  também  o  programa  Caminhos  da 

Reportagem,  que  fez  uma  excelente  matéria,  uma  excelente  produção  sobre  o 

aniversário da Rádio Nacional e também dos 30 anos do Viva Maria.  Inclusive, fiquei 

muito emocionada quando o vi e a qualidade da produção.  Também dizer à Regina 

que vou assistir.  Tive a possibilidade de assistir na televisão, mas vou assistir também 

aqui e darei as minhas contribuições.
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Outra questão é que recebi uma solicitação de uma telespectadora a 

respeito do Programa 3 a 1 e pedi para que ela encaminhasse para você na Ouvidoria. 

Não sei se você recebeu, que foi da Geneveve.  Enfim, se você não tiver recebido, 

tenho ela aqui e posso repassar.  Está certo?  Obrigada.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Aproveitar, já que 

estamos falando de programação, queria que também fosse registrado um elogio à 

cobertura feita pela TV Brasil no Chile.  Foi muito importante o momento, na América 

Latina, em que os jovens estão contestando o modelo e que, pelo que eu tinha visto 

em outras emissoras, não tinham dado a ênfase que foi dada pela TV Brasil.  É muito 

importante esse registro e acho que é por aí que percorre a mídia pública.  Então, que 

fique registrado.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  –  Corroborando 

com  as  palavras  do  Conselheiro  Mário,  gostaria  de  registrar,  como  membro  da 

Câmara  de  Jornalismo,  que  o  Departamento  de  Jornalismo,  na  minha  opinião, 

melhorou muito.  Estamos fazendo o noticiário bem melhor, essa cobertura no Chile é 

um exemplo disso, mas há inúmeros outros.  Dar parabéns à Nereide pela linha cada 

vez mais atuante que está imprimindo ao Departamento.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Após  as 

manifestações dos Conselheiros, vamos, então, ao terceiro item da pauta, que são os 

informes, que todos aprovaram e que, agora, a Diretoria Executiva passasse a dar 

seus informes, e passo a palavra para a Tereza.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Então, foi 

invertida a pauta, ficando os religiosos no primeiro tempo.

Houve a questão do Conselheiro  Daniel  pela  fixação  do tempo,  não 

houve?
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Você não quer 

começar a falar logo sobre a acessibilidade e o Plano Plurianual?

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Foi 

invertido.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  O  que  foi 

invertido foi aqui, os informes da Câmara de Rádio para depois e você para cá, aqui 

dentro.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Entendi 

que o pedido da Ministra pedia a antecipação do ponto 4 e a inversão dentro dele.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Dentro  dele 

também Ministra?

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria de Comunicação Social) – Pode ser, se todo o mundo concordar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Não  tinha 

entendido assim.  Então, vamos estabelecer um tempo para discutir a programação 

religiosa.

Tivemos,  esta  semana,  todos  sabem,  uma  liminar,  concedida  pela 

Justiça do Rio de Janeiro, para a manutenção da programação religiosa e suspensão 

da Resolução nº  02 do Conselho Curador,  que dizia  para que saísse do ar em 6 

meses, e o tempo foi esgotado, agora, no dia 24 de setembro.  Houve, num último 

momento,  esse  recurso  e  a  Diretoria  Executiva  da  EBC  prontamente  atendeu,  e 

estamos  num  período  que  pode  haver  recurso,  deve  haver,  imagino,  para  que  a 

Resolução  do  Conselho  seja  respeitada,  enfim,  avaliada  com  mais  acuidade  pela 
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Justiça do Rio de Janeiro.  Então, este é um momento importante para este Conselho 

na manifestação desse recurso.

Ao  mesmo  tempo,  a  Diretoria  Executiva,  na  mesma  semana, 

apresentou ao Conselho uma proposta de programação, de grade da programação 

religiosa.  Então, vamos ouvir a Tereza sobre a sua proposta e estabelecer a nossa 

dinâmica de avaliação da proposta e encaminhamento dela.  Então, são dois assuntos 

importantes, nesta semana, em relação aos programas religiosos que este Conselho 

tem que debater.

Então, damos, na sua opinião, quantos minutos ou hora, 1 hora para 

que  a  gente  ouça  a  Tereza  e  se  manifeste  sobre  o  assunto?   Então,  1  hora  é 

suficiente?  Então, está bom, 14h45.  Tereza, por favor.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Uma 

questão de ordem antes, saber da Presidente se, nessas duas questões, tem uma 

ordem também para serem abordadas.  Acredito que seja a questão das liminares 

primeiro.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que sim.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Então, o 

seguinte:  os informes serão breves.   Vou informar ao Conselho que,  no dia 18,  a 

Diretoria Executiva se reuniu para começar a preparar a implementação da Resolução 

do  Conselho,  inclusive,  foi  aprovada  a  nossa  Resolução  que  toma  algumas 

providências.   Foi  determinado  ao  Superintendente  de  Programação  e  Diretor  de 

Produção fazer reuniões com os responsáveis pelos programas, informando que no 

domingo, dia 25, já não haveria veiculação, coisa que ele chegou a fazer.

Foi determinado para a nossa Resolução de Diretoria a produção de 

chamadas, informando aos telespectadores da suspensão e para começarem a ser 

veiculadas nos 3 dias que antecedessem a retirada do ar.  As chamadas foram todas 

produzidas,  mas não chegaram a ser  veiculadas,  porque as liminares chegaram à 



10

véspera  do  dia  que  iam  começar  as  veiculações  das  chamadas  de  aviso  aos 

telespectadores.

Foi determinada à Comunicação Social a produção de uma nota para 

divulgar  na Imprensa,  e foi  aprovado o  encaminhamento  ao Conselho  Curador  do 

documento da proposta de programação, denominada: Proposta de Programação que 

Expressa a Diversidade Religiosa no Brasil em Cumprimento ao Art. 4º da Resolução 

02/2011  do  Conselho  Curador.   Ou  seja,  naquela  reunião  de  18  de  setembro,  já 

tínhamos feito várias em busca de um formato de uma proposta para apresentar e 

consignamos na nossa Resolução que a Diretoria não entende que a Resolução do 

Conselho  Curador  tenha  fixado  este  mesmo  prazo,  24  de  setembro,  para  a 

apresentação de alternativa.  Quem quiser ler a Resolução do próprio Conselho verá:

“Art. 1º – Determinar a suspensão dos atuais programas religiosos nos 

veículos públicos da EBC;

Art.  2º  –  Esta  determinação  será  imediatamente  comunicada  aos 

organizadores e produtores dos atuais programas e divulgada publicamente;

Art.  3º – Esta determinação entrará em vigor 6 (seis)  meses após a 

promulgação desta Resolução, permitindo-se, assim, aos organizadores e produtores 

dos atuais programas, tempo hábil para encontrar alternativas para veiculá-los;

Art.  4º  –  A  Diretoria  da  EBC  apresentará  ao  Conselho  Curador 

alternativas de programação para comporem a(s) nova(s) faixa(s) religiosa(s) de seus 

veículos,  respeitando  o  critério  da  pluralidade  máxima  das  vivências  religiosas 

existentes no País.”

Por essa redação, o prazo está...  Essa determinação é do art. 1º, acho 

que  qualquer  um  que  ler,  que  fizer  uma  exegese,  entenderá  assim,  mas  que 

estávamos apresentando aquela proposta que foi encaminhada ao Conselho, no dia 

20,  dentro desse prazo,  embora não esteja expresso aqui.   Quem quiser  ler  essa 

Resolução, qualquer um, verá que é isso.

Estou  dizendo  isso  por  que vários  conselheiros  manifestaram que a 

Diretoria apresentou na véspera do prazo etc.  Então, tomamos todas as providências 



11

para o cumprimento da Resolução, inclusive a gravação de chamadas, que o Diretor 

até tem ainda gravadas e deve conservá-las, inclusive, tá Rogério.

Daí, ocorreram as liminares.  Então, parte dessa Resolução nossa foi 

implementada, parte não foi, porque ficamos sob o reinado da liminar.

Do ponto de vista da questão de contestação, na verdade, não é liminar, 

estou falando assim por que não sei a palavra correta.  Como é?  Antecipação de 

tutela.   Vou  passar  a  palavra  para  o  Diretor  Jurídico.   Não  sou  advogada,  não 

conheço, não tenho domínio sobre esse tema e passo a palavra para o Diretor Jurídico 

falar.  Quando voltarmos ao da programação, voltamos a falar com o responsável pela 

programação.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Boa tarde 

a todos.  Como a Tereza informou e todos sabem foram ajuizadas duas ações: uma 

pela Mitra Arquiepiscopal e outra pela Primeira Igreja Batista de Niterói.  Ambas as 

ações foram ajuizadas aqui no Distrito Federal, Presidenta, não foi no Rio de Janeiro, 

porque a lei da EBC estabelece que o foro de competência é a Justiça Federal do 

Distrito Federal.

Também devo esclarecer que não foram concedidas liminares,  foram 

concedidas tutelas antecipadas.  Qual é a diferença entre uma liminar e uma tutela 

antecipada?  Alguns advogados aqui podem saber e sabem muito bem: a liminar visa 

garantir a eficácia de um processo, ela tem cunho, eminentemente, processual; já a 

tutela antecipada diz respeito à análise prévia de mérito da ação que seria julgada por 

uma sentença.  Então, o juiz analisa os requisitos, como a verossimilhança do direito 

alegado,  a  prova  inequívoca  do  direito  alegado  e  um receio  de  dano  irreparável. 

Observados esses elementos,  ele  defere ou não a  antecipação  da tutela.   Então, 

foram concedidas duas tutelas antecipadas, sendo partes nessas ações essas duas 

denominações religiosas.

Devo  esclarecer  ao  Conselho,  se  me  permitirem,  que  foram  ações 

ajuizadas  com  distintos  fundamentos,  são  ações  que  têm  uma  complexidade 

argumentativa muito grande e uma intenção, vamos dizer assim, intensa de contestar 

o ato do Conselho.  Tendo em vista que, em um dos argumentos de uma das ações, 

se suscita a desobediência,  que é até um acordo internacional,  firmado pela Corte 
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Interamericana de Direitos Humanos, quer dizer, quando você suscita um dispositivo 

da Corte Internacional de Direitos Humanos, que foi pactuado no Pacto de São José 

da Costa Rica, intenciona-se, a parte que ajuíza e demanda esse tipo de argumento 

jurídico já busca fundamento para que, eventualmente, isso não seja tratado da forma 

como  deve  ser  tratada  pelos  tribunais  brasileiros,  isso  suba  como  um  recurso 

internacional.  Então, o nível de complexidade dessa demanda, vamos dizer, é bem 

alto.

Temos duas formas de  agir:  enquanto  Diretoria  Jurídica  e  enquanto 

EBC,  quando falo Diretoria  falo EBC,  até porque o Conselho Curador é um órgão 

interno da EBC, então, é a EBC em juízo, e o papel da Diretoria, aqui, o primeiro é 

recorrer  dessa  decisão  que  suspendeu  a  eficácia  da  Resolução  nº  02/2011.   A 

Diretoria  Jurídica,  por  meio  do  seu  corpo  jurídico,  inclusive,  deste  Diretor,  não 

economizará esforços para promover a defesa do ato atacado, que foi  suspensão. 

Estamos à disposição de todo o Conselho,  como já estive de alguns conselheiros, 

para receber fundamentos e argumentos para a defesa, porque a Resolução nasceu 

deste  Conselho,  veio  do  debate  interno  deste  Conselho  e  nada  mais  justo  que 

recebermos  os  argumentos,  fundamentos  e  eventuais  considerações  acerca  dos 

motivos que determinaram a expedição desta Resolução.

Paralelamente,  só para explicar  uma questão de ordem técnica,  que 

tenho o dever de explicar, peço que, caso tenham essas considerações, me enviem o 

mais rápido possível.  Alguns colegas meus já entraram em contato com o Diogo para 

já  solicitar  alguns  documentos  para  instruírem  a  defesa  e  atacaremos  dois  atos, 

promoveremos duas ações: a primeira é um recurso, que temos um prazo mais curto, 

que é de 10 dias, e vai se encerrar na segunda-feira, mas, por um cuidado que tenho 

como advogado, apresentaremos a defesa já na sexta-feira.  Então, a ideia nossa é 

apresentar a defesa a essa decisão, que foi proferida em tutela antecipada, no sentido 

de já cassá-la na sexta-feira e, na semana que vem, na outra sexta,  teremos que 

apresentar uma contestação.

A  contestação  visa  contestar  a  ação  propriamente  dita,  o  mérito  da 

ação.  Então, serão quatro peças que teremos de produzir com fundamentos jurídicos 

distintos, com pedidos distintos e com razões de pedir distintas.  Essa defesa será 

feita pela EBC, em nome da EBC e,  nele,  tendo como órgão representante dessa 

defesa, o próprio Conselho Curador, por meio do seu Presidente, que é um ato que 

entendo como legítimo, que pode ser feito e deve ser feito do ponto de vista judicial 



13

para que o juiz entenda que o Conselho é um órgão interno e tem previsão legal e com 

competências legais dentro da própria EBC.

Esses são os informes e estou à disposição para qualquer dúvida que 

vocês tenham, os membros do Conselho.  Estou recebendo exatamente sugestões e 

considerações a despeito dessas decisões que foram proferidas.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI  –  Teria  uma 

pergunta a fazer ao nosso Diretor Jurídico: além da questão internacional, baseia-se a 

ação  cautelar  em  algo  relativo  pelo  tempo  dos  36  anos  citado  no  Direito 

consuetudinário ou não?

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Há uma 

argumentação de um acordo firmado entre a Arquidiocese Internacional, por meio do 

Vaticano,  e  o  Estado  brasileiro,  em  que  se  garante  a  liberdade  de  cultos.   Foi 

argumentado isso e foi argumentado o prazo de 36 anos, sim, mas não foi alegado 

como um direito adquirido, vamos dizer assim, mas como algo que tem previsão e 

estatutos  internacionais  e  nacionais,  inclusive,  com  especificações  referentes  a 

dispositivos da Constituição e da nossa própria lei.  O que quero explicar é que o fato 

não se baseia, por si só, em um direito adquirido em função de um tempo, mas pela 

previsão  de  normas  e  tratados  internacionais,  dispositivos  constitucionais  e 

dispositivos legais.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Não  entendi 

quando  você  falou  que  poderia  não  ser  na  esfera  do  Poder  Judiciário  brasileiro, 

poderia ser numa esfera internacional.  Mas quem decide se é ou não é?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  –  Na 

verdade, isso é um regulamento internacional quando digo o seguinte: esgotadas as 

vias recursais sob a análise de um fato dentro do organismo, no ordenamento jurídico 
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interno brasileiro, obedece todos os requisitos para que se ingresse com uma eventual 

ação no plano internacional.

Se o objeto que foi debatido no plano jurídico nacional não satisfez a 

uma das partes, isso pode ir para um plano internacional, e há questões, inclusive, que 

vão à Corte de Haia, que são cortes internacionais.  A primeira, a Corte Interamericana 

de  Direitos  Humanos,  que  cuida  de  aspectos  referentes  a  cláusulas  em  que  são 

protegidos direitos e garantias fundamentais e, no caso aqui, é a liberdade de religião 

que está em debate,  a liberdade religiosa;  o bem jurídico tutelado que usamos no 

Direito é a liberdade religiosa, e isso pode ser suscitado num plano internacional.  Mas 

para que isso vá para um plano internacional, as vias jurídicas devem se esgotar no 

plano interno.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira)  – A Tereza tem 

alguma coisa a acrescentar?  Já começamos a debater essas duas, essa é a questão 

do recurso.

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria de Comunicação Social) – Posso esclarecer só uma dúvida, quanto ao 

prazo  de  10  dias  para  recorrer,  eles  não  têm  prazo  para  dar  a  decisão  sobre  o 

recurso?  Não existe prazo para nova decisão da Justiça.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – A Justiça 

trabalha,  os  colegas  sabem  aqui  e  os  advogados  sofrem  com  isso,  com  prazos 

impróprios.   O advogado tem prazo próprio,  as partes têm prazo,  mas o juiz  para 

sentenciar e decidir não.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Só perguntar em 

quanto tempo eles entraram com o recurso e em quanto tempo a Justiça decidiu? 

Apenas essa informação.
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O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Bom, no 

caso, como há perecimento de direito, o ajuizamento desse tipo de demanda em que 

há pedido de liminar, pode ser acatada no mesmo dia ou no dia seguinte.  Agora, você 

não pode acatar ela posteriormente ao ato que está sendo atacado, senão, não tem 

sentido a expedição de uma tutela antecipada ou de uma liminar.  Neste caso, pelo 

que percebi, o ajuizamento da ação da Mitra Arquiepiscopal foi deferido no mesmo dia 

pelo Juiz Federal de 15ª Vara.  O da Igreja Batista foi apresentado no dia seguinte e 

deferido  à  noite,  salvo  engano  quando  chegou  aqui  a  liminar  em nosso  poder,  a 

decisão de tutela antecipada em nossas mãos.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Queria só 

fazer uma questão de ordem para o Dr. Fioravante para colaborar.  É o seguinte: há 

coisas práticas e nem mesmo eu sabia isso que você falou, que tem de ser até sexta-

feira e, como ele explicou, são duas ações de contestação de tutela e, depois, duas no 

mérito.  Então, são quatro atos.  Como o patrocínio é do Conselho Curador, a ação é 

da  EBC  com  o  patrocínio  da  Presidente  do  Conselho  Curador,  é  preciso  tomar 

algumas providências sim.  Quem é que vai te..., pois tem a questão de passagens, 

alguém que vai viajar, providências assim para tomarmos.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Conversei 

com o Conselheiro João Jorge, já me coloquei à disposição, também conversei com o 

próprio Secretário do Conselho, caso eles queiram acompanhar a elaboração dessa 

defesa, que a gente já está elaborando.  O resultado final dessa defesa, pelo menos 

essa do recurso, que é algo mais urgente, vocês teriam vista disso, eu apresentaria 

isso já  na sexta e despacharia no próprio Tribunal  Regional  Federal  da 1ª Região 

sobre esse recurso.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que uma 

das decisões que temos de tomar é um grupo de trabalho que vá acompanhar esses 

recursos.   Acho  que,  no  andamento  da  discussão,  deve  aparecer  isso  em algum 

momento.

Vamos às inscrições, tem o Daniel e a Conselheira Anna.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  De  um  lado, 

evidentemente, concordo que a gente monte uma comissão, um grupo de trabalho 

para acompanhar o Departamento Jurídico da EBC, um grupo de trabalho aqui do 

Conselho para acompanhar tudo isso no sentido da formulação desse recurso.

De outro lado, queria consultar o Departamento Jurídico se não nos é 

permitido juridicamente fazer uma contraação, quer dizer, cassar essa liminar, cassar 

essa antecipação de tutela por uma liminar?  Porque essa antecipação de tutela é um 

atentado  à  liberdade  da  EBC  de  organizar  seus  próprios  programas,  porque  o 

argumento da antecipação de tutela, de que está em jogo a liberdade religiosa, é um 

sofisma diabólico, porque evidentemente não está em jogo a liberdade religiosa neste 

País.  Tanto a religião Batista quanto a religião Católica têm inúmeras emissoras no 

País  através das quais,  inclusive  isso foi  um dos fundamentos  da nossa decisão, 

veiculam  seus  programas  religiosos.   Quero  recuperar  isso  por  questão  dos 

fundamentos da nossa decisão.

Então,  por  que é  impossível  juridicamente  pedirmos uma liminar  em 

defesa da liberdade de imprensa, de rádio difusão?  Parece-me extremamente, esse é 

um ponto veiculado por esse manifesto que nos chegou hoje, importante.  Agora, uma 

televisão  decide  alterar  a  sua  grade  programática,  uma  entidade  ou  empresa 

prejudicada entra na Justiça e ganha o direito de manter o programa, apesar de todos 

os órgãos legais dessa empresa terem decidido tirar da grade o programa.  Quer dizer, 

nos  é  possível  garantir  por  liminar  o  nosso  direito  de  empresa  consagrada 

juridicamente, de organizar como bem entendemos a nossa grade?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  – 

Conselheiro, dentre os argumentos inúmeros que foram apresentados, um deles foi 

esse  da  questão  da  liberdade.   Outros  argumentos  foram  também  apresentados, 

outros fundamentos.  Agora, o que o Senhor me pergunta sobre a cassação da liminar, 

nada impede, do ponto de vista jurídico, que se ajuizasse uma ação, mas, certamente, 

o juiz mandaria extingui-la do ponto de vista de um princípio que se chama economia 

processual, o debate jurídico que deve ser feito, também é outro princípio, princípio da 

unidade do processo.  Então, a cassação da tutela antecipada deve se dar no mesmo 

processo em que foi debatida, porque, senão, geraria uma redundância processual, 
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dois processos para um atacar o ato de uma forma e, o outro, garantir o ato.  Então, 

não teria sentido a existência de dois processos.

Do ponto de vista processual, com certeza, uma nova ação não teria 

sucesso, falo para o Senhor, ela seria extinta sem análise de mérito.  Poderia propô-la, 

mas seria extinta categoricamente sem análise de mérito, falando que haveria até um 

erro crasso, porque deveria manusear o recurso na forma da legislação processual 

vigente, que, no caso, é o agravo, o recurso de agravo ao tribunal.

Reafirmo:  todos  os  argumentos  jurídicos  que  forem  suscitados  aqui 

serão atacados e defendidos, serão devidamente atacados e bem fundamentados pela 

Diretoria Jurídica.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Feito o nosso recurso, 

o juiz não tem prazo para decidir a questão?

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – A decisão 

atacada tem um prazo para que o juiz decida em função do fato propriamente dito, 

quer dizer, a decisão que retirava os programas religiosos do ar, seria levada a termo 

pela direção da casa no dia 24, quer dizer, a partir do dia 24 não haveria mais.  Então, 

o juiz, necessariamente, tem de apreciar antes do dia 24.  Por quê?  Porque, senão, 

não tem sentido a tutela antecipada.

Agora,  a  decisão  que  recoloca,  infelizmente  não  tem  prazo,  vamos 

dizer, é um problema do ordenamento jurídico brasileiro.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas o que o Senhor 

quer dizer, então, é o seguinte: qualquer empresa de televisão, agora, quando tira um 

programa da grade,  o  prejudicado  pode  entrar  com um recurso no juiz,  ganhar  a 

antecipação de tutela e paralisar a empresa?

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Bom, em 

outros casos, não sei; neste caso, foi assim, não que isso vá ser diferente ou igual em 
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outros casos.  Nessa situação nossa qual serão as providências jurídicas que estamos 

adotando?  Agravaremos, distribuiremos o processo, despacharemos com o ministro 

relator, que tem a competência de analisar, informar toda a matéria que foi formada, 

como é o que faria qualquer advogado privado, qualquer advogado que queira bem 

defender o seu cliente.  Neste caso, faremos isso.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Marco, sou estudante 

de  Direito,  mas  no  começo  ainda.   Como  é  que  se  houve  todo  o  tempo  assim: 

consegui uma liminar tal, ele derrubou a liminar.  É tudo de um dia para o outro, da 

noite para o dia.  Como é que é?  Por que, neste caso, não se pode impetrar uma, 

para derrubar essa antecipação de tutela?

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Veja bem, 

já que a impetração seria o termo utilizável no caso do mandado de segurança, neste 

caso, o ajuizamento de uma nova ação fere o princípio da economia processual e da 

unidade do processo.  Então, a defesa tem de ser feita pelo recurso próprio, que é o 

agravo.  Não há outra saída do ponto de vista...

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Mas  o 

agravo derruba, se for acolhido?

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Como é?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O agravo 

derruba a liminar.

O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Derruba a 

liminar, ele é o instrumento próprio, legal e capaz.
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CONSELHEIRA ANA  LUIZA FLECK SAIBRO  –  Neste  caso,  não  é 

possível?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  –  Neste 

caso é.  O agravo pode ter esse efeito.  Agora, como é um processo...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não tem 

prazo para o juiz acolher.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – O agravo é no 

recurso ou na contestação?

O  SR.  JOSÉ  ROBERTO  GARCEZ (Diretor  de  Serviços)  –  Se  não 

conceder liminarmente...

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – O agravo é no 

recurso ou na contestação?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Essa é a dúvida.

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  –  É  no 

recurso.  É nesse recurso que ele vai apreciar.  Agora, há uma peculiaridade neste 

caso, que devo informar: em virtude de ser uma ação que envolva direitos difusos, 

muito provavelmente vai ser chamada a participação do Ministério Público.  Então, é 

mais um elemento para que o juiz, antes de decidir, ouça o órgão ministerial.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –  Trocando  em 

miúdos, isso pode demorar?
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O SR. MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor Jurídico) – Pode ser 

acatado no momento em que for recebido o recurso e despachado com o relator ou 

pode ser o relator fale: Vou ouvir primeiro o Ministério Público ou vou decidir mais a 

frente.  A legislação processual fala que o juiz ou o tribunal podem revogar, a qualquer 

tempo, a liminar concedida ou a tutela concedida.  Então, isso pode ser revogado a 

qualquer tempo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Se  outras 

religiões se sentirem afetadas e entrarem com algum processo?

O SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  –  Aí,  no 

caso, é questão da economia processual, em vez de ajuizar uma ação própria, elas 

devem figurar como uma figura chamada de assistente da ação.  Eles entram com 

uma petição no sentido de dar apoio à tese da ré ou à tese da parte autora, essa figura 

do assistente.  Chama-se assistente litisconsorcial, é um termo técnico.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Por favor, 

Fioravante, quero saber o seguinte, porque não entendi até agora, pode ser porque 

não sou dessa área, quero saber se, por acaso, o juiz, obviamente, a empresa vai 

entrar  com  o  pedido  para  que  a  decisão  seja  revista,  der  a  decisão  favorável  à 

manutenção da decisão da empresa do Conselho, os programas podem ser retirados 

do ar imediatamente, já que o prazo era dia 24?

O  SR.  MARCO  ANTÔNIO  FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  –  Sim, 

perceba bem, na verdade, quem vai apreciar o recurso não será mais o juiz, mas, sim, 

o desembargador relator, ele é quem reforma a decisão.  O juiz pode ser que faça um 

juízo de reconsideração, mas imediatamente que se tenha restabelecida a eficácia da 

decisão, imediatamente, a EBC deverá cumprir.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO  –  Ok, 

obrigada.
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CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Ontem, falei 

com o Dr. Marco Antônio por telefone e trocamos as primeiras impressões no sentido 

de fundamentar a ação da EBC em três pontos: primeiro, do ponto de vista jurídico, já 

que  a  tutela  antecipada  é  um  instrumento  do  Código  processual  civil  brasileiro; 

segundo, dizer qual foi o histórico que construiu essa decisão; e, terceiro, incorporar a 

história das religiões no Brasil, o viés social e da antropologia para explicar por que 

chegamos a essa decisão.  Por que isso é muito importante?  Porque a decisão do juiz 

se baseou em três aspectos: primeiro, que, durante o período de preparação para tirar 

os programas, não foi construído nenhum programa alternativo; segundo, a evocação 

da Constituição Federal de 1988, somente no art. 5º, expressa a realidade religiosa, e 

deixou de fora o art. 19 da Constituição, que é o fundamental para a nossa defesa, 

que prescreve, que diz que não pode nem o estado, nem o município, nem a União, 

nem as estatais patrocinar,  elaborar, trabalhar em conjunto com nenhum segmento 

religioso, é vedado.  A expressão da Constituição é bem definida do ponto de vista que 

veda ao estado, ao município, à União e os seus entes, no caso a EBC é um desses 

entes, a estabelecer qualquer relação de preferência, de qualificação, de estímulo.

Nas outras televisões privadas, a grade pode ser mudada ao sabor do 

dono da empresa.  Ninguém pode entrar com uma ação desse tipo para dizer que a 

TV A, B ou C tirou ou colocou fora.  Nesse caso da EBC, foi usado o instrumental de 

dizer que é uma empresa pública, uma TV pública e, portanto, aí vem o quarto item 

que o juiz cita, uma decisão muito simples e rápida, de que a retirada dos programas 

iria prejudicar milhões de telespectadores, alegando que a igreja Católica e a igreja 

Evangélica são de maioria da população e, portanto, milhões de telespectadores não 

teriam acesso a essa programação.

O que é facilmente derrubável ou contestado, e essa contestação que o 

Dr. Marco vai fazer, que é um agravo, tem a ver com o dizer ao juiz aquilo que ele não 

sabe,  que  ele  não  conhece,  que,  na  realidade,  as  TVs  religiosas,  no  Brasil,  têm 

programação o dia inteiro, não vão ficar milhões de telespectadores sem vê-los, foram 

dados 6 meses de oportunidades e elas têm TV e rádio de concessão do Estado 

brasileiro.

O que vai acontecer, se a decisão dele for mantida, é que milhões de 

seguidores  de  outras  religiões,  do  judaísmo,  do  islamismo,  do  candomblé,  das 
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religiões de matrizes indígenas e o espiritismo vão ficar privados de poder participar de 

uma TV pública, cujo fundamento é o fundamento constitucional da pluralidade, senão, 

teríamos que defender esse art. 19, que é muito importante, porque veda que as áreas 

da TV Brasil  tenham relações  de trato com as religiões,  é  vedado,  é  bem básico 

mesmo, não é só no art. 5º, mas o art. 19, e também informar que essa ideia, de um 

Brasil moderno e democrático para todos, o próprio juiz reconhece, na expedição que 

ele  faz,  o  documento.   Ele  diz,  inclusive,  que  o  Conselho  age  bem intencionado, 

pretende, democraticamente, ampliar fatos de programação religiosa exibida pela TV 

Brasil, respeitando o critério de pluralidade máxima das vivências religiosas que têm 

no País.

O nobre Conselho faz isso,  na decisão dele ele vai dizendo como é 

correta a decisão do Conselho, como é legal ter o fundamento da Constituição em 

tudo  e  ele,  no  final,  inclusive  vai  dizendo  o  seguinte:  o  Conselho  suspendeu  os 

programas, mas, se verdadeiramente preocupado com a expressão da pluralidade, o 

Conselho não deveria determinar a retirada dos programas que estão na grade da TV 

Brasil, mas, sim, ampliá-los.  Só que a TV Brasil tem uma grade de programação que 

tem educação infantil, que tem saúde, que tem um monte de coisas.  Não é possível 

tirar toda a grade para não ampliar programas religiosos.

Então,  como  o  juiz  não  conhece  da  comunicação,  da  grade  de 

programação da TV Brasil ou de TVs em geral e apenas foi invocado que haveria um 

desrespeito a milhões de telespectadores, vamos poder argumentar que, apesar de 

ser um País de maioria de católicos e evangélicos, a minoria, que não é católica, tem 

direitos e, num Estado de direito, se respeitam esses direitos, a não ser que seja um 

estado totalitário.

Então, para você ter 78% de uma religião, você pode dizer que todos os 

outros não terão direito algum.  A TV Brasil não é obrigada a transmitir um programa 

religioso, feito dentro das suas dependências, de uma religião, pelo contrário, isso é 

um ato ilícito que vem sendo praticado há 36 anos ou há mais anos.

O que quero que o Dr. Marco proponha é que o juiz não ajude a manter 

um  ato  inconstitucional,  ilícito  e,  ao  mesmo  tempo,  de  preferência  para  duas 

expressões religiosas,  quer dizer,  isso também vai estar  no escopo do documento 

para  que  o  juiz  possa  avaliar  o  prejuízo  que  vai  ter  esses  32%  de  milhões  de 

brasileiros  que  não  são  dessas  religiões  e  o  prejuízo  que  manter  essa  ilicitude 
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constitucional,  durante  36  anos,  trouxe  para  os  brasileiros,  pessoas  de  diferentes 

religiões jamais puderam se expressar ou em rádio do antigo sistema antes da EBC ou 

em TV.

Podemos  perguntar  também se,  nas  TVs  convencionais,  as  TVs  da 

igreja Evangélica, nas rádios da TV Evangélica ou Católica, se outras religiões têm 

espaço para falar; se isso for verdade, então, podemos dizer que vamos rever tudo 

isso.   Como  não  é  verdade,  essa  fundamentação  antropológica  e  social  vai  ser 

importante.   Temos que  contar  a  história  do  Padroado  com o Governo  brasileiro. 

Padroado foi uma instituição, vinda de Portugal, onde o Brasil  reconhecia na igreja 

Católica a religião oficial  e,  por isso, destinava recursos, destinava meios, escolhia 

bispos e tudo.  Esse padroado começou a ser abolido na Constituição de 1924.  Em 

1988, ficou mais definida ainda essa separação do Estado e da igreja, mantendo o que 

o Estado tem que respeitar as igrejas e as religiões, não está em jogo a liberdade 

religiosa.

Espero que o Dr. Marco Antônio e aqueles que vão ajudar na defesa 

disso deixem bem claro, objetivamente definido, que o que está em jogo é: pode um 

ente estatal  ter  relações de dependência,  de troca,  de favorecimento com alguma 

espécie religiosa?  Se pode, então, além do programa a ser feito nas dependências da 

TV Brasil, com o custo da TV Brasil, outras religiões podem se instalar lá e fazerem 

programas.  Se não pode, o juiz deverá rever a sua decisão.

Cabe ao Conselho e aos advogados da EBC informarem precisamente 

esses passos, esse caminho, a história de 1500 até agora, a preferência que está 

sendo dada, a ilicitude penal, a ilicitude constitucional.  Na realidade, se formos apurar 

um pouco mais atrás, está se cometendo aí um delito contra a Constituição e contra 

milhões de brasileiros,  que não têm acesso a esse pequeno espaço de tempo.  É 

importante que tenhamos em mãos essa informação da grade das TVs religiosas no 

Brasil e apresentá-las ao juiz.  Têm televisões que transmitem informações religiosas 

24 horas por dia.  A Rede Viva é um exemplo.   Têm emissoras de rádio que são 

apenas emissoras religiosas.

Então, não há perda nenhuma, essa foi a presunção do juiz,  de que 

haveria um dano na perda rápida e, portanto, a tutela antecipada.  Ora, se o agravo 

não surtir  esse efeito,  podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal,  que já está 
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julgando alguns aspectos de liberdade religiosa no Brasil.   É a única instância que 

poderá, dentro do Brasil, derrubar isso.

Não acredito que será invocada qualquer instância internacional, porque 

o acordo com o Vaticano é de 2008 e vários aspectos desse acordo estão sub judice, 

porque fere a Constituição Federal brasileira.  Quando se faz um acordo internacional, 

ele só pode ser utilizado dentro do Brasil quando o Senado retifica esse acordo e que 

os seus artigos não possam ferir a Constituição brasileira, porque, senão, se faz um 

acordo com outro país, com outro ente internacional, a sua constituição deixa de valer.

No  caso  do  Vaticano,  o  maior  problema  é  o  ensino  religioso,  a 

preferência do ensino religioso Católico nas escolas.  O Brasil não pode adotar isso 

num acordo com o Vaticano, porque isso fere a Constituição.  Não é possível ter um 

ensino religioso obrigatório da religião Católica nas escolas.

Então, quem fez esse pedido aqui, as duas instâncias, o Arcebispo do 

Rio e a Igreja Batista,  usaram como fundamento o prejuízo aos seus fiéis.   Muito 

bacana, eles não são os únicos brasileiros que têm o fenômeno religioso e temos a 

garantia de que os brasileiros que não têm o fenômeno religioso, os ateus e de outras 

religiões também, sejam beneficiados.   O próprio juiz reconhece que a decisão do 

Conselho é soberana, é democrática e é baseada na Constituição.

Então, quero pedir, quem quiser apoiar os documentos que sairão para 

o  juiz,  na  sexta-feira,  envie  para  o  Dr.  Marco  Antônio,  para  a  fundamentação 

sociológica,  antropológica e histórica.   Do ponto de vista do Direito  Público,  o que 

puder fazer para ajudar, vou fazer, dentro do conhecimento que tenho sobre isso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO –  Só para 

complementar, João e Marco, recebemos e informei aqui, na consulta pública, que o 

Conselho abriu um documento do Sr. Deoclécio com uma pesquisa, um levantamento, 

com a quantidade de programas e concessões que a igreja Católica tem no Brasil e 

que os Evangélicos têm, o que não é pequeno.

Então, já temos esse documento aqui, João, que já tem essa radiografia 

e,  inclusive,  quando ele mandou para nós,  mandou defendendo que,  como já tem 

espaço em outras emissoras, não haveria nenhum prejuízo se o Programa Plural, que 
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vai entrar no ar, inclusive o Programa Plural e diversos, que vão entrar no ar também, 

vão falar da igreja Católica, falar dos Evangélicos, e isso também não vai ser perdido, 

não vai  se deixar  de falar  desses dois  segmentos.   Só que os  outros segmentos 

também  serão  contemplados  como  deve  ser.   Então,  já  temos  essa  fonte,  essa 

argumentação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Há  alguma 

solicitação a mais de outro conselheiro?  Estamos suficientemente convencidos da 

necessidade do recurso, da contestação?  Então, ninguém quer mais se manifestar?

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Concluindo, 

a figura do assistente é amicus curiae, que veio dos Estados Unidos, são amigos da 

Corte, já tem isso no Supremo com a questão das quotas, as entidades da sociedade 

civil  podem  ser  amicus  curiae nesse  processo,  pessoas  também  podem  ser 

assistentes  nesse  processo,  isso  vai  ser  importante,  Conselheira  Anna,  para  a 

mobilização,  para  a  sensibilização  do  juiz.   O  amicus  curiae é  uma  instituição 

reconhecida,  com endereço, com local e funcionamento, que se inscreve, na tutela 

antecipada, para fazer com a EBC a defesa desse interesse, porque, por ser interesse 

difuso, além da EBC, há outros setores que podem ser prejudicados.

Então,  podem  se  inscrever  100  entidades,  5  mil  entidades,  20  mil 

entidades, as entidades espíritas, as entidades judaicas, as entidades islâmicas, todas 

podem se inscrever como amicus curiae, com o Dr. Marco Antônio, no processo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Mas  amicus 

curiae não é só em ADIn?

O SR.  MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE (Diretor  Jurídico)  – Se me 

permite, o termo jurídico seria o assistente litisconsorcial.   O  amicus curiae é uma 

previsão  na  ADIn,  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  e  na  Declaratória  de 

Constitucionalidade,  ADCon,  mas a figura é igual,  é uma figura igual  à da  amicus 

curiae.   O problema de você ter  muitos assistentes litisconsorciais  é que você vai 

tumultuar o processo.  É bom ter, é uma figura boa, ela trás coisas, mas também pode 
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trazer tumulto ao processo se forem milhares de assistentes.  Então, é mais gente 

para se ouvir.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Dr. 

Fioravante,  acho  desnecessário,  mas  tínhamos  também  combinado,  na  Diretoria 

Executiva, expressar isto ao Conselho: a colocação de todo o empenho, o esforço do 

nosso corpo jurídico para esta ação do Conselho, esta contestação do Conselho, até a 

oferta de que, se o Conselho preferisse um profissional, um advogado, que não fosse 

do  corpo  técnico  da  Casa,  também  veríamos  como  providenciar,  mas  parece-me 

desnecessário, mas tínhamos combinado em expressar também essa outra oferta se 

fosse o caso.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Acho 

desnecessário, não é?

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Completamente.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Temos mais 15 

minutos  ainda  sobre  esse  tema,  mas temos que definir  quem poderia,  com o Dr. 

Fioravante, dar esse apoio.  A Ana está sugerindo a própria Câmara, mais alguma 

outra pessoa que não faça parte da Câmara, queira se unir.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – O João Jorge.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – O João.  O Diogo 

vai estar aqui amanhã.  Na quinta-feira, tem uma audiência pública no Senado, sobre 

o tema e quem vai representar a Presidente do Conselho é o Conselheiro Daniel, e o 

Diogo vai estar lá também como suporte.  Então, nestes dois dias, ele vai estar aqui e 

poderá colaborar com essas informações, argumentos e fundamentos.  Está certo? 

Alguém quer se manifestar?  Algum ministro?
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Temos agora, ainda nesta temática, a questão do projeto, da proposta 

de programação da Diretoria Executiva.  Peço para que a Tereza apresente.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – A nossa 

leitura de todo o debate no Conselho, da Resolução, outras declarações de membros 

do Conselho sempre foram no sentido de construir uma proposta inclusiva, abrangente 

etc., e foi nesse sentido que trabalhamos.  O Rogério, Diretor de Produção, é quem 

lida com a programação e vai apresentar, em linhas rápidas, acrescentando alguns 

complementos de ordem, de técnica de programação,  ao texto,  à proposta que já 

enviamos em forma de texto.

Então,  ele  vai  fazer  isso,  mostrando  mais  alguns  detalhes  de 

organização de grade, coisas assim.

Rogério.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – Boa 

tarde a todos os Conselheiros, aos digníssimos Ministros.

A proposta da Diretoria Executiva norteou-se por um ponto muito claro, 

que está expresso no art. 4º da Resolução nº 02/2011, que é basicamente, a questão 

da pluralidade máxima e das vivências religiosas existentes no País.  Pluralidade essa 

que está também expressa na carta do Conselho Curador, assinada pela Presidente 

Ima, que foi endereçada ao Padre Dionel e ao Pastor Flávio, onde se diz que: 

“Adicionalmente,  é  importante  esclarecer  que,  conforme apresenta  o 

texto  introdutório  da referida  Resolução,  a mesma não busca determinar  o fim da 

programação de cunho religioso na TV Brasil, busca tão somente a construção de uma 

faixa de programação plural que permita a manifestação de toda diversidade religiosa 

nacional.   Reconhece-se,  assim,  a profunda religiosidade do povo brasileiro e sua 

importância como manifestação cultural.”

A  partir  daí,  buscamos  alguns  tópicos  e  algumas  referências  para 

apresentar essa proposta.  Ela decorreu de um estudo comparativo entre as práticas 

das principais TVs públicas do mundo.  Julgamos importante fazer essa pesquisa para 
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poder trazer também para o Conselho um instrumento, um parâmetro para análise, 

para comparação, porque acho que isso é sadio para essa discussão, uma proposta 

que  dialoga  com a  distribuição  da  população  brasileira  entre  os  principais  grupos 

religiosos,  segundo  o  IBGE,  o  que  nos  garantiria  essa  questão  do  objetivo  da 

pluralidade máxima, sendo o IBGE um órgão crível, que faz essa pesquisa no País, 

leva  em conta  os  recursos e  as  possibilidades  atuais  da EBC,  na sua conjuntura 

operacional,  técnica e produtiva, e é uma proposta para ser discutida, podendo ser 

aperfeiçoada em diferentes aspectos, obviamente.

Buscamos informações na TV pública  da Espanha que,  como vocês 

veem, tem na sua grade, chegaram a uma conclusão lá, a solução que encontraram, é 

de ter espaços que privilegiem os diversos segmentos religiosos e que atendam à sua 

população.  São, ao todo, oito programas, em que se abordam as questões de fé das 

distintas religiões.

Na TV portuguesa, também, que é uma televisão pública clássica, eles 

mantêm, por lá haver uma hegemonia da religião Católica, uma eucaristia dominical, 

mas privilegiam os outros segmentos através de um slot, que determinam caminhos, 

onde  nesse  segmento  abrigam  todas  as  outras  possiblidades,  todas  as  outras 

pluralidades religiosas.  No caso do “Camisa” é uma faixa para a diversidade religiosa, 

que garante a expressão dos grupos de menor expressão numérica do País, é exibida 

aos domingos, às 9 horas da manhã, com uma duração de 26 minutos, que ocupa um 

lugar técnico na grade, de meia hora, por causa dos IPs e intervalos possivelmente.

Os grupos contemplados, nesse caso, na realidade deles, é a aliança 

evangélica,  adventista,  cristãos ortodoxos,  mórmons,  judeus,  muçulmanos,  indus e 

baais.  Os formatos são variados de acordo com a decisão de cada grupo.  Muitos dos 

casos, os programas são gravados nas dependências da RTP e alguns optam por 

fazer a sua produção própria e entregar a fita na emissora.

A  BBC  de  Londres,  que  é  mais  tradicional  de  todas  as  televisões 

públicas, tem um modelo mais avançado, eles atendem a essa diversidade religiosa 

através de serviços nas rádios  e na própria televisão com coberturas jornalísticas, 

debates  e  programas  históricos,  onde  levantam  toda  a  questão  da  origem,  das 

religiões, do seu desenvolvimento ao longo dos séculos.
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A alternativa da TV Brasil para contemplar essa diversidade, que acaba 

sendo uma proposta bastante inclusiva, levou em conta o Censo do IBGE, que mostra 

os números atuais, conforme o Conselheiro João Jorge já citou, com uma maioria de 

católicos romanos, os evangélicos, seguidos por espíritas, religiões afro-brasileiras e 

os desdobramentos, enfim, judeus e budistas, dentro do Budismo outros segmentos 

orientais,  e  mulçumanos,  hinduístas,  exotéricos  e  as  tradições  indígenas,  as 

manifestações da tradição indígena.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – E os sem 

religião.

O SR. ROGÉRIO BRANDÃO (Superintendente de Programação) – E os 

sem religião, desculpe, que somam uma porcentagem de 7.28%.  As outras religiões, 

que  são  a  espírita,  religiões  afro-brasileiras,  os  budistas,  judeus,  muçulmanos  e 

exotéricos, tradições indígenas e outras religiosidades muito plurais, totalizam, nesse 

caso 3.16%.

Aqui,  o dado mais aberto, para termos uma compreensão melhor da 

nossa proposta, evangélicos e católicos somam 89.21%.  A soma das outras religiões 

minoritárias,  vamos chamar assim,  somam 1.99%.  A nossa proposta,  que é uma 

proposta  inclusiva,  neste  caso,  é  que tenhamos ali  a  representação de 89.1% da 

população,  teria um  slot dominical  de 6 minutos, quer dizer,  um lugar ocupado na 

grade, com uma redução bastante grande, inclusive em relação ao que temos hoje.  O 

segmento afro-brasileiro, pelo peso na formação da matriz cultural, também teria uma 

janela dominical, a ser definida de 13 minutos, e os outros grupos minoritários teriam 

também 13 minutos e nós totalizaríamos a distribuição dessa diversidade religiosa do 

Brasil, atendendo, de maneira, vamos dizer assim, equânime, todos esses interesses.

Os formatos seriam, no caso dos católicos, já foi expressado isso, nas 

reuniões que tive com o Padre Dionel, seria a manutenção da missa dentro daquele 

tempo  estipulado;  os  evangélicos,  a  manutenção  do  seu  culto,  sendo  programas 

gravados,  podendo  ser  de  natureza  jornalística  ou  registro  de  palestras,  festas, 

cerimônias ou próprias de cada realidade.
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A  questão  da  produção,  para  manter  espécie  de  isonomia  e 

equivalência, a TV Brasil poderia contar com o seu estúdio, seus equipamentos para 

poder  produzir  esses programas e alimentar  a  nossa grade ou,  de acordo com a 

escolha de cada um, poderia ser gravado e sendo entregue na emissora.   Dessa 

forma,  teríamos a presença de evangélicos,  católicos,  das religiões  afro-brasileiras 

fixos no dia da semana e com o rotativo dos outros 13 minutos, atendendo as outras 

diversidades.

Essa,  naturalmente,  é  uma  proposta  para  ser  levada  a  debate. 

Teríamos a  distribuição  na grade dessa forma e  a forma de seleção para ter  um 

processo  democrático,  a  EBC  lançaria  editais  para  o  cadastramento  de  uma 

representação  dos  segmentos  interessados  e,  no  caso  de  haver  subgrupos  ou 

representação  da  mesma  crença,  coisas  que  já  foram  manifestadas,  eles  se 

entenderiam para eleger aquele que seria o representante ou se acordaria entre si, no 

sentido de haver uma rotatividade que privilegiasse cada segmento daquele.  Quer 

dizer, essa é a proposta da Diretoria Executiva, que traz aqui para um debate, para 

uma  reflexão,  partindo  desse  pressuposto  e  dessa  determinação  de  pluralidade 

máxima das religiões, que foi o que nos orientou e que marcou esses princípios.

Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Antes de passar 

a  palavra  para  os  Conselheiros,  gostaria  de  manifestar-me  da  seguinte  forma: 

acabamos de discutir um recurso e uma contestação em relação a esta liminar ou esta 

tutela antecipada para que a nossa primeira decisão fosse mantida, que era retirar os 

programas religiosos do ar.  Na apresentação da proposta da Diretoria Executiva da 

EBC ela inicia a proposta colocando, sugerindo, propondo a permanência desses dois 

programas.

Então, vamos discutir isso tudo, mas o que decidirmos sobre a proposta 

que  a  Diretoria  Executiva  traz  aqui,  hoje,  vai  repercutir  sobre  a  primeira  decisão. 

Temos que estar bem atentos nessa discussão agora, porque aí vamos ter que voltar, 

dependendo  da  aprovação,  não  aprovação,  aprovação  parcial,  não  sei  o  que  vai 

acontecer,  à  primeira  decisão  para  rediscuti-la.   Então,  vamos  andar  com  essa 

discussão, mas estejamos atentos, porque não podemos ser contraditórios aqui em 

relação a isso.
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Já têm quatro pedidos: Anna, Takashi, Daniel e Guillherme.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Solicito ao 

Conselho que analise a minha proposta, que é a de essa proposição da empresa ser 

levada para as câmaras de direitos humanos e de educação para que possam se 

reunir, discutir, analisar e trazer um parecer para a reunião do Conselho; isso jamais 

inviabilizará que os demais Conselheiros e Conselheiras possam se manifestar, mas 

que, a exemplo do que tem sido feito até agora em relação a esse assunto, a esse 

tema, possamos ter um momento com as câmaras para a gente discutir e elaborar 

parecer  das  câmaras,  que  os  outros  Conselheiros  também  poderão  colaborar, 

obviamente, para apresentarmos na próxima reunião.

Obrigada.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Boa  tarde  a  todos,  gostaria  de 

parabenizar  a  Diretoria  da  EBC  pela  produção  de  uma  alternativa.   No  entanto, 

gostaria de apresentar a minha discórdia em relação a essa proposta e fundamento, 

explico,  pelo  seguinte  motivo:  existe  uma  distinção  muito  grande  entre  forma  e 

conteúdo e, no caso da religião, essa distinção ela é muito nítida.  Por que digo isso? 

Porque,  pegando dois  exemplos  pessoais,  como sou japonês,  assisti  várias  vezes 

cerimônias budistas, que são muito ricas em termos de movimentos, cores, orações 

etc., mas nunca entendi direito o significado de tudo aquilo.  Até que um dia, conversei 

com um tio meu, ele é sociólogo, e ele me explicou a essência do budismo.  Naquele 

momento, entendi o que era o budismo, que era, digamos assim – eu estava apenas 

olhando o lado pictórico, o lado espectral, o lado, se me permite, não quero ser rude, 

teatral da religião, quando, na verdade –, uma religião extremamente rica.

A  mesma coisa  acontece com o espiritismo,  já  fui  a  várias  sessões 

espíritas, ouvi várias palestras, muitas delas muito boas, mas alguma coisa estava 

escapando,  até  o  momento  em que  li  um livro  do  Ramatis,  que  entendi  diversas 

questões que foram colocadas em várias palestras e que eu não entendia.
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Então, é nesse sentido que eu falo que a religião, com todo o respeito 

que ela  merece,  é uma coisa  que precisamos compreender,  antes de mais  nada, 

precisamos compreender e não apenas olhar como se fosse um espetáculo teatral.

Qual é a minha preocupação nessa proposta da EBC?  A proposta é 

que a gente transmita uma série de cultos.  Então, tenho muito receio de que aconteça 

exatamente o que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas, a gente assiste 

a um culto, acha bonito, a gente se sente assim tocado por uma certa magia, mas a 

gente não compreende aquilo.

Quando  esse  tema  começou  a  ser  discutido  e  discutimos 

profundamente  na  Câmara,  para  mim  ficou  patente  que  a  EBC  tem  uma 

responsabilidade.   Qual é a responsabilidade?  É a de levar a informação para as 

pessoas compreenderem o que acontece na natureza, o que acontece na sociedade e 

mesmo o que acontece no plano espiritual.   Nesse sentido,  a nossa proposta era 

substituir  os  atuais  programas,  sem  nenhum  demérito  a  eles,  assisti  algumas 

transmissões da missa do Rio de Janeiro e respeito muito o programa, entretanto, está 

faltando uma coisa, que é explicar.  Tem muita coisa no catolicismo, frequento missas 

católicas, que não compreendo, não compreendo no sentido de que existem datas que 

não sei qual o significado, existem rituais que não sei qual o significado e gostaria de 

compreender.

Ora, entendi que a Agência estaria substituindo esses programas atuais 

por um conjunto de programas que dessem exatamente essa explicação.  Então, não 

é a questão de ser 13 minutos de uma transmissão de um candomblé ou de uma 

umbanda.  O que se questiona não são os 13 minutos, o que se questiona é uma 

coisa  de  você  transmitir  simplesmente  um ritual  de  candomblé  e  apresentar:  Oh, 

candomblé é isso.  Outra coisa é você pegar um estudioso do candomblé para que 

essa pessoa explique o significado daquelas coisas.

O que buscamos,  no fundo,  é  compreender  não  apenas  respeitar  e 

transmitir a pluralidade religiosa, mas compreender por que existe essa pluralidade. 

No  fundo,  essa  miríade  de  religiões  tem  uma  coisa  que  é  a  convergência,  a 

convergência espiritual.  Todas elas buscam alguns objetivos comuns.

Então, esse lado que seria importante a EBC trabalhar, transmitir.  Por 

exemplo,  por que existem diversas religiões?  É uma questão que muitas crianças 
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fazem e mesmo muito adultos fazem.  Por que existe catolicismo, espiritismo?  As 

pessoas  precisam  compreender  essas  diferenças  e  de  que  forma  essas  diversas 

religiões podem contribuir para a evolução do ser humano.  Então, são coisas muito 

mais relacionadas à transmissão com enfoque mais didático do que propriamente uma 

transmissão, pura e simples, de uma cena religiosa.

Obrigado.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Também penso que a 

proposta  da Diretoria  Executiva,  embora tenha o mérito  de procurar  formular  uma 

alternativa, acho que escapou da proposta, como se diria vulgarmente, do espírito da 

coisa.

Realmente, não se trata, a partir de uma estatística, tem uma estatística 

inclusive  submetida  a  crítica,  porque,  nessa  estatística,  aparecem  muito  pouco 

aqueles que têm mais de uma religião, o que é muito comum no Brasil, as pessoas 

terem mais de uma religião.  Não se trata propriamente, através de uma estatística, 

aferir  percentuais  e atribuir  a  esses percentuais  um tempo determinado,  definindo, 

inclusive,  atribuindo  responsabilidades  aos  fiéis  de  cada  religião  a  produção  de 

programas.  Poderia aqui começar a relacionar problemas dessa proposta.

O primeiro problema óbvio é o de que, de 10 em 10 anos, teríamos de 

modificar  esse  quadro,  porque  as  estatísticas  poderiam  variar.   A  segunda  é  a 

confusão que isso poderia trazer do ponto de vista, porque, como sabemos, salvo a 

religião  católica,  no  meu  tempo  de  criança  era  chamada  a  verdadeira,  salvo  a 

verdadeira  religião,  que  é  centralizada,  as  outras  todas  são,  quase  todas,  bem 

centralizadas.  Então, seria extremamente difícil.

A  proposta,  inclusive,  tenta  definir  um  caminho  para  isso,  reunir  as 

pessoas,  mas  isso  fugiria  completamente  do  controle  da  empresa,  inviabilizaria 

completamente a coisa toda.  Da proposta faz, inclusive, parte a manutenção da missa 

e  do  programa dos  batistas,  quer  dizer,  é  realmente  ignorar  solenemente  toda  a 

discussão que o Conselho travou aqui durante meses e meses.

Penso que um programa alternativo para recuperar a nossa discussão e 

o espírito da resolução haverá de ser produzido pela Empresa, pela EBC ou através 
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de um pitching, que se considere a proposta melhor, e essa proposta tem que, além 

do que o Conselheiro Takashi falou, fazer isso ao mesmo tempo em que vai transmitir 

as vivências religiosas, porque não se trata apenas, isso foi muito enfatizado, de fazer 

uma análise externa ao processo religioso, mas de mostrar as vivências e conversar 

sobre elas e incentivar a tolerâncias entre as diferentes religiões.

Penso que essa proposta não conseguiu recuperar o que pretendíamos 

fazer, ela dever ser, a meu ver, refeita para tentar acompanhar, realmente, o que nós 

quisemos ao retirar a missa e o Programa Reencontro, que é como se chama, da 

grade, porque a gente quer ter um programa que realmente proporcione aos ouvintes 

da TV Brasil o quadro da pluralidade religiosa do Brasil, e não distribuir o tempo em 

função de uma estatística que é sabidamente questionável.   Acho que não é uma 

proposta adequada francamente.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Boa tarde a todas e todos os 

presentes.  Queria parabenizar, na verdade, as argumentações do Conselheiro Daniel 

e do Conselheiro Takashi, concordo plenamente com as argumentos e, na verdade, 

elas abrem possibilidades de argumentações até mais inteligentes do que a gente, 

talvez, estivesse pensando.  Na exposição do Takashi e do Daniel  algumas coisas 

maiores fizeram sentido, acho que estão muito boas.

Parabenizar  também  a  Diretoria  Executiva  por  ter  apresentado  uma 

proposta de programação, mas, com todo o respeito, acredito que, de fato, a proposta 

não  contempla  a  Resolução  expedida  pelo  Conselho  Curador,  que  determina  a 

suspensão dos programas religiosos e a proposta que coloca a manutenção desses 

programas.   Então,  acredito que,  de fato,  essa relação do interesse de toda essa 

discussão  do  Conselho  Curador  acaba  não  sendo  contemplada;  acho  estranho  o 

Conselho  Curador  aprovar  uma  proposta  da  qual  ele  mesmo já  havia  decidido  o 

contrário.

Em relação à proposta de produção autônoma das diferentes religiões, 

acredito que toda a criação da EBC e da TV Brasil, como uma janela de exibição das 

diferentes culturas que existem no País, tem como um dos objetivos garantir  certa 

igualdade  das  manifestações  culturais  do  País,  sejam  elas  religiosas,  políticas, 

econômicas, enfim, acredito que fazer com que cada religião produza o seu próprio 

programa não vai garantir essa igualdade de condições, visto que as religiões Católica 
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e  Evangélica,  dentro  da  Evangélica  existem  várias,  dezenas  de  correntes,  então, 

podemos criar um problema para a própria EBC, garantindo o Programa Reencontro, 

porque  outras  manifestações  evangélicas  podem  requerer  seu  programa,  da  sua 

especificidade, a universal, enfim, diversas.

Se  a  EBC  ceder  os  espaços  para  a  utilização  desses  programas, 

podemos ir contra a Constituição, como o Conselheiro Jorge argumentou, no art. 19, 

da  utilização  desses  bens  públicos  para  as  religiões  produzirem  seus  programas. 

Então, se abrirmos para cada uma entregar o seu programa, vamos contra um objetivo 

da TV Brasil, que é uma igualdade de manifestação dos pensamentos culturais; se a 

gente cede o espaço para a programação, acredito que, talvez, pela interpretação do 

Conselheiro Jorge, podemos estar indo contra a Constituição.

Então, acredito que o pensamento da Resolução do Conselho Curador, 

que é a produção de um programa geral que, também, contemple as religiões Católica 

e Evangélica, é a forma mais democrática para garantir essa diversidade da religião do 

País.  É isso.

CONSELHEIRA  HELENA  CHAGAS (Ministra-Chefe  da 

Secretaria de Comunicação Social) – Olha só, não acompanhei a primeira parte 

dessa discussão que resultou na discussão anterior do Conselho.  Então, mais uma 

vez, esclareço que peguei esse bonde andando.  Por isso, sinto-me muito à vontade 

para dizer que gostei muito dessa proposta, achei uma proposta boa, acho que ela é 

plural.

Pergunto-me,  exatamente  por  não  ter  estado  aqui,  por  que  não 

apareceu  antes?   Por  que  esse  estudo  comparativo  da  BBC,  da  RTP,  não  foi 

apresentado  antes?   Por  que  isso  não  ajudou  a  nortear  a  primeira  discussão  do 

Conselho,  a primeira Resolução do Conselho.   Por  quê?  Porque,  no dia em que 

cheguei aqui, nem entrei na discussão praticamente, porque, enfim, não me senti nem 

à vontade, não tinha acompanhado.  O que observei?  Achei não a questão de tirar os 

programas do ar, acho um pouco inexequível fazer um programa que contemple todas 

as religiões, penso que seja fácil falar e difícil de fazer.  O que gostei nessa proposta é 

que ela dá espaço às religiões para que elas prestem o seu serviço.  Temos de definir 

o  que  é  isso?   O  que  é  a  programação  religiosa?   É  jornalismo?   É  um  Globo 

Repórter?  É um Caminhos da Reportagem sobre as religiões ou é um serviço que 
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você vai prestar à sociedade, a cada setor, dentro da sua religião de acordo com a sua 

representatividade.

Acho que a primeira coisa, porque é muito fácil você tomar uma decisão 

e dizer: Vamos tirar.  Mas vamos colocar o quê?  E como vamos construir isso que 

vamos colocar?  Então, parece-me que o que foi  colocado como fragilidade dessa 

proposta, para mim, é a força dela, porque ela coloca na mão dessas religiões esse 

espaço para  elas  prestarem o serviço  lá,  para  elas  definirem seus programas,  se 

mostrarem da forma como quiserem.  Tudo bem, o católico dizer: Quero fazer uma 

missa, o Reencontro, não sei como é esse programa, ou outros cultos, enfim, dentro 

da proporção, podemos discutir essa representatividade.  Se as outras religiões menos 

contempladas quiserem, enfim, mais tempo, acho que isso é uma longa discussão, 

não acho que isso esteja acabado, embora acho que a estatística do IBGE seja a mais 

fiel,  acho que ser formos escolher um critério,  o IBGE, institucionalmente,  é o que 

devemos adotar, mas acho que isso deve ser discutido.

Agora, o que acho interessante é isso: se a ideia é prestar o serviço, 

vamos dar espaço para as religiões prestar esse serviço com o seu próprio olhar, com 

o olhar dos seus fiéis.  Então, exatamente o que mais gostei nessa proposta é isto: 

vamos colocar os recursos da televisão do jeito que colocamos, hoje, para fazerem a 

missa, o Reencontro.  Vamos colocar para outras também mostrarem o que quiserem. 

Por quê?  Porque considero inexequível fazer: eu, Helena Nereide, vou produzir um 

programa religioso que contemple o pluralismo e todas as religiões.  Isso não existe. 

Já produzi televisão muito e isso não existe.  É muito difícil de você fazer isso.  Até 

gostaria de ver o das outras televisões.

Agora, você vê que, mesmo as televisões de melhor qualidade, a BBC, 

tem lá o seu servicinho, porque é uma maneira de você atender prestando um serviço, 

independentemente  do jornalismo que você pode fazer  sobre  as religiões.   Então, 

gostei dessa proposta sim.  Achei muito boa.  Se dependesse de mim, acho até boa a 

ideia de levá-la para as câmaras para ser submetida à consulta para a gente ouvir e 

discutir, mas acho ela uma boa.

Por  outro lado,  você tem uma decisão judicial  que você não tem aí 

muito...,  pode ser amanhã, pode não ser amanhã.  Do ponto de vista estritamente 

prático, com essa proposta, já se poderia começar, a partir de amanhã, oferecer os 15 
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minutos para as religiões afro-brasileiras ou outras, mantendo a missa, o Reencontro. 

A situação que temos, hoje, legalmente, mantém só a missa e o Reencontro.

Enfim, na minha opinião, acho uma proposta muito boa e a aprovaria, 

embora concorde com a Conselheira de submeter às câmaras.  Acho uma boa ideia, 

acho que tem de ser discutida, sobretudo, a distribuição desse tempo na grade, esse 

slot, se um é 26 ou outro é 13, se é ao domingo ou se é ao sábado.  Acho que temos 

de fazer uma discussão mais ampla.  Então, enfim, acho que é basicamente isso aí.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Em primeiro lugar, 

esse assunto foi já exaustivamente debatido aqui durante meses, já caindo até numa 

espécie  de  debate  filosófico,  quando  o  nosso  papel  aqui,  a  meu  ver,  é  mais 

jornalístico, de comunicação, do que discutir novas ou antigas ideias.

Quero parabenizar o nosso Diretor Jurídico, Dr. Fioravante, porque essa 

questão toda, agora, está realmente sub judice, esse é o primeiro ponto que temos de 

resolver.   Nada impede que a Câmara de Cultura venha analisar  a  questão,  mas 

parece-me que a tentativa da Diretoria da EBC e concordo, in totum, com as palavras 

da Ministra Chagas, ela está tentando resolver o problema e temos que procurar a 

solucionática e não a problemática.  Vamos tentar resolver esse problema.  Parece-me 

que aquela não copiar inteiramente, mas o caminho que a EBC indica ali, inclusive, 

permitindo que os ateus e não religiosos participem e expliquem os seus argumentos, 

parece-me algo interessante, adaptado às nossas condições nacionais, que são muito 

próprias.

Então, acho que temos de procurar uma solução.  Resolvida a questão 

jurídica,  se procure uma solução dentro de um trabalho de comunicação,  que é o 

nosso trabalho.  Sempre disse aqui e votei até contra a suspensão dos programas, 

que o Estado é laico, justamente para garantir a liberdade de todas as religiões.

Obrigado.

CONSELHEIRA  ANNA  MARIA  BUARQUE  DE  HOLLANDA 

(Ministra de Estado da Cultura) – Boa tarde a todos.  Queria, em poucas palavras, 

acrescentar, mas vejo que são duas ações paralelas que estão andando: uma questão 
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jurídica, de entrar com esse agravo, e a outra é essa opção de programação para 

ocupar esse espaço.

Esse  estudo  foi  muito  interessante,  muito  bem  feito,  pode  ser 

aperfeiçoado.  Acho que, realmente, de tempos em tempos, vai ter de se fazer uma 

nova pesquisa, porque está se vendo, a religião católica está decaindo, diminuindo; o 

aumento das religiões protestantes, pentecostais e tal.  Agora, o fato é que o povo 

brasileiro é multiétnico, multicultural, tem uma tradição de multirreligiosidade, e isso 

tem que ser respeitado.  Todas nossas manifestações culturais estão ligadas a festas, 

a  datas  religiosas,  católicas  em  grande  parte,  mas  também  às  culturas 

afrodescendentes,  indígenas.   Tudo isso faz parte da nossa tradição,  faz parte da 

nossa cultura e é muito bem cultivado.

Estamos falando da questão cultural.

Agora,  não  vejo,  também,  uma  possibilidade  de  tentarmos  interferir 

nesse processo, que existe, é real, é um direito, praticamente um direito adquirido de 

ter acesso aos atos religiosos que já existem há tantos anos, na rádio, TV e tal, se não 

tiver um estudo mais bem feito.  Achei muito interessante a sugestão do Conselheiro 

Takashi,  de  produzir  também  programas  –  eu  vejo,  no  caso,  também,  não  vejo 

substituir – esclarecedores sobre a história das religiões, sobre o significado dessas 

cerimônias  religiosas.   Acho  que  isso  vai  ajudar  muito  mais  na  reflexão  do  que 

estamos absorvendo.  Acho que isso é uma função realmente, e cabe muito à EBC.

Agora,  vejo  com  certo  medo  a  ideia  de  a  EBC  produzir  esses 

programas, sem carregar aquela possível acusação de cairmos no dirigismo.  Aí seria 

um dirigismo religioso, cultural, político.  Elas sabem o que dizem, cada religião vai ter 

o direito.  Vejo que elas têm esse direito de produzir e mostrar, e não dizermos o que 

deve ser mostrado.  Então, me assusta um pouco essa ideia de produzir.

Acho que o processo tem que ser  aperfeiçoado,  as câmaras devem 

realmente opinar, é muito importante.  Aqui tem um trabalho muito sério, estão sendo 

apontados caminhos, e isso pode ser até mais discutido até implementar.  Agora, eu 
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acho  como  uma  saída  possível,  sim,  se  basear  nesse  estudo  da  religiosidade 

brasileira, essa divisão entre as várias religiões e as várias etnias, religiões e tradições 

brasileiras.

Obrigado.

CONSELHEIRO JOÃO JORGE SANTOS RODRIGUES – Em discordo 

de parte dessa proposta, porque ela desautoriza a decisão do Conselho,  que foi a 

retirada dos programas.  Mas ela, na realidade, tem dados do IBGE, que são eivados 

de  equívocos  históricos.   Todo  mundo  neste  País  sabe,  a  perseguição  que  o 

candomblé sofreu no País inteiro e em especial na Bahia.  É salutar entender que as 

pessoas do candomblé não são maioria no Rio Grande do Sul e minoria na Bahia. 

Todos têm medo de dizer que é do candomblé.  A minha mãe, que era minha Ialorixá, 

dizia  que  era  sempre  da  igreja  católica.   Hoje  as  pessoas  têm  medo  dessa 

perseguição que se mantém do ponto de vista do estoque de intolerância religiosa.  A 

Ministra sabe que na quinta-feira da lavagem do Bonfim o templo católico fica fechado, 

diante de um milhão de fieis que vão lá homenagear os dois santos.  Então, não tem, 

nessa  pesquisa,  o  sincretismo.   Quantas  pessoas,  no  Brasil,  têm  duas  ou  três 

religiões, e não tem aí, nessa mesma pesquisa, as pessoas que são ateus, alguns 

famosos do Brasil, que também eram do candomblé – Jorge Amado e tantos outros.

Então,  evidentemente  que  essa  pesquisa  do  IBGE  reflete,  ainda,  o 

medo de uma religião oficial, o medo de autoafirmação, o medo de identidade, e pode 

causar danos se for feito com essa ótica.  Hoje, o Estado do Brasil que mais tem gente 

do candomblé é o Rio Grande do Sul, a cidade que mais tem terreiro de candomblé é 

Porto Alegre.  Basta visitar Salvador e se acha que a maioria das pessoas que têm 

terreiro  de  candomblé  diz  que  são  do  candomblé,  dizem  sou  católico.   A  Mãe 

Menininha  do  Gantois  dizia:  Sou  católica.  E  era  da  minha  religião,  o  candomblé. 

Foram 330  anos  de  perseguição,  templos  fechados,  os  instrumentos  sagrados  no 

lugar do crime.  Ficaram durante muito tempo no lugar do crime.

Ora,  a  TV  Brasil,  a  EBC  precisa  nos  ajudar  a  lutar  contra  alguns 

grandes problemas do Brasil,  como a comunicação.   O Conselheiro Paulo Ramos, 

talvez  confunda  comunicação,  o  estrito  senso  com comunicação  no  amplo  senso. 
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Estamos falando aqui que essa proposta tem que voltar para a Câmara de Cultura, de 

educação, de religião, ser discutida lá e vir muito melhor trabalhada para ter eficácia.

Toda vez que fala manutenção dos programas atuais, lembrem-se que 

está indo contra o Brasil, contra os brasileiros que não expressam isso.  Isso é um mal 

continuado.  Não podemos admitir que a violência contra mulheres, a homofobia seja 

tratada assim, não, vamos ver como é que faz.  Isso é um dano para a sociedade 

moderna, é parte da intolerância.  Intolerância religiosa não tem a ver com liberdade 

religiosa.  Ora, o que estamos vivendo é uma intolerância.  Esse instrumento jurídico é 

prova  dessa  intolerância,  é  acionado  por  duas  instituições  que  se  presume  terá 

maioria absoluta de seus fieis o tempo inteiro, e isso não é verdade.  Essas religiões 

vêm diminuindo, de ter essa preferência de 100%, 99%.  E, ainda que fosse assim, 

bastaria que uma pessoa no Brasil  não fosse dessas religiões, ela também teria o 

direito pela Constituição.

Terminando,  o  art.  19,  inciso  I,  da  Constituição:  veda  aos  Estados, 

Municípios e União, Distrito Federal, o estabelecimento de cultos religiosos ou igrejas, 

embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com suas representações 

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 

interesse publico.

Temos que decidir,  ou seguimos a Constituição ou a rasgamos.  Se 

rasgar ela, aí pode tudo, manter os programas, porque isso é vedado, é proibido.  E 

nós estamos dizendo, numa proposta nova, vamos manter o delito, vamos manter a 

inconstitucionalidade, apenas porque estamos com medo da igreja católica ou de uma 

igreja evangélica.  A Conselheira Ana, o Conselheiro Guilherme falou o seguinte: e se 

a Igreja Universal do Reino de Deus quiser o mesmo tempo do Reencontro?  Ela vai 

acionar juridicamente, já há uma base legal para isso, já tem uma Igreja Batista, mas a 

Igreja Universal também é uma igreja universal, e mesmo ela tendo uma TV Record na 

mão, vai querer isso.

Então, estamos decidindo aqui se o Brasil pode ser uma democracia na 

comunicação ou não.  Não há nenhum dirigismo nisso, o  Conselho tem pessoas da 

sociedade civil e, junto com as pessoas que são do estado brasileiro, tem legitimidade 

para propor avanços no Brasil.  E esses avanços são para que o brasileiro não possa 

ser só colocado à margem.  Isso está claro.   Ora,  vamos fazer um edital  para os 
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programas?  Claro, as igrejas seculares terão muito mais condição econômica, muito 

mais condições de produzir esses programas e entregar aqui.   Quantos programas 

indígenas chegarão aqui?  Quais os recursos que as religiões  indígenas têm para 

apresentar um teipe aqui nessas características?

Esse é um dilema que teremos que resolver.  A proposta sinaliza como 

fazer isso.  Mas o Conselheiro Takashi colocou aqui, todo mundo que está aqui nesta 

sala sabe o que é cada religião que tem no Brasil,  os seis principais ramos, como 

chegaram  aqui,  quantos  milhares  de  pessoas  professam  escondido,  crucifixo 

escondido,  conta  de  candomblé  escondida,  anéis  e  pulseiras  ocultas.   Numa 

sociedade que parece plural,  avançada ou que se quer manter.   Não,  as pessoas 

andam com suas coisas religiosas escondidas e com medo.  E esse programa de 

televisão pode ser fundamental para a educação.

Não  diria  que  é  um  programa  religioso,  para  mim  são  programas 

educativos, para educar o novo Brasil,  o Brasil  atual.  Ele tem esse caráter de ser 

programa  religioso  e  educativo.   Até  por  isso  as  religiões  tradicionais  têm 

universidades  –  fui  formado  na  Universidade  Católica  de  Salvador  –,  têm  cursos 

básicos e primários para educar.  Não conhecemos nenhum colégio do  candomblé. 

Não conhecemos, neste País, nenhuma universidade de candomblé.  O candomblé 

estará pronto para apresentar um programa, para trazer isso, mas é fundamental que 

se conheça essa religião de grande parte dos brasileiros, ainda escondida hoje pelo 

racismo institucional.

Então,  se  o  censo  do  IBGE identificou  que  na  Bahia  tem  0,5% de 

candomblecista,  todo  mundo  aqui  sabe  que  isso  é  um  equívoco.   Imaginem  se 

levássemos essa estatística para fazer o novo programa.

Por outro lado, se a proposta é 26 minutos, como manter uma missa, 

que são 45 minutos, em 26 minutos?  Como vamos fazer,  vamos enxugar, vamos 

cortar, vai tirar a comunhão, alguma parte da missa para ela ter 26 minutos?  Ela não 

poderá ter 26 minutos.  Ou será apresentada por partes, parte um e, dias depois, a 

parte dois?
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E acho que estamos crescidos demais para entender que houve uma 

decisão estudada, debatida, sofisticadamente, da retirada desses programas e em seu 

lugar a pluralidade religiosa.  Parece que temos medo disso.  Não estamos num País 

que tem uma religião só, não estamos no Irã, no Sudão, no Afeganistão, estamos no 

Brasil, que prega a liberdade religiosa, e precisa praticá-la.

Esse debate na TV Brasil  é republicano.   O que está se discutido é 

muito isso.  Claro, houve pessoas aqui que votaram contra.  Não podemos encontrar 

uma fórmula meio indiscreta de trazer de novo os programas e mantê-los.  Houve uma 

decisão de um Conselho autônomo, legalmente constituído que disse, olha, tem que 

tirar  esses  programas  e  colocar  em  seu  lugar  programas  religiosos.   Hoje,  o 

Conselheiro Takashi deu mais uma contribuição, que tal que seja aqui, que tal que 

seja acolá.

Então, eu proponho que esse programa apresentado aqui hoje venha 

para a comissão, e junto com o Conselheiro Rogério, a gente vá aperfeiçoando, vá 

tornando ele mais perto dessa decisão anterior, que será enfrentada na justiça, e que 

esperamos ganhar,  para que imediatamente possam ser  retirados os programas e 

acelere o prazo disso.

Um lembrete.  A decisão anterior não deu a data para apresentar o novo 

programa, mas está vinculada ao art. 4º com o art. 3º.  Se no art. 3º dá um prazo de 6 

meses para que os outros programas sejam comunicados e saibam que vai terminar, 

subentende-se que o art. 4º está dizendo que o prazo para ter os novos programas 

seriam 6 meses, que já foi superado.  Não foi colocado expressamente, mas o art. 1º, 

2º, 3º e 4º são conjugados, são vinculados, um vai fazendo a ponte para o outro.  Não 

tinha data formal no documento, mas tinha no art. 3º, 6 meses para as programas 

serem suspensos.  Não se tirar uma programação da grade, não coloca nada no lugar.

Então, essa tese não é que estamos acusando a EBC de não fazê-lo. 

Havia, sim, um prazo ali, implícito, indeterminado, não escrito, mas entendido por todo 

mundo, que sabia que tinha 6 meses para tirar o programa do ar.  Não pode a própria 

EBC agora colocar que não tinha uma data, não tinha um prazo.  Não, tinha um prazo 

para avisar quando sairia do ar.  E quando saem programas da grade, ficaria o que lá, 
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ficaria vazio?  Não há programação agora, no sábado e no domingo?  Não, teria que 

ter alguma coisa no lugar.  Provisório, ou internacional ou local, ou informativo, mas 

teria que ter alguma coisa.

A minha sugestão é que a comissão defina isso, discuta isso, traga para 

dentro da comissão, junto com a EBC, ajuste, otimize, melhore, lide com esses dados 

do IBGE de duas formas, aquele que é possível usar e interprete os fenômenos que 

não estão ali, o sincretismo, os ateus, e aquelas personalidades, brasileiros que têm 

três, quatro ou cinco religiões, dentro de casa e entre seus parentes.

CONSELHEIRA  ANNA  MARIA  BUARQUE  DE  HOLANDA –  Eu  só 

queria fazer um pequeno esclarecimento,  porque realmente acho que não foi  bem 

compreendido,  quando  falei  que  esse  estudo  é  importante  para  começar  a  ser 

considerado e falei que deveria ser, inclusive, aperfeiçoado.  Uma das questões é isso. 

Para mim está muito claro, tenho total consciência de que existe mesmo a questão, 

principalmente  o candomblé  e umbanda que as pessoas não assumem, se dizem 

católicos e, na verdade, não são.  Isso tradicionalmente existe, e existe em relação a 

outras religiões também, mas essas principalmente, onde existe esse estudo.  Então, 

acho que um aprimoramento maior desse estudo tem que ser feito.  Mas acho que é 

uma base, porque a partir daí podemos começar a desenhar o que seria essa grade.

Claro  que  também  quando  se  fala  do  tempo,  o  tempo  também  se 

adapta.  Claro, a Igreja Católica pode levar uma hora e meia e pode levar meia hora, 

depende do discurso do padre.  Então, sobre isso aí, podemos dizer o tempo que tem 

e é esse e acabou.  Quer dizer, não vai violentar ninguém.

Então, era só em relação a isso.  Obrigado.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO  (Superintendente  de  Programação)  – 

Presidente, gostaria só de fazer uma pequena observação para o conselheiro aqui.
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A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Querido, 

vou te dar um aparte, porque eu me inscrevi.  Eu estou inscrita há horas.  Ela está 

fazendo inscrições.  A senhora ainda está recebendo inscrições?  Então, a senhora 

me permite dar um aparte ao Rogério.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Vamos fechar a 

inscrição na Heloisa e ver se damos um encaminhamento.   Se não, fazemos uma 

pauta e depois retornamos.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu vou dar 

um aparte ao Rogério, com sua permissão.  E vou tentar ser rápida.  Quero dizer duas 

coisas.  Uma é sobre a proposta em si.  Não é verdade que ela está lastreando na 

estatística do IBGE de forma mecânica.  O IBGE aponta três blocos, aproximadamente 

90% que são católicos e evangélicos,  7.28% dos que declaram não ter  religião,  e 

3.41% dos que estão agrupados nas religiões minoritárias.

O que fizemos?  A nossa proposta assegura espaços de 26 minutos às 

duas  religiões  dos  maiores  blocos,  para  fazerem  missa  ou  qualquer  outra  coisa. 

Dentro daqui eles façam, se quiserem fazer missa de 26, ou outra forma de expressão 

religiosa.  A Igreja Católica perderia Palavras de Vida, que tem dois, e ficaria só com 

esse slot.

O programa dos evangélicos não é culto, é meio jornalismo de religião, 

testemunhos  de pessoas que fizeram isso,  passaram a ter  religião  e  melhoraram, 

superaram problemas etc., etc.

Então,  dentro  da  estatística,  nós  relativizamos  a  questão,  sim,  dos 

cultos afro-brasileiros, que pelo IBGE – sabemos que há uma repressão –, estariam 

dentro dos 3.41.  A esses grupos dos 3.41, que estamos chamando de minoritários, 

daríamos os slots pela metade, 13 minutos, e não 26 para as duas maiores.  E aos 

afro-brasileiros,  os  mesmo  slot  de  26,  dado  às  duas  grandes  religiões,  porque 
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entendemos que o peso da matriz é cultural e há histórica repressão sobre as religiões 

de matriz africana.  Então, há, sim, uma relatividade a ser observada na proposta. 

Agora, a proposta não é para jornalismo de religiões.  A faixa da BBC tem duas coisas, 

tem serviços e a faixa  religion genetics, que são jornalismo, tudo sobre islamismo, 

hinduísmo,  etc.,  etc..   Nessa  faixa  aqui  todos  estão  contemplados,  menos  o 

hinduísmo, que é 0,0, e numericamente o hinduísmo aqui seriam duas mil pessoas e 

pontua  zero.   Os  outros  grupos  que  pontuam  mais  de  zero  alguma  coisa,  estão 

contemplados na chamada faixa da diversidade minoritária.

Acho que a proposta é estatisticamente muito correta e tem relativismo 

cultural.  Agora, ela é para serviços.

Então,  acho  que  o  Conselho  tinha  que  ter  sido  mais  preciso.   O 

Conselho não disse, não escreveu que suspender era tirar definitivamente.  Não está 

escrito isso aqui.  Nunca foi dito isso aqui.  Está aqui assim: determinar a suspensão 

dos  atuais  programas  religiosos  nos  veículos  públicos  da  EBC.   E  eu  pedirei  ao 

Rogério  que  leia  a  carta  da  Presidente  Ima aos  religiosos,  onde  ela  também diz 

alguma coisa diferente.

Por que temos essa carta, presidente?  Porque foram no dizer que a 

Diretoria  está  ultrapassando,  a  Presidente  está  garantindo  que não  é  nada  disso, 

vocês estão querendo tirar à toa, o Conselho não quer isso não.

Essa determinação será imediatamente comunicada aos organizadores. 

Esta determinação entrará em vigor 6 meses depois.  Esta, e não estas, Conselheiro 

João Jorge.  E, por fim, ele diz: a Diretoria da EBC...  Devia ter dito.  Se é assim, 

Conselheiro Takashi, sabe que é um programa jornalístico sobre religiões, tudo bem, é 

possível  ser  feito.   Esse  ano  está  tudo  muito  complicado  do  ponto  de  vista  de 

orçamento, mas é possível ser feito.  Mas aí poderia ter dito isso aqui: para substituir 

tudo por um programa de jornalismo sobre religiões.

A  Nereide  parava  de  fazer  Caminhos  da  Reportagem,  e  ia  fazer 

Caminhos da Religião, um dia.  Embora, nós saibamos o quanto custou construir a TV 

pública, os senhores conselheiros não sabem tudo.  Com certeza, quando tivesse... 
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Qual é a pauta dessa semana, de Caminhos da Religião?  Católica.  De novo, qual é a 

pauta da semana que vem?  Sobre a Páscoa.  Qual é a pauta da semana que vem? 

Ah,  sobre  candomblé.   Sabe,  a  própria  construção  de  pauta  para  um  programa 

desses, suscita problemas de acusações para a TV pública.

Mas acho que a proposta de serviço pode ser bem combinada com a 

proposta  de  jornalismo,  Ministra  Helena.   Se  conseguirmos  combinar.   Agora,  o 

jornalismo  não  vai  responder,  não  vai  contentar  a  sociedade  brasileira.   Uma TV 

pública  só existe  porque ela  teve,  também, apoio  da sociedade  brasileira,  não foi 

porque nós aprovamos a lei.  Não foi fácil aprovar a lei, mas a lei foi aprovada com 

muito apoio.  Há quatro anos essa luta foi muito dura.

Então, é preciso cuidado com essa criança, não vamos jogar a água da 

bacia com a criança dentro, mas do jeito que estamos indo vamos jogar a criança fora 

também.  Estou achando as coisas muito preocupantes.

A Diretoria da EBC apresentará, ao Conselho Curador, alternativas de 

programação  para  comporem  (sic)  a  (ou  as),  nova  (ou  novas),  faixa  (ou  faixas), 

religiosa (ou religiosas) de seus veículos, respeitando o critério da pluralidade máxima 

das vivências religiosas existentes no País.

A  lei  da  EBC  precisa  ser mais  lida.   O  art.  2º  da  Lei  nº  11.652 

estabelece os princípios da comunicação pública praticada pela EBC.  E a expressão 

pluralidade, observada a pluralidade inclusive para o Conselho.   Quando diz que a 

sociedade civil participará do controle e da observância dos princípios, observada a 

pluralidade máxima (inciso IX).

Eu acho que o  Conselho  tem uma preocupação  corretíssima com a 

pluralidade.  Agora, precisamos decidir o que é a observância.  É para banir serviços? 

Então, vamos banir serviços.  Agora, isso tem, sabe, a TV pública vai ter um embate 

com a sociedade.  Tem esses aqui que mandaram uma carta aberta pedindo para tirar 

tudo  do  ar,  mas  tem  outros.   Então,  são  as  circunstâncias  políticas  que  serão 

enfrentadas.
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Agora, isso precisa ser dito de melhor forma.  Não foi dito aqui, sabe... 

Nós sempre entendemos que a  suspensão dos programas religiosos  era construir 

alternativa de serviços plurais que observam a diversidade.  Eles fatalmente voltarão, 

porque expressam com este ou com outro formato televisivo.  Eles são expressão das 

religiões mais numerosamente seguidas no Brasil.  Os números do IBGE podem estar 

errados, mas não estão muito longe disso.  A hegemonia de católicos e evangélicos é 

real.

As deliberações do Conselho precisam ser melhor expressas.  Alguém 

disse  que  a  Diretoria  desrespeitou  isso  aqui.   Não,  por  favor,  a  Diretoria  não 

desrespeitou isso aqui.   Vamos ler o que está escrito aqui.   Falou-se coisas muito 

pesadas aqui.  Eu vi um  e-mail, por sinal de um funcionário, Strozi,  dizendo que a 

Diretoria afrontou, ou coisa parecida,  a Resolução do Conselho.   Então,  por favor, 

você é um jornalista, vamos ler isso aqui.  Leia, leia.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Suspensão é deixar 

os programas permanecer?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não estou 

te dando aparte, dou aparte ao Rogério.

O  SR.  ROGÉRIO  BRANDÃO  (Superintendente  de  Programação)  – 

Embora a presidente já tenha tocado no assunto, só para deixar claro ao conselheiro 

ali,  que, na verdade, a nossa compreensão também não foi a intenção da Diretoria 

Executiva apresentar essa proposta, de maneira nenhum, de desrespeitar o Conselho, 

até  porque  considero  que  todos  nós  aqui  somos  adultos,  profissionais  e 

comprometidos com esse projeto.
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No art. 1º, como a Presidente Tereza já citou vem a referência à palavra 

suspensão e, na própria carta da Presidente Ima ao Padre Dionel e ao Pastor Flávio, 

veio essa referência, dizendo que, na verdade, a mesma não busca determinar o fim 

da  programação  de  cunho  religioso,  algo  que  suscitou  até  dúvida  neles  mesmos, 

porque achavam que a decisão estava sendo unilateralmente nossa.  Só para deixar 

isso  claro,  não  houve  a  intenção  de  afronta  e  nem  de  desrespeito,  de  maneira 

nenhuma.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Eu gostaria de ler 

a carta,  porque é importante que todos saibam que essa carta foi  encaminhada a 

todos  que  se  dirigiram  à  Presidente  Dilma,  achando  que  ela  poderia  resolver  a 

situação, etc.  Então, foi trazido a nós, para que pudéssemos nos expressar, o que 

achamos sobre isso e qual seria a resolução.

O último parágrafo diz assim: adicionalmente, é importante esclarecer, 

que conforme apresenta o texto introdutório da referida resolução, a mesma não busca 

determinar o fim da programação de cunho religioso na TV Brasil, busca tão somente 

a construção de uma faixa de programação plural, que permita manifestação de toda 

diversidade religiosa nacional.

Ninguém  aqui  diz  se  é  serviços,  se  é  programa  educativo,  se  é 

programa jornalístico.  Apenas colocamos a garantia de que haveria um programa com 

a manifestação mais ampla, plural, religiosa.

Reconhece-se, assim, a profunda religiosidade do povo brasileiro e sua 

importância como manifestação cultural.

Então,  acho  que  eles  entenderam bem que  o  que  o  Conselho  está 

fazendo,  na  verdade,  é  uma  modificação  de  grade.   Só  que  a  questão  é  muito 

polêmica.  Nós aqui já discutimos a questão da programação infantil  e não causou 

nenhuma convulsão,  alguma  coisa  na  sociedade;  a  questão  jornalística;  vamos  à 

questão da rádio.  Mas esse, particularmente, realmente trouxe uma situação para o 
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Conselho que o Conselho precisa sustentar, precisa melhorar suas argumentações, se 

precisar vamos ter que fazer isso.

Agora, não podemos aqui, e por isso acho que a proposta da Anna e de 

alguns outros, de que aprofundemos a proposta da EBC, para que possamos defini-la 

proximamente, talvez na próxima reunião debatermos essa proposta que foi colocada 

aqui.   O  Conselho  realmente  não  disse  que  esses  dois  programas  nunca  mais 

voltariam,  mas,  nesse  momento,  em que  o  Conselho  apresenta  um recurso,  uma 

contestação a uma liminar, como aqui iríamos aprovar o contrário?  Quer dizer, fica 

uma questão esquizofrênica para o Conselho.  Temos que ter essa cautela, e acho 

que amadurecendo na Câmara, debatendo novamente vamos encontrar uma saída 

para isso.  Se a maioria achar que é serviços, aí vamos ter que discutir outra questão 

que foi colocada agora, não foi colocado antes se é serviços, se é jornalismo, se é 

educativo.

Então, essa é uma questão importante, e até gostaria de saber quais 

são os outros serviços que a TV Brasil faz, porque sei dos serviços da NBR.  Tem 

outros, quais são e como são prestados?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Público?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Nesse mesmo 

sentido.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Presta 

serviços ao Governo, por contrato.  A TV aberta presta serviços à população.  Tem 

muitos serviços.  Se a senhora quiser, eu posso...
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que depois 

poderíamos ver que linha de serviços a empresa está prestando ao público, e de que 

forma esse seria mais um serviço.  Reconhecer que um programa desses é serviço, aí 

acho mais complicado, do ponto de vista...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Categoria, 

Presidente.  Em todo mundo se fala que isso é serviço religioso.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Acho que se for 

serviço, aí tem outra questão a ser discutia, em outro momento a gente faz isso.  Tem 

serviço educativo, tem vários outros.

Vamos terminar.  Vamos, agora, passar para a Heloisa, que é a última 

inscrita, e depois tentamos o encaminhamento.  Se não der para o encaminhamento 

ser agora, acho que é até melhor ser depois do café, porque aí podemos conversar 

com calma e dar o encaminhamento a isso.

CONSELHEIRA  HELOISA  MARIA  MURGEL  STARLING –  Eu 

concordo, Presidente, que essa discussão deve voltar para as câmaras.  Mas queria 

ponderar duas coisas.   Uma, eu acho que quase nada não sei,  mas desconfio de 

muita coisa.  Vou desconfiar de duas.  Primeiro, não é função da república, nem dos 

instrumentos da república, nem dos aparelhos da república, prestar serviço religioso à 

população.  Então, acho que o conselho deve fazer essa discussão, sim, para que a 

República  não continue,  diria  o  Sérgio  Buarque de Holanda,  a  ser  um lamentável 

equivoco neste País.

Acho que devemos fazer essa discussão seriamente aqui, porque não é 

função nossa, não é função dos instrumentos da República, pode até ser instrução de 

um governo  religioso,  mas  não  é  função  republicana  prestar  serviço  religioso.   O 

serviço que temos que prestar é o serviço que diz respeito ao bem público, e à coisa 
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comum.  Temos que resguardar o direito de expressão religiosa, é outra conversa, 

porque, senão, mistura, vamos todos ficar muito cordiais,  é uma República cordial. 

Então, acho que essa discussão deve ser feita.

É o primeiro ponto, que eu queria pedir que voltasse às duas Câmaras, 

para que fosse feito nesses termos, se este Conselho vai aceitar, republicanamente, 

esse  ponto  de  cordialidade,  que  agora  vamos  prestar  serviço  religioso  para  a 

população.  Aí vamos discutir qual a natureza do serviço religioso que vamos prestar 

para a população, e eu vou ter algumas sugestões se esse for o caso.

Segundo ponto.   Não me parece que haja  nenhuma dificuldade,  por 

parte,  e  gostaria  também  de  discutir  isso  nas  câmaras,  por  parte  das  EBC,  de 

trabalhar a questão religiosa no sentido dos valores, e no sentido da sua capacidade 

de multiplicação dentro deste País.  Então, nós somos capazes de fazer programas 

educativos,  devemos  ser  capazes de fazer  programas jornalísticos,  porque,  senão 

formos capazes de fazer essas duas coisas, para discutir a quantidade de caminhos 

religiosos que têm neste País, então também acho que devemos discutir  se vale a 

pena lidar com esse tema.  Não é possível que a gente não possa ter,  em nossa 

programação educativa, e em nossa programação jornalística isso.  E discutir  com 

quais recursos e com quais condições.

Eu concordo, acho que deve voltar para as câmaras, porque, senão, 

vamos continuar ligando com o traço de cordialidade aqui, que não é prudente, neste 

Conselho, e que eu acho que não cabe, que é essa discussão de se termos de fazer 

serviço religioso aqui dentro.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Você me permite um 

aparte, Heloísa?  É muito rapidinho esse meu adendo.  Essa ideia de distribuir pelas 

religiões, o tempo, lotear a TV Brasil pelas religiões, aparentemente é simples, mas 

pode se complicar e se tornar um vespeiro absolutamente fora de controle.  Primeiro, 

exceção feita à religião católica, que é centralizada, as demais religiões não têm esse 

centro.   Então,  vai  haver  uma  disputa.   Pode  haver  uma  disputa  absolutamente 

tremenda a respeito desse loteamento.
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Segundo, feito o loteamento, superada essa fase preliminar, se um dia 

ela  puder  ser  superada,  podem  ocorrer  situações  de  difícil  administração.   Por 

exemplo, vem um programa sectário, que prega a intolerância.  Aí a EBC vai ter um 

censor que vai ficar controlando esses programas, dizendo esse pode, esse não pode, 

e no que ele disser que um não pode, a celeuma que isso não vai causar, as batalhas 

jurídicas que isso vai provocar.  Quer dizer, é um vespeiro que vamos montar, que não 

tem nenhuma garantia de viabilidade.

Eu quero chamar atenção para o Conselho, que quando essa discussão 

for para as Câmaras, pensar nesse assunto.  É uma aparência de resolução, mas 

pode  vir  em  bumerangue,  o  problema  ser  duplicado,  tanto  preliminarmente,  para 

estabelecer que é dono de cada lote, como depois, se se estabelece que o dono do 

lote faz o que ele quer, virá com sua gravação aqui e teremos que por no ar.  Se não 

gostar, vamos nomear uma comissão de censores aqui, que programas podem ser 

publicados ou não?

Trata-se de uma proposta evidentemente inviável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Temos  uma 

proposta, se eu anotei bem, que seja levada à Câmara de Cultura, Meio Ambiente e à 

Câmara de Direitos Humanos.  Tem alguma outra proposta para ser votada agora? 

Acho que é só essa a proposta.

CONSELHEIRA HELOISA MARIA MURGEL STARLING – E que traga 

na próxima reunião também.  Acho que deve.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Podemos, então, 

votar?  Todos estão de acordo?  Tem alguém contra essa proposta de que leve a 
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essas  duas  Câmaras,  discuta  o  projeto  e  apresenta  aqui  um  parecer?   Todos 

concordamos?

Então, está bem.

Ana solicita que o Departamento Jurídico nos informe o andamento da 

ação.

Vamos à pausa e continuamos depois.

(Intervalo)

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Vamos,  por 

favor, reiniciar a reunião agora.  Precisamos da Tereza, para ela continuar.

Precisamos  que a  Diretora  Presidente  esteja  aqui  para  continuar  os 

seus informes, mas enquanto ela não chega, foi levar a Ministra ao elevador, podemos 

passar  para  o  item  da  Câmara  de  Rádio,  os  informes,  que  são  rápidos,  e  o 

Conselheiro Takashi pode dar esses informes.

CONSELHEIRO  TAKASHI  TOME –  Boa  tarde  a  todos,  novamente. 

Nós tínhamos previsto duas atividades para a Câmara de Rádio, ontem e hoje.  Ontem 

seria  uma  visita  ao  sistema  de  transmissão  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia  e 

infelizmente  não  pode  ser  efetivada,  devido  ao  problema  do  mal  tempo e  alguns 

problemas técnicos.  Então, essa visita acabou não acontecendo, vamos tentar fazer 

em alguma outra data.   E,  hoje de manhã, tivemos uma reunião ampliada,  com o 

reforço  de  alguns  conselheiros,  como  o  Conselheiro  Paulo  Derengoski,  e  o 

Conselheiro Guilherme nos ajudaram nas discussões.  Basicamente o que foi tratado 

foram dois temas, a questão da rádio digital, em que a EBC, o Guilhon e o Orlando 

Sena fizeram uma apresentação de qual é a situação; tiramos algumas propostas que 

temos que transcrever e melhorar um pouco.
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Mas essencialmente,  sentimos que o processo de definição da rádio 

digital, em nível governamental, tem ocorrido de uma forma não muito clara para todos 

os atores, inclusive para nós, da EBC.  Então, a EBC precisa ter uma participação 

mais  efetiva  nesse  processo,  solicitar  uma  participação  junto  ao  Ministério  das 

Comunicações,  ao  Inmetro,  coisas  desse  tipo,  para  termos  um acesso  melhor  às 

informações técnicas.

Uma segunda questão.  Muito se discute a respeito da rádio digital, mas 

é sempre uma discussão entre técnicos.  Então, está faltando uma discussão sobre o 

que o ouvinte realmente quer, o que ele precisa.  E de repente, será que a rádio digital 

é uma solução para o que ele precisa?  Então, precisamos fazer uma pesquisa nesse 

sentido, para escutar os ouvintes.  Não sei se essa pesquisa seria feita pela EBC, ou 

se colocaríamos em forma de sugestão para o Ministério  das Comunicações ou a 

própria Anatel.  Mas o fato é que não existe esse tipo de informação e ela precisa ser 

levantada.

E uma terceira questão,  precisamos continuar discutindo,  esse grupo 

técnico da Superintendência de Rádio, mais a Câmara de Rádio, precisam continuar 

discutindo  para  termos  uma  melhor  ideia  de  qual  seria  a  nossa  proposta  para  o 

modelo de ocupação do espectro.

Isso foi na parte de rádio digital.

E o segundo tópico, um pouco mais extenso, foi sobre a rede nacional 

pública de rádios, ou seja, a formação de uma rede pública de rádios, incluindo não 

apenas a EBC, mas todo o conjunto de rádios públicas, universitárias e mesmo as 

comunitárias.  Como a apresentação e os esclarecimentos tomaram a maior parte do 

tempo,  acabamos  não  conseguindo  aprofundar  muito  a  discussão,  mas  tiramos 

algumas ideias básicas.

Uma seria a necessidade de discutirmos os princípios para formação da 

rede.   E  tudo  isso  aqui  pensamos  em  detalhar  melhor  e  colocar  em  forma  de 
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resolução.   Uma seriam os  princípios  para  formação  da  rede  nacional  pública  de 

rádios, ou seja, quais seriam as sugestões e propostas do  Conselho Curador para 

essa carta de princípios.

Uma  segunda  questão  seria  a  atenção  às  emissoras  da  Região 

Amazônica, ondas curtas e mesmo FM em alguns casos.

E  uma  terceira  questão,  mais  pontual,  é  uma  proposta  mais 

especificamente à Radio MEC, ondas médias, de Brasília.  Nossa proposta é que ela 

seja mais ou menos nos moldes da Rádio MEC do Rio de Janeiro, ou seja, focada em 

notícias de transmissão de MPB, com comentários.

Então, essencialmente foi isso que foi discutido.   Temos um trabalho 

pela frente para pegar toda essa discussão e escrever uma proposta de resolução em 

cima.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Temos  a 

manifestação de algum conselheiro, em relação aos informes da Câmara de Rádio.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Só gostaria, como 

membro da Câmara de Jornalismo, e tive acesso à reunião da Câmara de Rádio, 

ressaltar que foi uma reunião realmente muito positiva, de alto nível; o Guilhon fez 

uma explanação que esclareceu profundamente coisas sobre as quais não estávamos 

ao  par.   E  quero  repetir  que  reuniões  desse  tipo  é  que  farão  a  nossa  Empresa 

Brasileira,  a EBC, crescer.  Acho que novas reuniões virão nesse sentido.  Vimos, 

hoje, todos nós que lá estávamos, a tremenda e gigantesca importância do rádio, e, 

inclusive,  da  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  para  o  desenvolvimento  de  uma 

comunicação moderna e construtiva no Brasil.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Mais  algum 

comentário?

Então,  vamos  continuar.   Tereza,  podemos  voltar  aos  informes  da 

Diretoria Executiva.

Ainda,  como informes,  tem os  itens  acessibilidade  da  TV Brasil  e  o 

Plano Plurianual.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Acessibilidade.  Estão em curso as medidas que apresentamos no plano de trabalho, 

algumas  em  execução.   Vou  pedir  ao  Nelson  que  apresente  um  balanço  da 

implementação.   A  SUCOM  é  a  área  mais  responsável  por  isso,  a  maioria  das 

medidas estão lá concentradas.

O SR. NELSON BREVE (Superintendente de Comunicação Multimídia) 

–  Boa  tarde,  senhores  e  senhoras  conselheiras  e  conselheiros.   Eu  entendi 

acessibilidade  na  TV  Brasil,  mas  entendi  que  estava  se  falando  da  política  de 

acessibilidade no sentido mais amplo.  Se não passaria para o Rogério.

Vou falar, primeiro, da TV en passant, e se tiver mais algum detalhe, o 

Rogério pode me corrigir e complementar.

Em relação à legenda oculta, estamos dentro dos limites estabelecidos, 

superamos os limites, oito horas diárias – o aumento da regulamentação, passou de 

seis para oito, quatro pela manhã e quatro à noite, e estamos enquadrados.

Na áudio  descrição,  começou a valer  em julho,  que são duas horas 

semanais e estamos com dois filmes por semana, o que significa que estamos com 
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pelo menos três horas, em média, cada filme 90 minutos.  Estamos com pelo menos 

três horas semanais.

Estamos utilizando Libras plenamente na NBR e em relação à TV Brasil, 

para  podermos  ter  todos  os  nossos  telejornais,  também  a  tradução  em  Libras, 

estamos  aguardando  o  concurso  que  prevê  a  contratação  de  profissionais  que 

traduzem essa linguagem.

Em relação  a  programas,  todos sabem, temos o programa especial, 

com a nossa  Fernandinha,  a  única  repórter  com Síndrome de Down  na  televisão 

brasileira, fazendo programas maravilhosos, como o da última semana, em que ela foi 

entrevistar o pessoal de uma batucada, de uma bateria feminina.  Foi muito legal, eu 

assisti a esse programa.

E o jornal visual, que todos conhecem, que é apresentado inteiramente 

em Libras, o único da televisão, e que em Libras inclusive de corpo inteiro, que é a 

nova modalidade.

Em  relação  à  internet,  informo  que  desde  o  ano  passado  estamos 

estabelecendo  o  Drupal  como  a  ferramenta  de  administração  padrão,  que  é  um 

software livre, o mesmo que está sendo usado pela Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos,  no  site que foi  lançado como inovador em matéria de acessibilidade no 

Brasil,  que  é  o  site da  Secretaria  Nacional  da  Pessoa  com  Deficiência  – 

pessoacomdeficiencia.gov.br.

No novo portal da EBC, que estamos já com uma empresa escolhida 

para realizar, prevemos no nosso termo de referência, a utilização do Imag 3.0, o novo 

Imag que foi utilizado nesse site, que tem a mais ampla acessibilidade, da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos.  E também os padrões internacionais,  UAI e W3C, 

vamos utilizar em todos os nossos sites, que serão reformados a partir do novo portal 

da EBC.
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E nesse evento que tivemos, do lançamento do site, conversamos com 

a Ministra Maria do Rosário para fazermos parcerias com a Secretaria Nacional de 

Direitos  Humanos  e  com  outras  entidades  a  fim  de  ampliarmos  também,  a  EBC 

apoiando, ajudando e tendo novas formas de acessibilidade digital.

Em  relação  à  política  de  pessoal,  o  nosso  concurso  contempla  a 

proporcionalidade, estamos para contratar a empresa para fazer a capacitação, cursos 

para atendentes, e, também, palestras institucionais de conscientização de todos os 

funcionários da EBC para a questão da acessibilidade.

Em relação às instalações, as novas instalações já estão adaptadas; as 

reformas preveem essa adaptação, e inclusive o nosso projeto de sinalização visual 

contemplará a questão da acessibilidade, especialmente para os cegos, que vamos ter 

em braile as indicações.

Portanto, sucintamente, é isso.

CONSELHEIRA  ANA  MARIA  DA  CONCEIÇÃO  VELOSO –  Temos 

recebido  algumas  questões.   Primeiro  lugar,  parabenizar  pela  colocação,  da 

implementação da audiodescrição, que era uma questão que tínhamos discutido muito 

dentro da própria política de acessibilidade, que veio no plano de trabalho da empresa 

e tal.

Vou passar esse informe, novamente, para as pessoas que discutem 

essa questão da acessibilidade, que me solicitaram para discutir essa questão aqui 

com o Conselho.

Mas ainda temos uma questão para a empresa dar uma checada, nas 

adaptações da áudio descrição, na tecla SAP nas operadoras de TGV por assinatura. 

Já tivemos uma série de reclamações aqui na Ouvidoria, não sei se continuamos a tê-

las, e algumas pessoas que fazem parte dos movimentos, associações nacionais de 

deficientes, têm reclamando que as operadoras de TV por assinatura que retransmite 
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a TV Brasil estão furando com essa questão.  Para além das outras dificuldades.  Por 

exemplo,  também recebi  e-mail de pessoas que não conseguem assistir,  dento do 

pacote da empresa, que é obrigada a fornecer e não fornece.  Então, essa é uma 

questão que já discutimos isso aqui, e tem um agravante da acessibilidade, de não 

estarem prestando o serviço que têm que prestar ao oferecer a programação da TV 

Brasil.

Então, queria que vocês dessem uma checada nessa questão, como a 

solicitação dessas associações.

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte)  – Nós já tínhamos 

percebido essa falha das operadoras de TVs a cabo, e procuramos elas, estamos em 

contato para resolver esse problema que é um problema técnico que eles encontram, 

porque hoje estão recebendo dois sinais das emissoras.   Muitas emissoras que já 

estão transmitindo em digital,  mas está recebendo um sinal  analógico,  e outras já 

estão mandando um sinal digital.  Então, as operadoras tiveram esse problema para 

receber, como o áudio descritivo e poder fazer essa transmissão.  Mas a EBC já se 

prontificou,  por  exemplo,  junto  à  NET,  e  estamos  resolvendo  o  problema  desse 

equipamento para que o mais rápido possível vai estar sanada essa deficiência.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO – Obrigada. 

A  orientação  que  temos  dado,  pelo  menos  dos  e-mails que  recebo,  é  de 

encaminhamento para que seja tratado na reunião do Conselho e para a Ouvidoria.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Hoje nós 

calculamos  em  25%  da  população  o  acesso  que  nós  provemos  com  os  nossos 

próprios sinais, e queremos ampliar isso.

O  SR.  ROBERTO  GONTIJO (Diretor  de  Suporte)  –  Em  seguida, 

podemos ver o objetivo que está elencado por nós no PPA, que é ampliar e fortalecer 
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o sistema público de comunicação e radiodifusão, buscando universalizar o acesso à 

população,  à  programação  complementar  e  diversificada,  de  natureza  educativa, 

artística, cultural, informativa, científica e promotora da cidadania.  Esse é o objetivo 

inserido por nós no PPA.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  É 

importante dizer para os conselheiros que isso aí, olha, estamos copiando, recortando 

do PPA para vermos fidedignamente o que está lá.  Não é formulação nossa, é uma 

cópia, são imagens.  Não sei se disse isso.

O  SR.  RICARDO  COLLAR (Secretário  Executivo)  –  Só  para 

exemplificar  isso  que  a  presidente  está  falando:  os  indicadores  de  avaliação  do 

programa.   Aqui  tem  indicadores  de  vários  outros  que  serão  oferecidos,  foram 

oferecidos por outros ministérios ou outras empresas públicas.

Este indicador é oferecido pela EBC, que é aumentar o percentual da 

população com acesso à radiodifusão pública terrestre, que hoje é esse percentual de 

25%.  De acordo?

Os  outros  indicadores  são  verificados,  acompanhados  por  outros 

ministérios, ou por outras empresas públicas.  Esse é o objetivo, como já falei.

As metas, como a presidente estava falando, da EBC, acolhidas pelo 

PPA: ampliar a cobertura da TV Brasil  internacional a, pelo menos, 80 países.  No 

exterior, vamos chegar a 80 países.  E hoje estamos com 69, contando com o Japão.

Então, ao longo da execução do Plano Plurianual, queremos chegar a 

80 países.
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Ampliar  a  cobertura  do  sinal  terrestre  de  radiodifusão,  segundo  a 

disponibilidade do plano básico de outorgas, para garantir o acesso de pelo 50% da 

população à programação da TV Brasil.

Região Centro-Oeste, Região Nordeste, Região Norte, Sudeste e Sul.

O SR.  ROBERTO GONTIJO (Diretor  de Suporte)  – Isso é cobertura 

terrestre, fora as operadoras de cabo e tal, parabólicas.  Hoje temos uma cobertura de 

25%, e a proposta do PPA é de chegarmos a 50%.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  A 

cobertura terrestre que estamos querendo ampliar é aquela emissão do nosso próprio 

sinal.  O milagre que a EBC fez foi construir uma TV pública não tendo canais para 

fazer  o  sinal  próprio.   Nós fazemos o  milagre,  não é  Takashi,  combinando  várias 

plataformas de distribuição de sinal.  E isso foi uma obra nossa, que é combinar os 

poucos canais próprios com a TV por assinatura, com a parabólica,  e com a rede 

pública  de  televisão  nos  estados,  que  são  televisões  de  outros  entes,  mas  que 

trouxemos  para  uma aliança  conosco.   Essa  é  uma obra  considerável,  uma obra 

institucional que viabilizou a nossa existência, porque se dependesse dos três canais 

que a União nos deu para construir a TV pública, a TV Nacional de Brasília, a TVE do 

Maranhão e a TVE do Rio, não existia nada, existiria uma TV de três canais.  O que 

estamos falando agora é o sinal terrestre, quer dizer, o sinal dos canais próprios afora 

esses outros.  Essas parcerias, essas alianças, isso é outra coisa, são sinais de outros 

e não é sinal em terra.

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte) – Mais a expansão 

das RTVs.  Já estamos com oito operando e já estamos em montagem de mais seis, e 

esperamos concluir no mês de outubro; mais a cidade de Porto Alegre, que até o dia 5 

ou 6 já estaremos com o sinal no ar, em digital.  Lá é uma geradora.
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O  SR.  RICARDO  COLLAR (Secretário  Executivo)  –  Aqui,  Gontijo, 

temos a regionalização da meta: ampliar a produção regional de conteúdos próprios 

da EBC, implantando mais três canais geradores nas Regiões Norte, Nordeste e Sul, 

para que a TV Brasil tenha ao menos uma geradora em cada região.  Está distribuído 

assim.

Metas da EBC: ampliar em 100% a cobertura geográfica dos sinais de 

radiodifusão  em ondas curtas e tropicais  para assegurar  a  recepção radiofônica  a 

todas as localidades das Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não alcançadas por 

outras frequências.  Dessa forma aqui.

O SR. ROBERTO GONTIJO (Diretor de Suporte) – Hoje a ondas curtas, 

que  chamamos de  Rádio  Nacional  da  Amazônia,  cobrimos  uma faixa  de  25% na 

Região Norte; cobrimos menos de 1% na Região Nordeste, e menos de 1% na Região 

Centro-Oeste.  O projeto de expansão da EBC é de cobrir todas essas regiões em 

100%.   E  também ondas  tropicais,  que  hoje  a  nossa  cobertura  é  zero,  todas  as 

emissoras tropicais estão desativadas já há longo tempo.  É recuperar todos esses 

projetos, tanto de ondas curtas como de ondas tropicais, que na verdade, cobriria mais 

a Região da Amazônia, mas seria um reforço para as ondas curtas.  Hoje, na região 

da Amazônia, estamos com uma faixa de 25% da população atingida.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Para atingir essas 

metas, quais são as iniciativas que a empresa tem que adotar?  Ampliar e aprimorar a 

de produção e transmissão, a qualidade dos sinais da programação, a acessibilidade, 

interatividade, alcance e abrangência dos veículos do sistema público de radiodifusão 

e comunicação.  Essa é uma iniciativa.

A segunda: fortalecer os canais de participação direta da sociedade, na 

gestão de conteúdos dos canais da EBC, e assegurar as condições de atuação no 

Conselho Curador como órgão consultivo e deliberativo e a implantação do sistema de 

operador de rede nacional de televisão pública digital.
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Aqui  temos  o  programa,  conforme  falei  no  início,  de  20  e  25%  de 

comunicações  para  o  desenvolvimento  e  a  inclusão,  e  democracia,  temos  várias 

iniciativas que são implementadas por outros ministérios de forma transversal, dentro 

do Governo, ou por outras empresas.

E aqui temos uma iniciativa da EBC, que é conduzida pela EBC, vamos 

dizer assim, que é a implantação dos canais públicos de TV digital.  Aqui tem o custo 

total, a data de início e a data de término.

Obrigado.

Queria acrescentar alguma coisa?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Ricardo, você poderia 

disponibilizar essas lâminas para nós.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Terminou, 

Tereza?  Mais alguma coisa?  Conselheiro Takashi.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Só  a 

importância  de  porque  estamos  querendo  fazer  ondas  tropicais  nessa  altura  do 

campeonato,  se alguém levantar,  é porque temos alguns lugares no Brasil,  alguns 

vazios  de  sinal.   Chamamos  de  buracos  negros.   São  lugares  aonde  não  chega 

nenhum sinal nem de rádio e nem de televisão.  Pode parecer estranho, mas existe. 

Se pegar, assim, Girau, vamos talvez fazer uma rádio lá em Girau, uma parceira.  Lá 

onde é a obra mesmo, no local onde estão começando a viver 10.000 operários, numa 

grande obra para a infraestrutura do Brasil,  lá não chega sinal.   O único sinal que 

chega lá é da Bolívia.  Então, vamos por sinal lá.  Girau e Santo Antonio são dois 

vazios.
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CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Gostaria de parabenizar a Diretoria 

da EBC.  Fiquei agradavelmente surpreso ao ver todo esse conjunto de propostas. 

Apenas fazer um comentário com os colegas conselheiros, porque talvez alguns não 

estejam muito familiarizados com o PPA, que o PPA é uma proposta, não é garantia. 

Então, todo ano temos que brigar na LOA, lei orçamentária, para que cada detalhe que 

está lá seja contemplado.  Por enquanto são apenas propostas.

O SR. RICARDO COLLAR (Secretário Executivo) – Por isso não falei 

em dinheiro.

CONSELHEIRO TAKASHI TOME – Mas, de qualquer forma, ficam os 

parabéns, lembrando esse detalhe.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Esgotamos o 

tema?

Então,  vamos  para  o  último  ponto  de  pauta  agora,  que  é  aquele 

seminário de balanço, que tínhamos discutido na reunião anterior e que a partir da 

proposta  da  Diretora  Presidente  Tereza,  nessa  última  reunião,  ela  propôs  uma 

discussão de, primeiro, um seminário.

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 

Presidente, não propus nada, você me pediu uma data.

A  SRA.  PRESIDENTE (Ima  Célia  Guimarães  Vieira)  –  Na  última 

discussão teve uma apresentação sua de que tivéssemos dois momentos, o balanço 
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de gestão e a questão de um seminário maior.  O grupo que ficou responsável de 

estabelecer os termos dessa reflexão, sugere dividirmos mesmo esse momento em 

dois.  Então, isso vai ao encontro do que já vinha pensando, que é uma reunião de 

balanço de gestão agora em outubro, e, depois, no início do ano, uma reunião de 

reflexão mais política, de perspectivas etc.

Então, aqui eu trago a proposta do grupo, desses dois momentos e já 

uma data para esse momento de outubro.  Se todos aceitarmos que seja agora em 

outubro um balanço de gestão, seria uma reunião aberta, provavelmente aqui nesse 

auditório, na forma de auditório mesmo, nessa sala… Aberta, com ampla divulgação.

A proposta é que seja no dia 13 de outubro.  Esse é um dia, Diogo 

lembrou bem, pós-feriado.  Então, pode ser que alguns de vocês não possam, esses 

que chegam no dia anterior.  Ou então mais para frente, e aí teríamos que ver se a 

Tereza pode, porque aí seria mais perto no final do mês, aí no dia 25 de outubro.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Questão 

de ordem.   Primeiro,  essa proposta começou por  uma proposição  do Conselheiro 

Daniel,  que propôs, e me corrija se estiver errada, um seminário de reflexão,  uma 

coisa mais arrojada, com convidados etc. etc.  E que fosse um momento, inclusive, de 

discutir  o  modelo  da  EBC.   Ele  falou  várias  coisas,  a  respeito  de  ser  não  uma 

avaliação de gestão, mas uma discussão política sobre a EBC e inclusive o seu futuro 

etc. etc.  E depois essa discussão evoluiu para o seguinte sentido, haveria um grupo 

para formatar isso.  E a Diretoria Executiva participaria desse grupo.  Eu indiquei o 

Diretor Garcez naquele momento, e ele não foi chamado para nenhuma participação 

nesse grupo que concebeu esse evento.

Queria  registrar  isso,  que  inclusive  está  em  ata,  que  haveria  uma 

participação da Diretoria na discussão.

Segundo,  não  existe  nenhuma  previsão  de  prestação  de  contas  de 

quadriênio, mas como achamos que temos um saldo enorme para deixar aqui, o nosso 
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legado é valoroso, a gente faz com muito prazer.  Agora, tem problema de agenda, 

sim,  porque realmente  a  Presidente  tinha proposto 27 de agosto  no começo.   Eu 

ponderei que é muito cedo.

Diogo,  não estou dizendo que não quero fazer.   Não disse que não 

quero fazer.  Eu acho que é importante fazer, sim, temos toda disposição de fazer.  Só 

estou registrando isso, que não é um rito ordinário, Diogo.  Mas acho que é um rito 

republicano.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Inclusive você já 

tinha aceitado isso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não tem 

dúvida.  Só estou ponderando mais a questão do Diretor Garcez não ter sido chamado 

para discutir o formato.  Só estou perguntando se não houve isso.  Mas tudo bem, a 

Presidente me pediu a data e eu propus dia 11.  Ela disse que dia 11 não podia e 

propôs dia 13.  Eu disse que aceitava.  Tudo bem, e ela está apresentando essa data.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – É que houve a 

lembrança que dia 12 é feriado, e então pode ser que algum conselheiro que chega no 

dia anterior não possa por estar com algum compromisso.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Então, não 

houve essa reunião de formato.  É isso que queríamos saber.
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O SR. DIOGO MOYSES RODRIGUES (Secretário Executivo) – Esse 

grupo  não  se  reuniu.   Houve  uma  reflexão  inicial  dos  conselheiros  que  foram 

convidados e aceitaram participar desse grupo.  Esses conselheiros refletiram sobre a 

proposta  apresentada,  e  sobre  a  sua  proposta,  Tereza,  de  dividir  esses  dois 

momentos, que foi feito na reunião passada; consideraram que sua proposta era a 

mais pertinente, e por isso nós, eu e a Presidente, levamos até você essa proposta de 

dividirmos o momento, proposta que enviamos por e-mail e dialogamos por e-mail na 

semana passada.

Então,  não  houve  um  encontro  sobre  esse  seminário  de  balanço 

político, de perspectivas para o futuro.  Esse grupo não se reuniu e não há propostas 

concretas  a  respeito  do  formato,  do modelo  e  temas que serão abordados nesse 

seminário.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Presidente,  queria 

fazer algumas ponderações.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Com relação à 

data, ao conteúdo?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Ao  planejamento 

desse seminário.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Do primeiro?
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu não sei se estou 

entendendo  bem,  mas  a  proposta  original  era  fazer  alguma  coisa  realmente  que 

tivesse algum impacto para a sociedade.  Acho que a EBC merece isso, pela que já 

fez  e  pelos  seus  planos.   Eu  quisera,  na proposta  original,  realmente,  fazer  uma 

discussão mais consistente, abrangendo não só a programação da TV e da EBC, mas 

também o seu formato institucional.   Eu estou convencido de que a EBC tem que 

avançar no sentido de ganhar uma autonomia real em relação ao Estado brasileiro e 

se transformar em uma entidade pública.  Hoje ela é um hibrido de estatal e público. 

Acho  que  ela  tinha  que  avançar,  e  acho  que  o  seminário  poderia  ser  uma  boa 

contribuição para isso, se fizesse uma discussão de impacto.

Então, eu queria não só um balanço da programação, como um balanço 

do formato.  E também acho que deveríamos fazer um balanço do Conselho Curador, 

das suas atividades, da sua organização interna, da sua composição, do seu estatuto. 

Parece-me  que,  mesmo  se  desdobrarmos  em  dois,  e  eu  concordei  com  esse 

desdobramento, acho que estamos diante de uma discussão que reclama uma melhor 

preparação e inclusive me pergunto se conseguiríamos fazer essa discussão em um 

dia.

Por  isso que penso que temos que calibrar  melhor  essa coisa.   De 

repente, se for o caso, fazer em novembro, para termos um duplo dia, ter convidados 

que viessem de outras entidades.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Esse seria um 

segundo momento.  Estou entendendo que esse seria um balanço de gestão.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Sim,  mas  esse 

balanço de gestão, para ter um impacto social, ele tem que ter um impacto político, 

tem que ter uma abrangência maior, não pode ser uma coisa a portas fechadas.  Vai 

ser  aberto  ao  público,  claro.   Mas  para  além  da  abertura  ao  público,  penso,  por 

exemplo, que seria interessante ter convidados de outros entes públicos, associados à 
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EBC.   E  aí  juntamente  com a  Diretoria  da  EBC,  acho  plenamente  justificável  ter 

pessoas que pudessem contribuir.

Pode ser  que vocês achem que isso não é necessário,  mas penso, 

estamos acabando o primeiro quadriênio,  e outros quadriênios nunca mais serão o 

primeiro.   Acho que isso merece.   Pode ser um ponto de reflexão,  para pensar a 

programação, o formato e o próprio Conselho.

Deixo  isso  à  reflexão  dos  conselheiros.   Acho  que  se  temos  essa 

perspectiva,  talvez  fosse  o  caso  de  colocar  para  novembro.   Eu  penso  que  uma 

reunião decente teria que ter dois dias.  Eu votaria por isso.  Agora, antes ter o menos 

do que nada, mas penso que na perspectiva de um impacto político e social, valeria à 

pena investir mais e construir uma coisa à altura de tudo que foi feito, e de tudo que 

planejamos fazer.

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  – 

Presidente, só um comentário em relação ao que colocou o Professor Daniel.  Eu tinha 

entendido, Professor, pelos encaminhamentos do grupo, que esse grande momento 

seria  feito  ainda este  ano,  e não no ano que vem.   Seria  feito  exatamente  neste 

período da virada de novembro para dezembro, aí, sim, seria algo de peso exatamente 

nesses moldes que o Senhor está colocando, de um evento de dois dias.  Seria um 

grande evento para prospectar o próximo quadriênio.

Eu  posso  estar  equivocado,  mas  pela  minha  compreensão  seria  de 

novembro  para  dezembro  termos  esse  grande  seminário  sobre  a  EBC e  sistema 

público.  E agora, em outubro, teríamos um balanço de gestão.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Então, 

deixa-me fazer uma ponderação sobre o que você disse, Diogo, sobre sua colocação. 

À luz de informações internas da EBC,  que os conselheiros não podem adivinhar, 

Conselheiro Daniel.  Eu acho que tudo é pertinente, tanto a prestação de contas da 
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gestão, como o seminário de reflexão e prospecção para o futuro.  As duas coisas são 

pertinentes, mas é preciso considerar alguns aspectos internos que cabe à Diretoria 

informar.

Acho  que  prestar  contas  da  gestão  do  quadriênio  é  importante, 

pertinente, e estava apenas registrando que não é uma previsão obrigatória, como o 

relatório de gestão ou como os planos de trabalho.  É porque o Conselho vai criando 

novas tarefas e eu só estava ponderando isso.  Mas acho perfeitamente necessário, 

acho que é republicano prestar contas e acho que esse seminário que o Conselheiro 

Daniel está propondo é absolutamente pertinente também.

Agora,  acho  que  seria  janeiro.   Sabe  por  que,  Conselheiro  Daniel? 

Estamos com muito problema orçamentário para fechar o ano.  Então, um seminário 

envolve  convidados,  às vezes até  convidados  internacionais.   Nós fizemos aqui  o 

nosso seminário com a Unesco e teve muita gente de fora; envolve infraestrutura e 

gastos.  E também tarefas, mão de obra que a EBC tem pouca.  As nossas atividades 

do dia são aquelas duas moças lá, são só elas que cuidam dessas coisas todas, de 

organizar evento, comunicação,  divulgação,  marketing,  tudo isso.  Não temos essa 

Diretoria na EBC.

E tem um mundo de tarefas de fim de ano pela frente.   Eu acho a 

proposta de janeiro, que o Conselheiro Daniel tinha pensado que era e aí você disse 

que era novembro, Diogo, mais pertinente.  Já teremos um orçamento novo.  Sabem 

que há um decreto da Presidenta Dilma, para todos os que dependem do orçamento 

da União – e aí vão dizer, ah, a EBC é dependente?  É dependente, sim, não tem 

outra fonte de receita e temos que acatar essas determinações, sim.  Há um decreto 

da Presidenta Dilma, que reduziu à metade o gasto com passagens e diárias, de todos 

os órgãos federais.  Então, a coisa que mais faço, todo dia, e dizer não, não, não. 

Cortando  viagens  absolutamente  necessárias.   Já  não  fazem  mais  viagens 

internacionais,  a TV Brasil  e a NBR.  Agora vai um ou vai outro, embora cada um 

tenha uma finalidade diferente.  Então, quando a TV Brasil não vai, fazemos de outro 

modo, pegamos a Reuters, fazemos de outro jeito.

Por tudo isso, seria melhor janeiro.



71

Nossa verba de viagens,  por exemplo,  estamos raspando;  a Ministra 

Anna Holanda aqui, que é gestora, sabe disso.  Então, está difícil no Governo interno. 

E por tudo isso, acho melhor fazer em janeiro.

A SRA.  PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Considerando 

essa situação, acho que seria bastante pertinente que fizéssemos agora em outubro, 

se o Conselheiro Daniel concordar.  E infelizmente só temos, então, o dia 13.  No dia 

25 a Tereza não pode.  Poderia algum outro dia dessa semana?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Posso na 

semana que vem.  Se querem semana que vem, damos um jeito, viramos noites e 

dias.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Semana que vem 

eu é que não posso.

Podemos marcar dia 13?  Uma quinta-feira.  25 ou 28.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Aí eu só 

posso nas duas primeiras semanas, porque estou lotada de agendas sobre o mesmo 

tema,  no  Congresso,  na  Câmara,  no  Senado  e  universidades,  conselho  de 

administração, tribunal de contas.  Estou prestando contas de uma série de coisas. 

Não é só o Conselho.
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A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Concordamos, 

então, no dia 11?  É uma reunião aberta.

Dia 14 não podem?  Podem?

Dia 14.  Está certo?  Está bem.

Terminamos então.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Qual é o 

formato exatamente?

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – A proposta do 

Conselheiro Daniel era que fosse um debate.  É isso?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  propunha  o 

balanço da gestão.  Daria para ter, também, um balanço do Conselho Curador?

O  SR.  DIOGO  MOYSES  RODRIGUES (Secretário  Executivo)  – 

Podemos tentar fazer  um balanço do Conselho,  embora a mudança de gestão no 

Conselho seja na virada do ano.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO –  Sim, mas estamos 

falando dos quatro anos.
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CONSELHEIRO TAKASHI TOME – E se fizéssemos uma sequência de 

pequenas apresentações, uma por cada diretoria.  Então, teria uma de programação, 

uma de rádio.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Mas o balanço é só 

da Diretoria.  Se organiza de outra forma.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia  Guimarães Vieira)  – Takashi,  você 

sugeriu das Câmaras ou da Diretoria Executiva?

Podemos pensar um pouco?  Está todo mundo cansado.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Acho que a Diretoria 

pode pensar também, sobre a melhor forma.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Pensa também e 

vemos a melhor forma de fazer isso.  Fazemos isso?

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Rapidamente, em relação à 

pesquisa que vai ser solicitada para a Universidade Federal de Santa Catarina, sobre 

a forma e o conteúdo da Agência Brasil, pedir para o Diogo, na verdade, entregar para 

vocês uma carta dos funcionários, editores e repórteres da Agência Brasil,  sobre a 

rotina operacional da própria agência.  Acredito que isso pode ser usado como uma 

base  de  informações  internas  dos  funcionários,  sobre  essa  rotina  operacional  da 
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agência.  Queria pedir ao Diogo se puder encaminhar.  E, também, solicitar à Diretoria 

de Jornalismo.

A  SRA.  NEREIDE  BEIRÃO (Diretora  de  Jornalismo)  –  Como  a 

Ouvidoria tinha feito aquele levantamento da Agência Brasil, citou até a possibilidade 

de discutirmos isso na próxima reunião do conselho, eu fiz um levantamento sobre 

reclamações, correções, acessos, percentuais, que demonstram que a situação não é 

tão preocupante.  Acho que a questão funcional da Agência, se for para disponibilizar 

documento,  acho  que  posso  passar  esse  documento,  que  é  um  levantamento 

efetivamente  do  trabalho  da  Agência,  e  não a  questão de  condições  de trabalho, 

digamos assim.  É mais informação sobre a Agência Brasil.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI –  Só para  especificar,  não é 

uma relação trabalhista, é uma demanda dos funcionários pela rotina operacional de 

conteúdo  da  Agência  Brasil.   Não  estão  em formato  de  reivindicações,  estão  em 

formatos de...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  É  um 

documento deles ao Conselho?

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Não.  Um documento que eu, 

como representante dos funcionários,  fiz  uma reunião interna com os funcionários, 

para, na verdade, elencar algumas dessas análises.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Só para 

observar, presidenta e Strozi.  Você deve entender isso, não sei se já foi gestor de 

alguma atividade, pública ou privada.  É que as coisas têm que ter um rito, entende? 
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Por exemplo, as unidades da EBC têm hierarquia.  Então, por exemplo, tudo que eles 

quiserem reivindicar ou reclamar ou protestar, podem fazer com a Diretoria.  Agora, 

não existe esse rito de nenhum canal da EBC, de nenhuma unidade,  seção vir  ao 

Conselho assim.  Isso não está nos nossos documentos.

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  O  que  eu  pretendo,  na 

verdade, desde a minha...

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Por isso 

estou perguntando: é uma carta deles ao Conselho?

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Não.   É  uma  carta  do 

representante dos funcionários da EBC que, por legitimidade da eleição feita pelos 

funcionários  da  Casa,  acredito  que  posso  passar  adiante  essa  demanda  dos 

funcionários, em nome deles, porque essa legitimidade está legitimada em eleição.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Em seu 

nome.

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Em  meu  nome.   Entendi. 

Entendi.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Sabe por 

quê?  Isso aqui está afetando muito a hierarquia da Casa.  Quer dizer, se toda hora 

você vai lá, está estimulando a quebra de hierarquia o tempo todo.
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CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Entendi.  Perfeito.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Acho que 

é uma coisa que precisamos discutir, sim, Presidente.  Eu disse isso há alguns dias 

para a Senhora, a Senhora me deu uma “patada” dizendo que aqui todo conselheiro é 

do mesmo jeito.  Entendeu?

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI –  Tereza,  com todo respeito, 

mas concordo com as palavras da Presidenta Ima.  São 22 conselheiros, e pelo fato 

de ser representante dos funcionários...

A  SRA.  MARIA  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não, 

amor, não estou querendo...  Acho que você é um conselheiro como todos.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Guilherme, o que 

a  Tereza  está  dizendo  é  o  seguinte:  demanda  de  funcionário,  não  existe  nem 

necessidade de ir para você e voltar, porque estamos abertos à demanda.  Ele falou 

demanda, foi a expressão que ele usou.

CONSELHEIRO  GUILHERME  STROZI –  Eu  acredito  que  se  for 

demanda, não tem problema.  Acredito que se for demanda, ou mais um agente, que 

vai fazer uma facilitação das ideias que correm com os funcionários da empresa, para 

que o Conselho Curador tenha conhecimento delas.  Eu acho isso legítimo.
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A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Eu acho que não 

inviabiliza, mas também você há de convir, que você, como funcionário da EBC, que 

nunca  teve  problema  nenhum  de  não  ter  acolhida  nenhuma  demanda,  nenhuma 

conversa, nenhuma troca de ideias sobre conteúdo, não é necessário pular, como a 

Tereza está falando, a hierarquia.  E eu acho que não é correto, não é correto até com 

sua chefia.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Eu acho que as duas ações 

podem ser feitas simultaneamente.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Sim, exatamente. 

Mas eu acho que você pode encaminhar para o Conselho, não tem problema nenhum, 

mas também é uma coisa que não existe nenhuma restrição,  nunca houve e nem 

nunca vai haver, de conversar sobre conteúdo, sobre demanda de forma alguma.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Concordo, não tenho dúvida 

disso.  Não tenho dúvida.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Essa questão 

desse levantamento aqui, como o assunto não estava na pauta, eu não coloquei, isso 

demonstra  a  questão  do  acesso  à  Agência,  houve  uma  mudança  de  ferramenta. 

Então, temos números bem interessantes sobre o trabalho que está sendo feito lá na 

Agência Brasil.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Eu percebo se os funcionários 

me procuram para  passar  determinadas demandas,  acredito  que esse é um fluxo 
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natural de representatividade mesmo.  Eu não vejo isso como uma provocação, vejo 

isso como um processo de construção.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Mas acho que 

era bom a gente colocar uma questão importante aqui.  Quando o Conselho recebe as 

palavras do Conselheiro Guilherme, estamos recebendo a palavra dele, a forma como 

ele  trabalha  com  quem  o  elegeu,  o  Conselho  não  tem  nada  a  ver.   Quando 

recebemos,  recebemos a palavra do Conselheiro  Guilherme.  Agora,  ele tem uma 

dinâmica,  um  formato  que,  ao  Conselho,  não  interessa  como  ele  chegou.   Tem 

questões  éticas,  questões  profissionais  etc.,  que  aí  ele  tem que  lidar.   Aí  é  uma 

questão que vocês podem conversar ali fora.

Vamos terminar.  Obrigado por tudo.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI –  Mais  uma informação.   Na 

verdade, seria outra mensagem dos funcionários que chegou até a mim.  Seria uma 

pesquisa  qualitativa  nos  mesmos  moldes  que  foi  feito  sobre  a  avaliação  do 

telejornalismo da TV Brasil e que está sendo pedida para a Agência Brasil, sobre a 

programação da Rádio Nacional.  Se pode ser pensado isso pelo Conselho, para os 

moldes mesmos sejam utilizados também para a programação do rádio.   E queria 

fazer uma sugestão, para a Diretoria de Jornalismo, já devo estar sendo chato, mas 

para que essa avaliação de telejornalismo da TV Brasil seja exposta aos funcionários 

da TV Brasil.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Pois  é, 

filho.  Aí vamos destruir isso aqui tudo.  Desse jeito isso aqui vai ser tudo destruído, 

porque não vai  ter  hierarquia,  o  Conselho  substitui  a  gestão,  o  representante dos 

funcionários dá linhas para a gestão.  Como é isso, filho?
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CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Não.  Estou colocando uma 

sugestão para ser encaminhada pelo Conselho.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK SAIBRO – Qual é a função do 

representante dos funcionários no Conselho então?  Ele é o quê?

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Qual é o 

papel dos conselheiros?

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Trazer a demanda das suas 

representatividades dentro da sociedade civil.

A SRA. MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ai, Jesus! 

Leia a lei da EBC.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Vamos acabar 

com isso.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Na verdade só estou trazendo 

isso como demanda, não estou querendo impor nada.

A SRA.  MARIA TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Então, 

acho que é  uma questão para  discussão que o  Conselho  deve fazer,  Presidenta. 
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Sabe,  a  observância  dos  princípios.   Esse  é  o  seu  principal  papel,  de  qualquer 

conselheiro, vigiar a observância dos princípios da comunicação pública.  Não é coisa 

de demanda, filho, de trazer demanda para cá, isso aqui não é sindicato.

CONSELHEIRO GUILHERME STROZI – Eu não vejo isso como uma 

demanda sindical, eu vejo isso como um processo de transparência entre os próprios 

funcionários que veem, na verdade, no Conselho Curador um órgão legítimo para que 

determinadas transformações na empresa sejam colocadas em prática.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –  Guilherme,  a 

demanda que você fez, de ser apresentado o estudo, foi apresentado o estudo na 

primeira fase, mesmo ele não estando concluído.  Então, aquilo vai ser desnecessário.

A SRA. PRESIDENTE (Ima Célia Guimarães Vieira) – Vamos finalizar. 

Eu dei por encerrada a sessão agora.  Licença, mas estamos atrasados e precisamos 

viajar.  Até mais.


