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"As empresas j ornalisticas sofreram, mais talvez do
que quaisquer outras, certas injun~Oes, coma depressOes
polfticas, acontecimentos militares. Os progn6sticos que
estamos fazendo na TV GIobo dependem muito da
normalidade... da tranqililidade da vida brasileira. Esses
pIanos podem ser profundamente alterados, se houver urn
imprevisto qualquer ou advir urna situ~ao que nao esteja
dentro dos esquemas tra~ados, coma se ve nas opera~Oes de
guerra".
(palavras de Roberto Marinho, diretor-presidente
dasorganiza~esGIobo,em 20 de abriI de 1966,depondo na
Comissao Parlamentar de Inquerito que investigou as
Iiga~Oes entre a Globo e 0 Grupo Time-Life).

"E esta e urna guerra - nao e uma guerra
quente, mas urn episodio da guerra fria. Entretanto, se
perdemos neste episodio, 0 Brasil deixara de ser urn
pais independente para virar urna colonia, urn
protetorado. ~ muito mais facil, muito mais comodo e
muito mais barato, nao exige derramamento de sangue,
controIar a opiniao publica atraves dos seus orgaos de
divulg~iIo, do que construir bases rnilitares ou
financiar tropas de ocupa~ao". (PaIavras de J030
Calmon, diretor dos Di8rios Associados, deputado
federal e presidente da Associa~o Brasileira das
Emissoras de Radio e Televisiio, em 13 de abril de
1966, depondo na Comissao Parlamentar de Inquerito
que investigou as ligafoes entre a Globo e 0 Grupo
Time-Life).
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"OCHEFEAQUlSOUEU"

"A voz cavernosa que eu s6 conhecia atraves das televisOes agradecendo
a prernios na maioria recebidos artificialmen te estavala.
- Quem era 0 responsavel pelo jornalismo da Globo ontem a tarde?
- Pelo jornalismo nacional, Eduardo Simbalista; pelo jomalismo local,
eu mesmo, LuisCarlosCabral.
- J1com voce mesmo que eu quero falar. Voce me desobedeceu
Confesso, nao e vergonha: amao tremia. Nao era medo do desemprego.
Era 0 terror de quem ve desabar sobre si, repentinamente, 0 proprio Spectro.
Jung explica. Mas, sim: a vcrz. era firme.
- Dr. Roberto, se desobedeci foi involuntariamente.
- Voce me desobedeceu Eu disse que nao era para projetar e voce
passou 0 dia.inteiro projetando, dizendo que 0 Brizola vai ganhar. Voce me
desobedeceu
- Mas, dr. Roberto, eu nao podia desobedecer a ordens que nao recebi.
Projetei segundo a orienta¥ao de meus chefes.
- E quem sao os seus chefes?
- Os meus chefes sao, pela ordem, Alice Maria, Armando Nogueira e
Roberto Irineu
- Eles nao sao chefes coisa nenhuma. 0 chefe aqui sou eu e voce me
desobedeceu.
- Bern, dr. Roberto, nao desobedeci.
- Vaitrabalhandoai que nasegunda.feira agente conversa. Ate logo" 1. Este
diaIogo, travado em novembro de 1982 durante 0 processo de
apura¥ao das elei¥oes, foi relatado pelo jornalista Luis Carlos Cabral, entao

CABRAL, Luis Carlos. 0 Nackmal. Rede de intrigas. Rio de Janeiro. 2()'26 novo 1986.
p.12.
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diretor regional de jomaIisrno da Rede Globo no Rio. 0 seu interlocutor de "voz
cavernosa" era 0 dr. Roberto Marinho, diretor-presidente das organizayOes Globo.
0 dr. Roberto, que e "doutor" unicamente pelo poder que desfruta, nesse rnornento,
descia das alturas do seu cargo e despia-se da postura de estadista que ostenta em
publico para advertir urn funciommo. E 0 que Roberto Marinho reclamava era 0
descurnprirnento de urn piano rnaquiavelico: a divulgaylIo de informayOes
intemacionalrnente distorcidas sobre 0 processo de apurayao daseleiyoes 2.
Ha rnuitas evidencias de que esse cornportamento da Globo ocorreu em
varios estados, seguindo urn piano nacional para fraudar as eleiyOes. Hoje ainda se
sabernuito pouco sobre 0 epis6dio, rnas quando esse rnornento nebuloso da
hist6ria do Brasil for inteiramente descoberto, certamente serao revelados contornos
ainda rnais nitidos de urna face inusitada da Globo: a intervenylIo politica que nao
se restringe ao campo ideol6gico e avanya para a colaborayao ativa nurn processo
de fraude eleitoral
o diaIogo do presidente das organizayOes Globo corn seu funcionario revel a
rnais do que a preocupayao de urn ernpresario corn a conduylIo de seus neg6cios.
Revela a deterrninaylIo corn que e rnanobrada essa fabrica de consciencias, revela a
clareza corn que seus proprietarios procuram intervir politicamente, revela
inequivocamen te urnaintencionalidade.
A intervenyao pessoal e direta do "dr. " Roberto Marinho nurn epis6dio tlIo
cornprornetedor corno urn processo de fraude elei toral, evidencia urn lado

2 No Rio de Janeiro ficaram a descoberto as duas pontas desse piano de fraude: a tentativa de
condicionamento da opiniao publica desenvolvida pela Globo ea da manipula~ao fraudulenta da
totaliza~ao dos votos pela empresa Proconsult, responsavel pela apura~ao dos result ad os.
Osregistrosjomalisticos doepisodio nao vinculam claramente 0 estreito relacionamento da atua~ao da
Globo corn a manipuIa~ao da totaliza~ao, Esse tipodefraude tambtim foi detectado, pelo menos, em
outros cinco Estados: Rio Gran de do SuI, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco e Mato Grosso.
Assim, 0 ex-diretor regional dejornalismo da Globo no Rio relatou 0 processo que testemunhou bem
de perto:
"0 papel da Rede Globo de Televisao no Caso Pro consult, nas elei~oes de 1982, era apenas 0 de
preparar a opiniao publica para 0 que iria acontecer: 0 roubo, por Moreira Franco, dos votos de
Leonel Brizola. Alias, dos votos do povo.
uNa epoca, eu era 0 responsavel por todo 0 jomalismo da emissora no Rio. 0 comando da Central
Globo de Jornalismo Armando Nogueira, Alice Maria, Alberico Souza Cruz e Woile Guimaraes estava em Sao PauIo, dirigindo 0 program a 'ShowdasElei~Oes''',
"Quem estava no fogoera eu. E Antonio Henrique Lago, hoje (novembro de 1986) curiosamente
envolvido na campanha de Moreira Franco, envolvido em mais uma tentativa de se ganhar as
elei~oes atraves do amortecimento da opinHio publica. Eu

-
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da Globo que e invisivel para os que se relacionam corn essa empresa
simplesmente como espectadores. Ha algo que so se com~a a perceber olhando-se
por tras da Globo. A maior parte do que se ve e do que se ouve na Globo so ad
quire coerencia se estivermos aten tos para 0 sentido de tudo 0 que la se produz.
Ha urn sentido oculto e sua compreensao so pode ser alcan9ada quando se
tern na mao - usando urna expressao policial - a "folha corrida", 0 "atestado
de antecedentes" da Globo. Analisando estes antecedentes, 0 papel historico que
vem sendo cumprido por essa que e a maior empresa de comunica9ao do
hemisferio suI, podemos come9ar a entender 0 verdadeiro conteudo de certa
entona9ao de voz do locutor Cid Moreira no Jornal Nacional, 0 valor real das
inumeras homenagens que 0 "dr." Roberto esta continuamente recebendo, a
inten9ao disfar9ada na escolha de urna noticia, 0 sentido ideologico do
comportamento de determinado personagem de urna novela, a significa9ao, enfim,
do modo que a Globo quer que seu publico perceba a realidade.
o esfor90 da Globo para garantir a expressao dos interesses de seus
proprietarios, entretanto, nao impede que la se manifeste uma serie de processos
dificeis de controlar integralmente, 0 espirito cri tico do jornalista, do radialista, do
artista, enfim, dos diversos profissionais que la trabalham. Sej a por uma questao de
mercado, sej a pela corn batividade dos profissi onais, a Globo e obrigada a tolerar,
ou mesmo a engolir, certas ocorrencias que contrariam a f1lia9ao ideologica de
seus proprietarios. Isso explica porque na Globo passam filmes politica e
ideologicamen te importan tes. Isso ex plica porque em certas noticias, ou ate
mesmo em certas novelas,surjammomentos de contradi~o. Aluta poresses espa9°S,
por mais limitados que sejam, es

ficava na ernissora, em contato direto corn a alta direr,:a:o e Lago praticamente dorrnia
na sala de cornputar,:a:o de 0 Globo. Era la que as distorr,:Oes aconteciam. 0 rnetodo
correto de se cornputar as eleir,:Oes no Rio eo seguinte: injeta-se dois votos da capital,
urn voto do interior e urn voto da periferia. Essa rnecinica perrnite a
forma,.ao de urn universo correto.Ern 1982, comohoje, 0 processo de alimenta
,.ao dos computadores era distorcidos. Injetava-se, digamos, dois votos do interior,
onde Moreira tinha sabida m aioria , nenhumvoto da Baixada e urn da capital. Nao
posso dizer, embora intuissemos todos, de quem partiam as ordenspara que
se trabalhasse assim. Ao Lago foi dito que havia problemasestruturais.0 Sistema
havia sido mal montado. Tratava-se, enf1ffi, de uma quesmo de incomperencia. A
des culpa e ,logo se vera, esfarrapada. Se ha alguma coisa competen te no Brasil, esta
e, reconher,:a-se, 0 Globoe a 1V Globo. RobertoMarinho sabe fazer o que quer.
"Na emissora, eu e os jornalistas que convoquei para me auxiliarem - Monica Labarth,
Claudio Nogueira, Johnson dos Santos, Renato Kloss - , todos
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fa no horizm re de todos 00 profissionais dignoo e verdadeirarnen re cornprornetidoo corn as rnaiorias populares.3. Todas as qJortunidades de lan~ lenha na
fogueira das contradi~Oes deve ser aproveitada. Mas e preciso re conhecer que,
num sentido global - aproveitando 0 trocadilho - 0 que predomina, 0 que
transparece na Globo, ea ideologia das classes dominantes.
Ehora de lutar para que a Globo sejapercebida sern ingenuidade, sern 0
respeito do senso-cornum. "0 povo nao e bobo, abaixo a Rede Globo", diz urn refrao
que se toma cada vez rnais frequente em manifesta~oes de rua, em assernbleias de
sindicatos, em cornicios. Mas a an31ise crftica da Globo tern que
sair do terreno da suspeita, darneradesconfian~a de que ha interesse em "fazer o
povo de bobo". A popula~ao tern que ser armada de referencias s6lidas, tern
que ser rnuniciada das cerrezas do "porque" a Rede Globo deve vir "a baixo".
A origern deste livro e uma disserta~ao de rnestrado 4 que abordou 0
problerna da in trodu~ao de tecnologias de cornunica~ao no Brasil, apresentada
em 1983 a Universidade de Brasilia (DnB). A hist6ria da implanta~ao da Rede
Globo ocupou a rnetade dessa disserta~ao e aqui esta sendo publicada corn poucas
altera~oes. Essa disserta~ao recusou a rnera formalidade acadernica para afirmarse tambern corno urna reportagernjomal istica.
Na anaIise do processo hist6rico que envolveu a implanta~ao da Rede
Globo, procuramos fazer urna ampla caracteriza~o das for~as sociais que
controlam osrneios eletronicos de cornunica~ao de rnassa no BrasH. A corne~ar
profissionais corretos, {arnos ficando assustados. Prirneiro, sirn, corn a incornpetencia. E depois,
corn as evidencias. De todo lado estouravarn denimcias de fraudes eleitorais. Corne~amos a cobrir.
Era a brecha dojornalismo. Mas nada piXIe ir ao ar. Ordens de cirna proibiram que noticiassernos as
fraudes. Lernbro-rne bern de que houve urn caso de roubode umas em Banguque naopode irao ar.
Tomou-se inutil, desgastante, cobrir. As proibi~oes, corno tS evidente, eram obedecidas". In:
CABRAL, Luis Carlos. op. cit.
3 0 jornalista Luis Carlos Cabral, que denunciou publicarnente a rnanipula~ao de inforrna~Oes pela Globo
nas eleicOes de 1982, relata urna interessante passagern que rnostraa angustia doj ornalista diante do
dono do veiculo:
"N unca contei essa historia. Achava que seria trail urna confian~a que 0 dr. Roberto Marinho
depositou, em deterrninada hora da rninha vida, em rnirn. Bobagern. Cornecei a achar que deveria
con ta-la no dia em que Borjalo, esta figura fantastica, disse que passariaa colaborarern'O Nacional'
no diaque deixassernos de atacaro dr. Roberto.
"- Nao yOU cuspirno prato em que corni, cornen tou.
"E eu, ali calado, corno que acusado, descobri:
"- Eujarnais cornideste prato. S6 0 alirnentei".
In: CABRAL. Luis Carlos,op. cit.
4 HERZ, Daniel. A introdu~ao de novas tecnologias de cornunica~ao no Brasil: tentativas de irnplanta~ao
do servi~o de cabodifusao, urn estudo de caso. Brasilia, UnB.1983.751p.
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pelas diretmes da polf tica oficial de radiodifusao 5 - radio e televisao que garante
0 predominio das empresas privad~comerciais. Desde 1964, gr~as a essa politica, a
radiodifusao e a imprensa passaram a ser fortemente oligopolizadas, especialmente
devido a modem a din3mica de produ~o que foi irnposta pela Rede Globo.
Nao se pode ab.ordar 0 desenvolvimento dOs meios de comunica~ao de
massa no Brasil, a partir da decada de 60, sem tocar na Rede Globo. Essa Rede, a
partir da dccada de 70, passou aabsorver mais de 40%da totalidade das verbas
publicitarias disponiveis no Pais e, desse modo, .condicionou todo 0
desenvolvimento dosmeios de comunicayao de massaJ (,
Conc1uimos que a import1incia da Globo - desde 1961, quando comeyOU a
ser implantada corn a intervenyao do capital estrangeiro - nao s6 e
subdirnensionada como tambem e pouco conhecida. J: irnpressionante a indulgencia,
a displicencia ea irresponsabilidade corn que a imprensa - quase sem exceyao - e
tambem muitos pesquisadores tratam do processo de implantayao da Rede Globo.
Conc1uimos que uma exposi~ao detalhada desse processo e fundamental nao s6
para urn melhor entendirnento do importante papel que cl Globo desempenha
atualmente, mas tambem para entendermos a pressao pela irnplanta~ao de novas
tecnologias de comunica~ao que esta se veri fican do hoje no Brasil.
A Globo abriu uma fase acelerada de modernizayao dos sistemas de
comunica<r.~o de massa, inaugurou praticas empresariais compativeis corn essa
modernizayao e'inspirou politicas oficiais que amparam as pretensOes privadocomerciais dessas empresas. Ha muita anaIise sob re coma as empresas

e

5 0 t~rmo Radiodifusao. tal como 0 utilizamos nesse trabalho, empregado no seu
s~n tido tCl'nil'O rnais g~ral, abrangendo tanto 0 radio como a televisao.
6 Cab~ r~"altar qu~ a natureza coktiva dos processos de comunicat;ao viabilizados
pclas t~cnologias. ~spl'cialm~nte as cletronicas. c entendida no presente trabalho
corno urn "proc~sso d~ massa". Por isso usamos repetidas vezes a expressao

comunica,iio d~ massa' , que aqui t~m sentido descritivo e se refere it
natureza colctiva do proc~sso de l'omunica~'iio que envolve as massas. Essa expressiio
nao ~scond~ 0 carater de class~ d~ utiliza~'iiodos meiosde comunica9~0.
"Como propri~dad~ e instrumentos de classes determinadas, os meios de comunica,iio
de massas ~m carater de cIasse. Esse carater se manifesta sobretudo no fato d~ que a
cIas~ que possui os meios de produt;ao da comunica9ao determina tambcm seu conteudo
ideologico".
(In: R()MA~O. Vic~nte. I':studio prcliminar. In: BINSKY, Lothar Critico de la
CO//lll1licacioll de //lassas. ~fadrid. Fdiciones de la Torre. 1982. p. 16).
.. A cornunica,iiode massa s~ deline como uma forma de comunicat;ao social em que
partili parn massas de pcssoas. Se aplicamos it analise desta forma de comunica9ao as
posi,6es tcoricas e metodologicas adquiridas corn relat;iio it comunica9ao social,
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de comunica~ao mediam os interesses do Estado e das classes dominantes. Neste
trabalho, estamos insistindo num outro aspecto: coma 0 Estado, gerindo recurs os
publicos coma 0 espectro de freq uencias de radio e canais de televisao, media os
interesses dos donos dos meios de produ~ao, na area de comunica~ao. Nosso
trabalho procura evidenciar coma 0 Estado e instrumentalizado pelos interesses
capitalistas predorninantes na radiodifusao.
Procuramos, por isso, examinar corn detalhe 0 periodo de implanta~ao da
Rede Globo, que situamos entre 1961 e 1968 e que ab re uma nova fase de
renova~ao tecnol6gica dos meios de comunica~ao de massa no BrasH. Essll analise
procura ex plicar coma a Globo chegou ao que e atualmente.
No final da decada de 70, iniciou urn irresistfvel desenvclvimento dos meios
tecnol6gicos corn as aplicacr~es da microeletronica. 0 contex to politico da
implanta~ao de novas tecnologias de comunica~ao toma-se entaD muito conturbado
ate chegannos a 1987, num momento critico para 0 desenvolvimen to dos sistemas
de comunica~ao: 0 Estado esta violentamente pressionado para institllcionalizar as
novas tecnologias sob 0 controle absolute dos interesses privad~c()merciais, mas - e
0 que procu ram os demonstrar - ainda ha condi~oes para se reverter esta tendencia,
face a natureza singular dos novos recursos tecnol6gicos e face as contradi~oes que
atravessam 0 Governo e os grupos econbmicos dominan tes.
Este trabalho pretende, por isso tudo, antes de ser uma analise exaustiva,
oferecer uma contribui~ao tebrica e politica, dentro dos..seus lirnites, para
amilisesque levarao aacrao, fren te a urn processo histbrico irresolvido.
A documentacrao referente a implanta~ao da Rede Globo, face a inexistencia
de registros factuais expressivos na literatura corrente 7 foi

teremos como resul tado '~n Ire ou tras coisas. peto menos as scgnin tes demandas:
- Dewlllos analisar a com unica.;iio de massa sob uma perspcctiva historico-con creta.
1':£10 basta a defini.;iio abstrata de seus elemen tos mais simples. Isto significa lambem
que devemos analisar a comunica.;iio de massa cm sua detennina~ao historico-concn'ta
dentro do sistema monopolista de Estado.
- Devemos descubrir de que forma influi 0 modo de produ~ao capitalista na
comlUlica.;iiode massa.
- Devemos estudar as rc1a~oes especiais dos atores da comunica~ao entre si, como
re1a.;Ocs mediadas por sua posi"iio na praxis social. assim como a dctennina~ao dcssas
rcla.;oes pe1as condi.;Ocs sociais".
(In:BlNSKY Lothar op cit.p.65)
7 Algumasexce~Oes sao:
ALMEIDA FILHO, Hamilton et alii. 0 6pio dopovo: osonhoea realicbde. Sao Paulo,
Simbolo-Extra. 1976.
CAP ARELLI, 5ergio. Te/evistIoe capita/ismo. Porto Alcgre, LPM. 1982.
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detalhada ao maximo: os registros desses fatos sao escassos e, nas fontes
basic as, sao confusos e os fatos estiio dispersos, fragmentados, pouco
compreensiveis. Apesar disso, e preciso ressaltar que os documentos que
permitem revelar ahistoria daGlobo, embora sejam "secretos" para a
maioria da popularyao, sao acessiveis.
possivel reconstituir a historia da
Globo sem revelaryoes ou descobertas bombasticas. A histbria da Glob 0
pode ser delineada corn base em documentos oficiais e corn as
informaryoes jornalisticas disponiveis. 0 que faz secreta a historia da Globo
e, por urn lado a desorganizaryao das informaryoes disponiveis e, por outro
lado, a falta de determinaryao para integra-l as e dar-Ihes 0 destino politico
necessario atraves da denuncia publica.
Optamos por urn metodo de exposiryao que esperamos adequado
para a reintegraryao dos fatos e do processo hist6rico. Basta olhar as not as
de rodape deste livro para avaliar que, sobre urn numero relativamente
limitado de fontes, fez-se urn grande esforryo paraordenar, cruzar e
relacionar informaryoes que, esperamos, tenha chegado a urn resultado
satisfat6rio.
Na Parte 11, fazemos urna breve sintese do desenvolvimento
hist6rico da radiodifusao no Brasil. Esse projeto, por si so, poderia
justificar urna volurnosa obra. Mas nosso objetivo foi modesto: optamos
por reduzir ao maxima essa sintese, valendo-nos das interpretaryOes do
peri ado historico que ja estao praticamente incorporadas ao senso comum
das ciencias sociais no BrasH. Trata-se de uma sintese curta e densa, que
propOe urn quadro explicativo para os fatos mais recentes que serao
exarninados em detalhe. Como nao nos movia a intenryao de polemizar sob
re a historia do Brasil, corremos 0 riseo de tomar varios pressupostos e
referir apenas as fontes mais evidentes, para nao estender em demasia urn
capitulo que tern objetivos limitados.
Destacamos tamMm que esse livro nao pretende ab ranger
todaahistbria da Globo. Concentramos nossa an31ise no periodo mais
obscuro, que vai de 1961 a 1968. Entendemos que ainvestigaryao desse
periodo esclarece aspectos essenciais de "como" foi implantada a Globo e
qual a "finalidade" de sua implantaryao. E essas sao respostas
imprescindiveis para a correta compreensao, nao so do papel historico da
Globo coma tambem do atual estado da radiodifusao brasileira.
Para vincularmos mais intensamente 0 periodo analisado corn a atual
conjuntura, apresentamos neste primeiro capitulo urn ra.pido painel
ilustrativo da situaryao da Globo e da radiodifusao corn 0 advento da
chamada

e

COST A, Alcir Henrique; SIMOES, Inima Ferreira; KEHL, Maria Rita. Urn pall no aT
- Historill da TV Brasi1eira em 3 canais. Sao Paulo, Brasiliense, 1987.
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N ova Republica. Iniciamos este painel corn a caracterizayao do peso atual da
Globo e seu papel nas articulayoes que levaram a Nova Republica protagonizada
corn destaque por T ancredo Neves. Mais adiante, examinamos 0 significado da
indicayao, corno primeiro rninistro das Cornunicayoes da Nova Republica, do
ernpresario Antonio Carlos Magalhaes. E, na Ultima parte, procuramos dernonstrar
0 total cornprornetirnento da radiodifusao brasileira corn os grupos poHticos e
economic os predominantes durante as duas decadas de ditadura militar.
Finalrnente, cabe ressaltar que a tecnica de exposiyao adotada, corn a
inc1usao no texto de citayOes ex ten sas - ao inves de urna simples caracterizayao
conceitual dos fatos - corre 0 risco de resultar tediosa rnas, corno ja dissernos,
corresponde a preocupayao de docurnentar solidamente urn processo que ainda e
pouco divulgado. Se est a base documental tiver alguma utilidade na luta pela
dernocratizayao dos sisternas de cornunicayao no Brasil e pelo avanyo dos setores
populares em busca do seu controle, entao terernos alcanyadonossornaior objetivo.
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A Rede Globo e 0 centro de urn imperio que ab range mais de quarenta
empresas atuando em diversos ramos da economia. S6 a Rede Globo - que inclui
sete emissoras totalmente de sua propriedade, seis emissoras de propriedade
parcial e 36 emissoras afiliadas - tern uma receita anual estimada em US$ 500

milhoes e urn valor patrimonial em US$ 1 bilhao8. Corn seus 12mil
funcionarios -1500 dos quais dedicadosa produ~ao de quase tres horas
diarias de fic~ao - a Rede Globo produz cerca de 8O%dos seus pr6prios
program as, sendo a quarta maior re de privada de televisao do mundo, s6
atras das tres gigantes norte-americanas(CBS, NCB e ABC)9.
Na area da comunica~ao de massa, alem dos ramos de televisao, as
Organiza~()es Globo envolvem pelo menos 18 emissoras de radio AM e
FM, 0 segundo maior diario do pais, duas editoras de revistas e livros,
produtora de video, distribuidora de fitas videocassete, tres gravadoras,
produtoras de servi~os para publicidade, entre ou tras empresas 10.
o grupo economico encabe~ado por Roberto Marinho inclui ainda
empresas envolvidas em diversos outros ramos: industria de bicicletas,
industria eletronica, industria de telecomunica~Oes, neg6cios imobilhirios,
agricultura e peculiria - destacando-se fazendas na Amaz6nia -, minera~o,
distribuidorasde titulose valores, entreoutrasatividadeseconomicas11.
A Rede Globo absorve dois ter~os das verbas publicitarias
distribuidas a
8 GLOBO. 'Times' destaCQ sucesso da TV Globo e direpIo de Roberto Marinho. Rio, 13jan.
1987. p.S.
ISTO~.Ofazedordereis.SaoPaulo,n. 416.12 dez.1984,p.22.
9 BIZINUVER, Ana Lucia.Status. Globo for export. sao Paulo,jan. 1985. p.47.
10 DER SPIEGEL. Schucken, \WS man Schulucken ktlll1/. Hamburg, n. 38. IS set.
1986. p.2S 3. (Tradu~o de Arthur Kanitz).
11 DER SPIEGEL, op. at. eGlobo. 'TimesdestaCQ...
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televisao e tem uma audiencia potencial de 80 milhOes de telespectadores,
abrangendo 98%do territ6rio nacional. S6 0 Jomal Nacional, noticiario das 20 horas,
tem urna audiencia de maisde 50 milhees de telespectadores.
Admitindo que a expansao na area de televisao no mercado intemo "quase
nao e mais possivel" 12, como afmna-Roberto Irineu, fIlho de Roberto Marinho e
vice-presidente da empresa, a Rede Globo esta se voltando para 0 mercado extemo.
Em 1986 a receita com exporta9ao foi estimada em cerea de
USS 15 milhoesl3. Essa receita, ainda pode ser considerada pequena, e nao revela 0
alcance da estrategia da Globo para conquistar 0 mercado extemo. Por enquanto, a
Globo procura mar car presen9a no maior mlmero possivel de paises: na sede do
imperio, junto ao Jardim Botanico, no Rio de Janeiro, ha urna foto mostrando urn
globo terrestre com ainscri9ao" 168 paises", ao lado, sob urn logotipo da Globo, ha
outra inscri9ao que indica "128 paises" 14.
A penetra9ao da Globo no mercado extemo come90u a ser expressiva com a
novela "Bem Amado", em 1977, exportada para Portugal e, dublada em espanhol,
para alguns paises da America Latina. Nesse ano, a receita de exporta9ao foi de
US$300 mil. "Hoje a Globo detem quase 209'o<Ios programas de televisao nos
paises latino-americanos e em Portugal" 15 conforme explica Marina Feital, gerente
de Administra9ao e Vendas da Divisao Internacional, responsavel pelas
negocia90es com a America Latina, Estados Unidos, Portugal e Angola:
"Para entrar e ganhar este mercado tivemos de enfrentar a Televisa (televisao
mexicana), que produz 26 horas diarias de program as em espanhol de nivel men os
elaborado que os nossos. Ainda assim, conseguimos vender nossos program as,
mesmo novelas, sobretudo - adicionando os custos da dublagem - 50%abaixo dos
pre90s da Televisa. Como? Usando 0 que chamei de 'estrategia da droga': voce
praticamente da, espera 0 sucesso e depois vende pelo melhor pre90. Igual ao que se
le nos jornais que fazem com a cocaina" 16.
A Globo preferiu nao insistir, nessa fase, no mercado norte-americano, que
exige enormes investimentos, la marcando presen9a apenas atraves de emissoras de
lingua latina. Os maiores investimentos da Globo estao sendo canalizados para a
Europa, urn mercado que Roberto Irineu reconhece ser
"sem re gras fixas" 17 e onde verifica-se uma expansao dos sistemas privados em
detrimento dos estatais. Na Fran9a, por exemplo, 0 mercado ainda

2<; DER SPIEGEL, op. cit. p. 259. 13
BIZINOVER, op. cit p.50. 14 DER
SPIEGEL, op. cit. p. 253. 15
BIZINOVER, op. cit. p. 48 16 Ibidem.
17 DERSPIEGEL,op. cit.p.259.
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e considerado pequeno e gira em torno de US$ 250 milhoes por ano. Na
Itlilia, outro exemplo, que ja dispoe de televisao privada ha dez 3oos,
movimenta-se cerea de USS 1 bilhao anuaisl8.
Foi justamente na Itlilia que a Globo iniciou a invasao da Europa,
adquirindo em 1985 a TV Monte Carlo. Foi urn neg6cio de oportunidade,
apadrinhado pelos democratas-cristaos, que bancaram a venda para atingir
0 gigante da comunicayao itali30a Berlusconi, tido como ligado aos
socialistas: "A RAI estatal vendeu a TV Monte Carlo aos brasileiros e
ainda participa dela corn 1 O%.A Globo deverli constituir con trapeso
di30te do amigo do socialismo Berlusconi (...) que cresceu grayas a sua
amizade corn 0 'premier' socialista BettinoCraxi" 1 9.
A estrategia da Globo na ItaIia e ambiciosa. "Em tres 3oos, a Globo
pretende ter conquistado 1 O%do mercado itali300 a partir de Monte
Carlo. Por urn convenio corn tres emissoras locais e pela construyao de 36
estayoes de retransrnissao, os brasileiros jli teceram a sua re de em torno
da area que vai do lirnite dos Alpes ate a ponta da Sicflia. Durante 0
campeonato mundial de futebol, 21 ,8%dos itali300s acompanharam a
bola via Globo. A concorrencia respondeu corn sabotagem atraves de
interferencias e por meio de advogados. la em novembro (de 1985), 0
gigante de coml1nicayao itali30a Berlusconi chamou a Globo perante
ajustiya, corn 0 fim de conseguir seu fechamento. 'b urna bomba at6mica,
corn que se pretende destruir-nos', queixa-se Dionisio Poli, 0 vicepresidente para a Europa "20.
Para conquistar 0 mercado europeu a Globo jli tern uma estrategia
delineada, coma revelou 0 mho de Roberto Marinho a revista alema Der
Spiege/:
"Nos pr6ximos cinco anos, havera urn 'boom' na Europa, profetiza
Roberto Irineu Marinho. 0 chefe-jimior da Globo jli dispCie de uma
estrategia para assegurar para si uma boa parte do neg6cio. Em primeiro
lugar, se negociarli em torno da compra da ernissora fr30cesa de Mon te
Carlo. Na
Republica Federal da Alemanha sao travados os primeiros contatos possivehnente tambem seremos 'presenteados' algum dia corn os programas da
Globo. Antes de tudo, os brasileiros pretendem produzir programas na Europa,
em ingles, pois s6 entaD terao acesso ao mercado dos Estados Unidos.
" 'S6 dois ou tres nomes gran des dominarao, dentro de alguns anos, 0
mercado privado de TV na Europa', diz 0 herdeiro de Marinho, Irineu. 'Urn
deles sera Berlusconi, outro talvez RTL-Luxemburgo...' A Globo quer
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
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participar de urn desses grupos, ate editoras alemas entram em cogita9ao
coma parceiros. Nem pretendemos que a Globo tenha maioria diante
desses parceiros', assegura Roberto Irineu, 'a participa9ao corn 80%na TV
Monte Carlo e 'puro acaso'. A hist6ria da Globo parece seguir, porem,
outra meta: engolir, oquee possivel engolir"21.
A base desse imperio que espalha sua influencia por todo 0 planet a,
continua sendo a Rede Globo, corn seus 70 a 80%de audiencia. Boa parte
da for9a politica e economica da Globo vem do contato que tern,
diariamente, corn mais de 50 milhoes de brasileiros, atraves do Jomal
Nacional, cuja produ9ao e fiscalizada diariamente por Roberto Marinho,
coma conta 0 jornalista Alain Riding, do 'New York Times':
"Todos os dias da semana, as 19h55min, pelo menos 50 milhOes de
brasileiros espalhados por este imenso territ6rio, inc1uindo urn homem de
82
anos de idade - elegantemente vestido, corn urn telefone ao seu lado assistem
as noticias diarias escolhidas, interpretadas e transmitidas pela TV Globo,
amaior rede de televisao doPais.
"Como unico proprietario da Rede, 0 homem ao telefone, Roberto
Marinho, assiste ao noticiario corn especial aten9ao. Ap6s os 30 minutos
de transmissao, 0 Sr. Marinho, invariavelmente, telefona para a reda9ao e
faz comentarios, sugestoese criticas"22.
" 'N6s fornecemos todas as informa90es necessarias, mas nossas
opinioes sao, de uma maneira ou de outra, dependentes do meu carater, das
minhas convic90es e do meu patriotismo. Eu assumo a responsabilidade
sobre
todas as coisas que conduzo', disse Roberto Marinho"23. E SaD mais de 50
milhoes de brasileiros que, diariamente, dependern do crivo (do "carater",
das "convic90es", do "patriotisrno") do "dr." Roberto Marinho.
Nessa reportagern, 0 "Times" destaca que, "corn indices de audiencia
entre 70 e 80%, a TV Globo e hoje, c1aramente, urn centro-chave de po21 Ibidem.
der''':
22 HI:: evidente que, apesar de ser excelente reporter, 0 correspondente Alain Riding
deixou-se levar pelas palavras do empresano. Na verdade, 'nunca' 0 empresario telefona
para a reda~o logo apos 0 noticiario, mesmo porque assim que 0 'lomal Nacional' acaba,
a redar;:ao se esvazia rapidamente. Vao todos reunir-se em outro andar do predio. 0 que
0 Sr. Marinho costuma fazer e ligar para alguns de seus ajudantes de confianr;:a mais
imediata - Annando Nogueira ou Alice Maria, por exemplo, que dirigem 0 departamento
de jomalism 0 -paracomentariosque muito raramente sao elogiosos".
In: NEPOMUCENO, Eric. 0 Nacional. E 0 Dr. Roberto falou. Rio, n.1. 15-21 jan.
1987.p.9.
23 GLOBO. 'Times'destaca... op. cit.
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" 'Sim, eu uso esse poder', confessou 0 empresario ao jornal norteamericano, 'mas sempre de maneira patriotica, tentando corrigir as coisas,
procurando caminhos para 0 pais e seus estados. Nos gostariamos de ter poder
suficiente para consertar tudo 0 que nao funciona no Brasil. A isso dedicamos
todas as nossas for~as"'24. E significativo, e assustador, que 0 homem mais
poderoso do pais admita que dedique "todas as suas for~as" para man ter e ampliar
esse poder.
Como exemplo desse exercicio de poder, 0 "Times" cita 0 antagonismo de
Roberto Marinho corn 0 governador do Rio, Leonel Brizola:
"Num deterrninado momento, eu me convenci de que 0 sr. Leonel Brizola
era urn mau governador', afirmou 0 empresario. 'Ele transformou a Cidade
Maravilhosa num patio de mendigos e marginais. Passei a considerar 0 sr. Brizola
perigoso e lutei, realmente usei todas as minhas possibilidades para derrota-Io nas
elei~oes.
"Alain Riding diz, no texto, que 0 empresario de fala man sa nao ve nada de
mal nessa interven~ao, que em diferentes ocasioes incluiu 'a promo~ao ou 0 ataque
a politicos ou assuntos'.
" 'Usar 0 poder para perturbar urn pais, para destruir seus costumes, e algo
ruim', analisa 0 empresario. 'Mas usar 0 poder para impulsar coisas, coma eu fa~o,
e algo born. Eu nao acredito que isso va ocupar muito as aten~Oes da
Constituinte"'25.

o poder da Globo, administrado por Roberto Marinho, e usado
incliscriminadamente, de acordo corn seus mais privados e imediatos interesses
politicos e econ6micos, coma analisa a revista Senhor:
"As Organiza~Oes Globo continuam fazendo, hoje, 0 que fazem, corn breves
interrup~5es, ha 61 anos, desde que 0 jovem Marinho herdou prematuramente 0
jornal de seu pai - is to e, man ter-se proximo do poder. Faz

24 NEPOMUCENO, op. cit.
25 "0 empresario Roberto Marinho certamente nao contou aojomalista Alain Riding
que, na Globo, houve urn determinado dia - hi por setembro de 1983 - em que
mandou-se suprimir a palavra "somozista" dos noticiarios, quando se fizesse refercncias
aos somozistas. E que nao se pode dizer 'regime militar do general Pinochet', deve-se
dizer 'governo militar do presidente Pinochet'. E que em politica nacional, as regras sac
muito mais restritas. Durante muitos meses, ate mesmo nos telejornais locais, 0
governador Brizola nao podia aparecer. Depois, podia aparecer, mas nao podia falar. Ou
seja, ficava 0 governador do Estado mastigando no ar enquanto urn dos locutores
contava 0 que ele tinha dito: 'Depois, 0 governador dec1arou... sobre esse assunto, disse
0 governador...' E 0 governador M. mudo, abrindo a boca feito peixe".
In: Ibidem.
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isso mesmo correndo riscos(...)".
"(..)A esta altura, flca difici1 saber quem deve mais favores a quem, se
Sarney a Rede Globo, ou se a Rede Globo ao Presidente da Republica. Deve haver,
de qualquer modo, urn fundo de sinceridade na defesa do Cruzado, a defesa que
faria 0 pai de seu rebento desviado. A ponte avan~ada da Globo no Festival
Cruzado I instalou-se, corn duas semanas de antecedencia, no hotel Carl ton, em
Brasilia, de onde se descortina sintomaticamente a Esplanada dos Ministerios. Ali
large Serpa, amigo do peito do comandante, ex-jornalista, ex-diretor financeiro da
Mammesmann, preparou a propaganda pela TV. 0 homem da Globo ficou sabendo
do sigilosissimo choque heterodoxo corn dias de antecedencia em rela~ao, por
exemplo, ao principal articulador politico do governo, 0 rninistro Mar co Madel.
"A conexao politica-neg6cios nao nasceu no Brasil, nao e de hoje e nao vem
a ser uma estrada pela qual s6 trafeguem as Organiza~oes Globo. Mas, no caso do
dr. Ro berto Marinho, a conexao da certo ha decadas, e nao e ocasional
o fato de que '0 general civil das comunica~oes' - bajula~ao de urn de seus
subordinados, 0 colunista Ibrahim Sued - tenha deslanchado seu poderio sob a
ditadura militar. (...) A republica fardada se foi, veio a nova, pelas maos de
Tancredo Neves, mas 0 dr. Roberto manteve-se na crista dos acontecimentos
fundamentais da Na~o.
"(...) Pode-se alegar que, ao informar que a Petrobras esta prestes aachar urn
po~o mirabolante na Amazonia, os noticiosos do jornalista Roberto Marinho
ajudam a propiciar ganhos especulativos para a Distribuidora Roma, de
titulosevalores,daqual 0 empresario RobertoMarinhoe dono. Vale ouroa
informa~ao, sobretudo num mercado fmanceiro onde 'quem tern caixa faz a festa',
coma comenta urn corretor paulista. 0 dr. Roberto tern informa~ao e tern caixa. Se
existe algum melindre entre 0 papel publico de quem noticia e 0 lucro privado de
quem especula, esse melindre nao e, corn certeza, urn problema para 0 dr. Roberto.
"(...) Da parte do 'general civil das comunica~oes', a folha corrida insinua
urna voca~ao monopoli stica e pOe em duvida seu credo pretensamente
democratico. Os 22 anos da Rede Globo, sua mais forrnidavel obra, SaD urna
hist6ria de virtuosismo tecnico, sucesso comercial e ma fe politica. 0 homem que
insiste em se dizer jornalista expurgou, de seus jornais impressos e televisivos, fatos
que 0 incomodavam e personagens por quem nao nutria simpatias, reescrevendo as
noticias coma se fosse possivel reescrever a realidade (...).
"Os jornais que 0 dr. Roberto poe no ar ou bota a venda desconheceram
acampanhadasdiretas atto penUltimo comicio, quando milhoesde pessoasja tinharn
saido as ruas (a primeiramanifesta~ao em Sao Paulo, dia 25 de janeiro
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de 1984, foi noticiada coma 'festa de aniversario da cidade') e quando as multidoes
j:i tin ham ate urn estribillio para saudar a omissao da Globo.
"( ...) Nos an os da ditadura, os jomais do dr. Ro berto chamavam Medici de
democrata, negavam a tortura e expurgavam dom Paulo Arns e dom Helder
Camara. Nos tempos da Nova Republica, 0 chefao, pessoalmente, desce ao
Departamento Pessoal corn a demissao dos funcionarios graduados que haviam
aderido a greve geral do dia 12 de dezembro (de 1986) - ante a oposicrao meio
constrangida de outros diretores"26.
"Sim, eu usa 0 poder"27, admitiu publicamente 0 presidente das
Organizacroes Glo bo nos primeiros dias de 1987, ana em que ele - associado
corn 0 banqueiro Amador Aguiar, done do maior banco privado nacional
pretende passar a controlar telecomunicacr6es via satelite no Brasil28. No cenario
da Nova Republica, parece nao haver, de parte do done da Globo, mais limites para
a sede de poder e 0 apetite por vantagens e favores. A existencia da Globo parece
seguir uma regra tao simples, quanto aterradora, coma observou a revista alema
Der Spiegel: "engolir, tudo 0 que e possivel engolir"29. A origem deste
desmesurado poder de Roberto Marinho, obtido atraves da sua Rede Globo,e 0
objeto deste livro. E 0 modo pel0 qual este poder eexercidoe o que veremos nas
pr6ximas paginas deste capi two.

26 SENHOR. Oatacado do sr. Globo.SaoPaulo.n. 306. 27jan. 1987. p.44-5.
27 0 EST ADO DE SAO PAULO. "Globo" e 0 poder, nos EUA. Slio Paulo.op.cit.
1987.p.9.
28 SENHOR. 0 atacado do sr. Globo. op. cit. p. 45. e CHACEL, Cristina. Jornal do
Brasil. EngenheirotemeEmbratelprivatizada. Rio, 18jan.1987. p. 31.
29 DERSPIEGEL,op.cit.p 259.
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NA REVISAO DA ESTRATEGIA,MARINHO CERCA TANCREOO.

Urna das decisivas rnanifesta90es do ernpresario Roberto Marinho
diante do quadro da sucessao do general Figueiredo ocorreu no inicio de
1984, corno revela a revista Isto e: "Logo depois do ano novo, nurn
telefonerna protocolar ao amigo de quarenta anos, ernbaixador Luiz
Gonzaga do Nascimentoe Silva, que serve, ernParishacinco anos, 0 dr.
Roberto contou, corn voz determinada corno nos anos 60, quando apoiou
Janio Quadros ou conspirou para derrubar 0 governo presidencialista de
Joao Goulart, que iria 'apoiar Aureliano Chaves, rnesrno sabendo dos riscos
so bre os rneus interesses'''30.
Roberto Marinho nao fazia essa confissao a urn estranho. Luiz
Gonzaga do Nascirnento e Silva era urn confidente perfeitamente integrado
a trajet6ria polftica e ernpresarial de Marinho. Figura extrernamente ativa
no rnovirnento que conduziu 0 golpe de 1964, N ascimento e Silva foi urn
destacado rnilitan te do Instituto de Pesquisas Econornicas e Sociais (IPES)
que, na prepara9ao do golpe, funcionou corno urn verdadeiro partido
polftico dos ernpresarios nacionais e rnultinacionais, reunindo tambern
parlamentares, rnilitares e intelectuais. Luiz Gonzaga do Nascirnento e Silva ministro e colaborador assiduo dos governos pOs-64 - foi tarnbern 0 advogado que
representou os interesses de Roberto Marinho na assinatura dos contratos

entre as organiza90es Globo e 0 grupo norte.americano Time-Life,
estabelecendo urn vinculo inconstitucional que iniciou em 1961 e
assegurou a Glob 0 0 irnpulso fmanceiro, tcknicoe adrninistrativo para
alcan9ar 0 poderio que tern hoje.

o esgotamento do regime rnilitar levou a que os outros conservadores que
participaram do Golpe de 64 se reaglutinassern em busca de urna "saida civilizada",
procurando alternativas para a sucessao do general Figueiredo.
30 ISTOe..OFazedordeReis. op.citp.19.
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Perseguiam urn processo de concilia9ao, temendo que 0 continuismo puro
e simples levasse as contradi90es a urn ponto de ruptura. A conversa entre
Roberto Marinho e Nascimento e Silva revelava 0 nome escolhido para
deflagrar a concilia9ao: Aureliano Ch ave s.
A evolu~ao do quadro politico corn 0 crescimento da campanha das
Diretas-Ja31 ea afinna9ao do radicalismo continuista de setores das For9as
Annadas, do PDS e do empresariado, exigiu uma revisao de estrategia. A
conclusao de que nao era mais possivel enfrentar a maquina do
continuismo radical fez corn que os setores conservadores que pregavam a
concilia9ao passassem a apoiar as Diretas-Ja. Foi neste momento que a
Rede Globo evoluiu, subitamente, do silencio completo a uma grande
cobertura do movimento das Diretas. Essa mudan9a no comportamento da
Globo, portanto, nao pode ser creditada apenas ao crescimento avassalador
do movimento das Diretas ou mesmo ao apedrejamento de viaturas da
emissora e vaias de populares a rep6rteres em servi90, coma passou a
ocorrer. A capacidade da Globo para enfrentar os movimentos populares,
alias, ja fora amplamente comprovada na cobertura militante evidentemente a favor das grandes empresas - que sempre deu aos
movimentos operarios do ABC paulista. E tambem quando a Globo teve
urn papel decisivo na montagem do quadro nacional de fraude eleitoral em
1982.
Nao se pode precisar exatamente a estrategia das for9as
conservadoras que buscavam a concilia9ao. Mas, corn certeza, as elei9~s
diretas seriam urna altemativa diante do confronto corn 0 continulsmo
radical, sintetizado pelo ex-govemador de Siio Paulo, Paulo Salim Maluf,
que tinha coma maior instrumento de luta a manipula9ao do CoIegio
Eleitoral. Por outro lado, 0 apoio as Diretas tambem constituia urn fator de
barganha para uma concilia9ao que deveria se processar atraves do canal
seguro do proprio Colegio Eleitoral.
A emenda Dante de Oliveira, que reinstituiria as elei9~s diretas, foi
derrotada. Mas tudo estava correndo dentro do previsto. A luta pelas
Diretas e a luta pela concilia9ao eram controladas por relbgios diferentes. A
luta pelas Diretas, apbs a derrota de Dante de Oliveira, foi imediatamente
abandonada pelas fOf9as conservadoras. As Diretas-J a tinham, para essas
for9as, urn valor apenas .simb6lico, ainda que importantissimo para a
legitima9ao da concilia9ao que entrava em seu momento decisivo. Embora
houvesse tempo e con di90es insti tucionais para continuar a luta pelas
Diretas, a partir da derrota dl1 emenda Dante de Oliveira, gerou-se a
impressao publica de que a conci.
31 A campanha das Diretas-J~ defendia airnediatarealiza~ab de elei~Oes diretas para a
presidencia da republica, 0 que seria constitucionalrnente perrnitido corn a aprova~o da
ernenda apresentada pelo depu tado Dante de Oliveirr. (PMDB-MT).
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gio Eleitoral.
Por isso tu do, 0 nome do situacionista dissidente, Aureliano Chaves,
passou a ser imprbprio para sintetizar a concilia9ao. Era preciso urn nome que
atraisse as oposi90es para a raia, repudiada nacionalmente, do Colegio Eleitoral.
Nesse contexto, nao foi diffcil fazer a concilia9ao pender para olado
de Tancredo Neves, justarnente 0 grande lfder do Partido Popular - 0 PP
cri ado no inicio do govemo Figueiredo para ser uma alternativa de transi9ao civil
e sem rupturas para a sucessao. 0 PP, que praticamente se apossou do PMDB no
processo de fusao dos dois partidos e que foi 0 grande vitoriosoembora ja ex tinto nas elei90es de 82, finalmente cumpriu 0 seu maior destino. Consciente disso, na
prbpria campanha das Diretas, Tancredo Neves emitia mensagens cifradas para os
articuladores da concilia9ao, lembrando sempre (muitas vezes enfrentando vaias)
que havia "tempo certo" para essa luta.
A montagem da concilia9ao teve de enfrentar uma lbgica bbvia: se era
possivel aglutinar for9as para vencer no Colegio Eleitoral, tambem, era possivel
reunir for9as para desmanchar 0 Colegio. Para enfrentar essa lbgica, politicamente
inconveniente, foi preciso deflagrar no pais 0 tern or da vitbria do continuismo
radical no Colegio. Os meios de comunica9!Io contribuiram decisivamente para
injetar na popula9ao 0 medo de que a concilia9ao nao se processaria senao atraves
do CoIegio Eleitoral. 0 Colegio foi entao defmitivamente legitirnado. E legitirnar
oColegio significavalegitinlar 0 nome de Tancredo Neves para conduzir a
concilia9ao.
A aproxima9ao entre Tancredo Neves e Roberto Marinho era
imprescindivel nesse quadro, pois a concilia9ao deveria ser convenientemente
veiculada nos meios de comunica9ao. Os dois, se gun do revel a a revista Isto ~,
"se aproximaram definitivamente em mar90 passado (1984), quando Tancredo
jantou no casarao de Marinho, no Cosme Velho, urn dos pontos nob res do Rio. A
iniciativa foi do dr. Roberto eo tema da longa conversa foi a resolu9ao do anfitriao
de apoiar a alternancia mesmo que 0 candidato fosse 0 convidado, no caso de urn
eventual esvaziamento da candidatura do vice Aureliano Chaves"32. A candidatura
de Aureliano, naquela oportunidade,
ja era tida coma inviavel.
A alian9a "democratica" entre Tancredo e Roberto Marinho n!Io foi isenta
de tensOes, tendo 0 empresario promovido evidentes demonstra90es de for9a. Essa
tensao, coma revela a mesma reportagem de Isto:g, "foi detectada na noite de 18 de
outubro (de 1984) por alguns viajantes tancredistas numa caravana de 105
poderosos empresarios, 0 dr. Roberto entre eles, que foram

32 ISTO 1:. OFazedorde Reis.o!,.cit. p.20.
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passar tres dias na regiiio de Carajas, num programa de reconhecimento organizado
pela companhia Vale do Rio Doce e pelo presidente do Grupo Bradesco,
AntbnioCarlos de Almeida Braga. Desde a partida uo Rio, viu.se que M
arinhoestava chateado. Corn muito tato, Marcio Fortes, herdeiro e principal
executivo da construtora Joao Fortes, conversou e desconversou, ajudado pelo
tambem tancredista Sergio Quintella, do Grupo Montreal, ate que na noite seguinte,
uma sexta-feira, descobriram que 0 dr. Roberto estava determinado a romper corn 0
candidato das oposiy~s - e ja tinha mesmo escrito 0 editorial definitivo para ser
publicado na segunda-feira seguinte. 0 motivo era a confratemizayao de Tancredo
corn urn desafeto do dr. Robertoque adicionalmente e inidbneo ( 0 nome
qualificado por Isto I! coma 'inidoneo' e 0 do jomalista Helio Fernandes)33. 0
telefone n[o parou de tocar entre 0 Para, Brasilia e Rio, ate que 0 candidato
concordou em se apresentar e dar explicayoes, em pleno domingo, tao logo 0 grupo
pousou de volta no Rio. 0 editorial foi cancelado e a Alianya Democratica
sobreviveu ao aba10, mas 0 dr. Roberto tambem cristalizou sua disposiyao para
ficar ao largo do situacionismo"34.
Desfrutando de urn poder capaz de fazer 0 presidente Tancredo Neves
justificar seus passos poli ticos e mesmo suas relayoes pessoais - so b a ameaya de
lanyar contra ele toda a forya das organizayoes Globo - nao e dificil entender
coma RobertoMarinho fechou ocerco sobre Tancredo assegurando, inclusive, que 0
Ministro das ComunicayOes fosse pessoa de sua confianya. E
nem causa estranheza que, no dia de sua eleiyao pelo Colegio Eleitoral, tenha
sido corn 0 empresario Roberto Marinho que Tancredo almoyou festivamente.

33 CASTRO, Tarsode.FolhadeSiioPaulo. Isto~imprensa? SaoPaulo.l0dez.1984.
p.24.
34 ISTO J.'!.OFazedordeReis. op. cit. p.19-20.
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ANTONIO CARLOS MAGALHAES:
UM ALIADO IMPRESCINDivEL

Aliar as oposilj:oes hist6ricas e os setores conservadores em tomo da
candidatura Tancredo Neves atraves do Colegio Eleitoral exigiu muito esforlj:o. Nao
ha d6vida, porem, de que 0 maior esforlj:o desse trabalho de concilialj:ao foi orient
ado para "ganhar" os conservadores: atrair os dissidentes e neutralizar ocontinuismo
radical3S. Muito cedo, noPDS, surgiu a certeza de que a indicalj:ao de Paulo Maluf
para a disputa no Colegio era inevita.vel. Logo ficou claro que 0 outro nome do PDS,
0 do Ministro do Interior Mario Andreazza, tido coma candidato do General
Figueiredo, nao teria chance na disputa corn Maluf. Desde 0 comelj:o de 1983, urn
dos "andreazzistas" mais expressivos. Antonio Carlos Magalhaes, ja mantinha
entendimentos corn Tancredo Neves. No dia 14 de junho de 1984, Tancredo
encontrouse corn Andreazza, sob 0 patrocinio de Magalhaes, coma revela a revista
Veja:
"Logo que chegaram ao apartamento 801 do Edificio Golden State,
entre os postos dois e tres (avenida Atlantica, Rio de Janeiro), Andreazza e Antonio
Carlos foram conduzidos por Tancredo ate a varanda de sempre e, reanimados
apenas por xicaras de cafe, mergulharam numa conversa que rlumu ate as duas da
madrugada. Andreazza foi claro. Figueiredo, disse, nao 0

35 No final do governo Figueiredo explicitou-se c1aramen te uma articula-;:ao poli tica de
membros dasFor-;:as Aunadas,ernpresarios e burocratas estatab, quc aqui defmimos
como "continuismo radical". Essa articula-;:ao defendia a continuidade dos militares na
Presidencia da Republica. Uma de suas vertentes, advogava a manuten-;:a:o do general
Figueiredo. Outra vertente exigia a posse de urn militar "mais duro". 0 continufsmoradical
era ocontinulsmonum sentidoestrito, e seria a manuten-;:a:o do regime sem concessoes
significativas no piano politico. Na verdade, sem esse sentido estrito de continufsmo,
tamoom a candidatura Maluf poderia ser consider ad a como uma alternativa de
continuidade do regime, de manuten-;:ao da
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estava apoiando em sua campanha. Se ele pudesse anunciar ao presidente
que teria, no CoIegio Eleitoral, os votos controlados por Tancredo no
PMDB, talvez conseguisse tira-lo de sua apatia. Tancredo podia ajudar? 0
enUo govemador (de Minas Gerais) disse que sim - certo de que Andreazza
nao tinha mais chances e que, ao apoia-lo, estava adquirindo 0 direito de
cobrar, mais tarde, a mesma simpatia (a reuniao ocorreu na madrugada do
dia 15 de junho de 1984)".
"A urn certo momento Andreazza levantou-se para ir ao banheiro.
Rapidamente, Tancredo sussurrou para Antonio Carlos: 'Precisamos con.
versar sozinhos?' Pode ser?". Podia. A conversa corn Andreazza encerrouse
cordialmente e, dias depois, Tancredo e Antonio Carlos voltaram a en.
contrar-se - pela manila e sempre no Edificio Golden State.
"- Se 0 Maluf ganhar a convenyao do PDS, a Bahiame ap6ia? indagou
TancredoNeves.
"- Sim - devolveu Antonio Carlos na hora - Mas s6 se 0 Maluf
ganhar.
Se der Andreazza na convenyao, YOU corn ele ate 0 tim.
" - Entao eu YOU comeyar a pensar serio em renunciar ao govemo
do
Estado -encerrou Tancredo"36.
A costura desse acordo corn Andreazza e Magalhaes rendeu a
Tancredo, ap6s a vit6ria de Maluf na convenyao do PDS, 0 discreto apoio
do primeiro e a militancia engajada do segundo. 0 jornalista Villas-Boas
Corrc~a conta a evoluyao deste acordo, logo ap6s a derrota de Andreazza
na convenyao do PDS:
"No dia~eguinte (A convenyao do PDS), 12 de agosto, a festiva
Convenyao do PMD B, no embalo da vit6ria ja desenhada, consagrou a
chapa Tancredo Neves-Jose Sarney. E nesta mesma noite, as 22 horas, 0
candidato Tancredo Neves esteve discretamente na cas a do Embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, onde Antonio Carlos se hospeda em Brasilia.
A con versa foi aberta e conclusiva. Antonio CarIos jogou na mesa 0 seu
cacife poHtico que liquidava a fatura. Entendido corn 0 Govemador Joao
Durval, da Bahia, controlava 15 dos 25 deputados do PDS baiano. Mais
quatro estavam comprometidoscoma Frente Liberal.
"A conversa nao acabou ai. Antonio Carlos recordou 0 sabido,
desf1lando os seus problemas estaduais. A Bahia ou e perdidamente a favor
hegcmonia pol{tica hostil
dos principais
grupos queEle
sustentavam
0 regime
m ili
tar. E
ou encarniyadamente
a sua lideranya.
necessitava
de uma
posiyao
tambCm
a candidatura
Tancredo-Sarney
representava,
do ponto
dos in teresses
federal
ate para
sair do Estado
e nao entrar
em atrito
cornde0 vista
seu aliado
de classes predominantes no Brasil, lIma con tinuidade, embora
envolvendo umaruptura "democratizante" no piano poli tico.
36 VEJA. () Torpedo baiano. Sao Paulo, n. 854. 1 t, jan. 1985. p.
38.
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administrada de Tancredo:
"- Voce sera,nomeuGoverno, rninistrodoque quiser"37.
Lutando por fora do processo de concilias:ao, os setores engajados no
continuismo radical chegaram a patrocinar urn clima de golpe militar - de
sustentas:ao duvidosa - mas que tambem mostrava-se muitou til paralegitimar e
robustecer as manobras conciliat6rias. Esse contexto levou a que mesmo os se to
res que se apresentavam coma progressistas afirmassem a necessidade e a inevi
tabilidade daconcilias:ao.
A "questao militar" gerada pelo continuismo radicallevou Tancredo Neves a
buscar urna base de apoio nas Fors:as Armadas, alargando cad a vez mais as
concessoes. Essa tensao foi finalmente dissipada no dia 20 de novembro de
1984, coma reuniao do Alto Comando do Exercito que decidiu 0 afastamento do
general Newton Cruz do Comando Militar do Planalto, urna das figuras centrais
das articulas:Oes golpistas38.
A resolus:ao da "questao rnilitar", entretanto, comes:ou a ser definida urn
pouco antes,no confronto de AntonioCarlos Magalhaescom orninistro da
Aeronautica, Delio Jardim de Mattos. 0 general Figueiredo estava desesperado
corn a rnigras:ao dos "andreazzistas" derrotados na convens:ao do PDS. No
dia 4 de setembro, coma revela a revista Veja, ocorreu a "inauguras:ao das noinstalas:Oes do Aeroporto Dois de J ulho, em Salvador, quando 0 rninistro Delio
Jardim de Mattos teve a ideia fatidica de agredir AntonioCarlos em suacasa, e no
dia de seu aniversano. 0 torpedo que levou de volta acabou de vez corn a
candidatura Maluf e corn qualquer autoridade que 0 governo ainda pretendesse ter
sobre a sucessao.
"Desde a vespera, Antonio Carlos sabia que Delio vinha a Salvador para
fazer urn discurso duro contra os dissidentes do PDS, e ficou prevenido. Ele soube,
tambem, que, no jato que conduzia a comitiva de Brasilia a Salvador, Delio
mostrara dois textos de seu discurso a Figueiredo - e 0 presidente escolheu 0
mais duro. Seja coma for, ele estava decidido: iria responder aos ataques na hora, e
no mesmo tom
"Delio iniciou sua catilinaria as 10h15rnin da manha, reprovando os
traidores. As IlhlOmin uma c6pia do discurso, levada de carro do aeroporto ate 0
apartamento de Antonio Carlos no bairro da Gras:a por urn emissano previamente
destacado para a rnissao, aportava as maos do ex-govemador. As 12h3Omin ele
pediu licens:a aos amigos que lotavam 0 seu apartamento para curnprimenta-Io
pelo aniversano, trancou-se em seu escrit6rio e, em quinze

37 CORREA, Villas-Boas. Jomal do Bra8il. Antonio Carlos Magalhaes ou a arte da
perfeitabaldea~ao. Rio de Janeiro. 10mar. 1985. CadernoEspecialp.1.
38 VEJA. Cemdiasdemedo.SaoPaulo,n.854.16jan.1985. p.4D-45.
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minutos, escreveu cl mao e num jato s6 sua resposta a Delio. A frase central,
repetida depois brutalmente na 1V (e corn especial destaque na Rede Globo), ficaria
coma umamarca feitaa ferro na sucessao:
"- Traidor e ele, que apoia urn corrupto.
"Pela primeira vez em vinte anos, alguem falava neste tom a urn ministro
militar. Todo omedo de 'vetosrnilitares' clcandidatura Tancredoevaporou-se, e
outros dissidentes encheram-se de coragem para agir. A cortina final acabava de
baixarsobre acandidaturaPaulo Maluf'39.
Magalhaes, assim, teve atuas:ao destacada para atrair os dissidentes do PDS
para a candidatura de Tancredo no Colegio Eleitoral. 0 ex-governador da Bahia,
elevado cl condis:ao de her6i nacional pelo fulminante ataque a Maluf, passou a ser
figura de sustentas:ao da pr6pria Alians:a DemocnHica. Na eleis:ao do presidente
da Caroara Federal, por exemplo, a situas:ao complicou-se para Tancredo quando 0
deputado Alencar Furtado resolveu levar cl frente'sua candidatura, enfrentando
Ulisses Guimaraes. Nesse epis6dio, em que Ulisses venceu por uma estreita
margem de votos, Magalhaes novamente deu importante contribuis:ao. Para
enfrentar os votos do PDS malufista e de muitos pedetistas, petistas e peemede
bistas, Magalhaes mobilizou os votos dos dissidentes do PDS corn seu velho estno:
solicitas:Oes, pressoes e ate mesmo ameas:as.
Tancredo saberia demonstrar seu reconhecimento. Na 6poca da disputa da
presidencia da Caroara, em mars:o de 1985, diante de urn documento assinado por
180 parlamentares do PMDB que defendiam a indicas:ao do deputado Freitas
Nobre para 0 Ministerio das Comunicas:oes e que posicionavam-se contra Antonio
Carlos Magalhaes, Tancredo arrematou urna pergunta embaras:osa:
"- Quantos desses votam em Ulisses?"40.
Para driblar constrangimentos desse tipo, Tancredo omitiu a composi
s:ao do seu Ministerio ate as vesperas da sua posse. Mesmo assim, as pressOes por
urn ou outro nome persistiam. No dia6demars:ode 1985, Tancredorecebeu0 senador
Severo Gomes (PMDB-SP), os Deputados Odilon Salm6ria (PMDBSC) e Cristina
Tavares (PMDB-PE) e representantes dos setores de comunicas:ao e informatica.
Estes entregaram a Tancredo documentos corn reivindica. s:Oes de medidas para a
area da comunicas:ao.
Nessa reuniao, especialmente os dois deputados, Sa1rn6ria e Cristina,
expressaram a Tancredo a inconforrnidade corn a possibilidade de Antonio Carlos
Magalhaes ocupar 0 Ministerio das Comunicas:oes e tarnbem corn a ameas:a de
permanencia no cargo do secretario geral deste ministerio, Romulo

39 VEJA. 0 torpedo baiano, op. cit. p.39 40
Relatado por participantes dareuniiio.
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Villar Furtado. Salm6riachegou a dizer que "aquelasindicacroescomprometiam nao
s6 0 Ministerio das Comunicacroes, mas 0 governo coma urn todo". Em resposta a
essa argumentacrao, Tancredo s6 dissimulou. "0 ministro nao est a escolhido" repetiu varias vezes - "Antonio Carlos Magalhaes sera ministro mas nao
necessariamente das comunicacroes". Mas Tancredo se traiu e deixou transparecer
que 0 seu ministro das Comunicacroes seria alguem inacessivel aos participantes da
reuniao. Em dado momento, Tancredo comprometeu-se aser "interlocutor" das
reivindicacroes que ali estavam sendo apresentadas "fosse qual fosse 0 ministro".
Para os presentes, soou estranha esta afirmativa. Por isso, foi perguntado a
Tancredo: "0 senhor, interlocutor?". E Tancredo confirmou 0 sentido da sua frase,
gracejando: "Por que? Voces acham que ha alguem mais indicado que eu?". No
final do encontro, para varios dos participantes, apesar das negativas de Tancredo, a
escolha de Magalliaes ja estava assegurada41.
AIem desta reuniao, registraram-se inumeras manifestacroes contra AntOnio
Carlos Magalhaes. A assessoria de Tancredo chegou a comentar que na maioria das
audiencias concedidas por Tancredo, nos dias que antecederam 0 anuncio do
Ministerio, foilevantado 0 "caso Magalhaes".
Tres dias antes da apresentacrao oficial dos integrantes do novo ministerio,
apesar da solicitacrao expressa de Tancredo para que os convidados
nao se manifestassem publicamente, Antonio Carlos Magalhaes - coma se
estivesse tentando tranqiiilizar os reduzidos mas poderosos setores que 0 apoiavam
- concedeu entrevistas a irnprensa praticamente assumindo 0 Ministerio das
Comunicacroes. Essas entrevistas, evidentemente, ganharam gran de destaque,
especialmente nos veiculos das organizacroes Globo. 0 anuncio do ministerio
Tancredo, no dia 12/3/85, POr isso, nao surpreendeu.
o que surpreendeu, nessa fase de transicrao de governo, foi amanutencrao do
secretario geral do Ministerio das Comunicacroes, Romulo Villar Furtado. Para
diversos interlocutores, Tancredo Neves garantiu que Furtado nao permaneceria no
cargo pela terceira gestao consecutiva. Furtado iniciou coma secretario geral do
ministro comandante Euclides Quandt de Oliveira, no governo GeiseL
Posteriormente, as grandes empresas de radiodifusao e da
area de telecomunicacrOes tentaram faze-Io ministro das Comunicacroes, no
governo Figueiredo. Tentaram, mas nao conseguirarn derrubar 0 veto de certos
setores das For~as Armadas que pesava sobre Furtad042. Ele foi mantido na
Secretaria Geral, atuando como "ministro de fato" das Comunica~oes. Romulo
Villar Furtado esta por tras de algumas das piores coisas

41 Relatado por participantesdareuniao.
4 2 Informa~o prestada pelo general Octavio Costaem entrevista concedida ao autor.
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ocorridas no Ministerio das Comunica~oes nesse largo periodo em que vem
atuando como secretario gera!. Nos ultimos meses do governo Figueiredo,
por exemplo, Furtado comandou a partir do Ministerio das Comunica~oes articulado corn 0 senador Roberto Campos (PDS-MT) - uma luta contra a
politic a desenvolvida pelo proprio governo, atraves da Secretaria Especial
de Informatica (SEI). Essa luta prosseguiu no governo Sarney, sendo as posi~oes de Furtado hoje apoiadas publicamente por Antonio Carlos Magalhaes.
No governo Figueiredo, enquanto Furtado organizava a rea~ao
antinacionalista no Ministerio das Comunica~oes, sua esposa, a deputada
'malufista' Rita Furtado (PDS-RO) cumpria na Camara dos Deputados 0
mesmo papel que 0 senador Roberto Campos desempenhava no Senado.
Derrotados, pelo men os parcialmen te, na luta pela amplia~ao da presen~a
dos interesses internacionais no setor de informatica e vendo seu candidato
(paulo Salim Maluf) perder as chances no Colegio Eleitoral, os Furtado
mudaram rapidamente de tatica: Rita Furtado surpreendeu seus colegas
"malufistas"
ao votar em Tancredo Neves.
Quando se avolumaram as rea~oes a indica~ao de Antbnio Carlos
Magalhaes para 0 Ministerio das Comunica~Oes, surgiu 0 nome do
deputado Freitas Nobre, apresentado por setores do PMDB. Diante da
crescente polariza~ao entre Magalhaes e Freitas Nobre, 0 presidente das
organiza~oes Globo, RobertoMarinho, fez uma exigenciaa Tancredo: podia
ate rediscutiro nome do ministro, mas Romulo Villar Furtado deveria
permanecer na Secretaria Geral43. A pressao de Roberto Marinho teve
sucesso. No dia 19/3/85, corn Tancredo agonizando, Antonio Carlos
Magalhaes confumou publicamente a manuten~ao provisoria de Furtado na
Secretaria Gera!.
As rea~oes a perrnanencia de Furtado provocaram urn inicio de crise
no
PMDB. Essa situa~ao fez corn que 0 vice-presidente em ex ercicio, Jose
Sarney, nao quisesse comprometer-se corn a confirma~ao de Furtado na
Secretaria Geral, preferindo deixar essa responsabilidade para Tancredo
Neves, quando ele se restabelecesse da doen~a e assurnisse a Presidencia.
Samey, numa atitude que surpreendeu a setores do pr6prio governo, negouse, no dia 19/3/85, a assinar uma serie de despachos do rninistro Antbnio
Carlos Magalhaes, das Comunica~oes. Sarney argumentou "que s6 poderia
faze-Io depois de
consultar 0 presidente eleito, Tancredo Neves" 44. Fontes do proprio
43 Informa"ao confllmada porfonteintimamenteligada a Tancredo Neves. 44
Ministerio
das Comunica~Oes,
na Globo
epoca,e lB.
garantiram que entre esses atos
Conf orme telegram
as das agencias Estado,
estava
a nomea~ao de Rbmulo Villar Furtado para a Secretaria Geral, na 37
sua
terceira

gestao consecutiva. A demora na recupera~ii'o do presidente, entretanto, fez corn
que Magalhii'es atropelasse compromissos flrmados por Tancredo junto ao PMDB e
acelerasse a confirma~ao defmitiva de Villar Furtado na Secretaria Geral do
Ministerio das Comunica~oes.
Assim mesmo, !com a importancia adquirida por Magalhaes na composi~ii'o
da Alian~a Democratica, nao foi facil para Tancredo acomoda-Io no seu Ministerio,
enfrentando intensa resistencia do PMDB. 0 pre~o pago por Tancredo para
recompensar Magalhii'es foi muito alto. Custou nao so a hostilidade aberta de
setores do PMDB mas tambem outros dois Ministerios, essa preciosa e escassa
moeda para remunerar as transa~oes poHticas pre e p6s-eleitorais. Gra~as a
Magalhii'es, a Bahia acabou ficando corn tres Ministerios, coma ex plica 0 jornalista
Villas- Boas Correa:
''0 PMDB do ex-Governador Roberto Santos rec1amou, nao podia flcar de
fora em discrimina~ao desmoralizante, e ganhou 0 Ministerio da SaUde para o
Deputado Carlos Sant'Anna. Foi a vez de 0 PMDB tradicional protestar, botando a
boca no mundo. Aliados siro, mas neg6cios a parte. A oposi~ao baiana para valer,
corn carteira assinada, tradi~ao de luta, e 0 velho PMDB de rnuitas campanhas e
muitas derrotas. E ganhou 0 Ministerio da Previdencia Social para Waldir Pires. (..
.)Antonio Carlos mirou urn ministerio, acertou em tres. (oo.) Tres ministros, 0
mesmo que 0 Partido da Frente Liberal. Antonio Carlos e 0 PFL empataram" 45.
Mas por que 0 Ministerio das Comunica~oes? Tancredo prometera
"qualquer" Ministerio. Teria 0 das Comunica~oes simplesmente sobrado para
Magalhaes? Ha quem garanta que nao. Para estes, 0 Ministerio das Comunica~oes
foi criteriosamente selecionado por Magalhaes, depois de descartadas as duas
prioridades de qualquer politico profissional "ministeriavel": a prioridade urn, sem
dilvida, era 0 Ministerio do Interior, que seria enfraquecido corn as fragmenta~oes
que sofreria; e a prioridade dois seria 0 Ministerio das Minas e Energias, corn suas
ricas estatais (petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, etc.) mas este ja estava
destinado coma premio de consola~ao para 0 "ex-presidencifIVel" Aureliano
Chaves. Villas-Boaz Correa
defende essa tese e explica porque Magalhii'es teria entao escolhido 0 Ministerio das
Comunica~oes.
"Pousa agora, calculadamente, no carnpo que escolheu entre as altemativas
possiveis. Urn rninisterio que tern os seus inegaveis encantos, especialmente
sensiveis a urn politico. Nao ha por todo 0 pais urn lugarejo por mais pobre e
escondido que seja que nao tenha a sua agencia de correio e telegrafo,o posto
telefOnico, onde nao se ou~a radio e que nao se fa~a a cabe~a

45 CORREA, Villas-Boas.op. cit.
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corn as novelas coloridas da televisao. E tudo isso arrumado: as comunic~oes
assinalam urn dos raros exitos indiscutlveis dos vinte anos de governos militares.
Regado corn verbas razoaveis, manipulando recursos prbprios. Instigando a
utilizayao esperta em areas de instantaneo apelo popular, coma na projetada
utilizayao do sistema de comunicayao nacional para que funcione coma urn
regulador de preyos de generos de primeira necessidade. Podendo ser uti! ou
indispensavel asemissoras de radioe televisao, fazendoo minimo que e nao
embarayar 0 caminho por onde transitem os legitimos interesses de cada urn" 46.
A escolha de Magalhaes para 0 Ministerio dasComunicayOes derivadeste
quadro politicamente complexo. Por urn lado, urn conservador corn 0 passado de
Magalhaes, empresario da area de eomunicayao, surgiu coma urn nome
confiavel - talvez 0 unico que despontasse tao "naturalmente" - e
credenciado para receber 0 apoio militante de Roberto Marinho. Por ontro lado, as
ralOes para a escolha de Magalhaes tambem devem ser buscadas na natureza d 0
processo da conciliayao, nas condiyof's ineren tes as coligayOes que
levaram Tancredo Neves ao poder. 0 futuro iria mostrar que Magalhaes, 0
imprescindlvel aliado de Tancredo, era mesmo 0 melhor nome para rep resentar os
interesses de Roberto Marinho no Ministerio das ComunicayOes. ~ 0 que
veremos a seguir.

46 Ibidem.
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MARINHO E MAGALHAES: BONS NEGOCIOS

A presen~a de Antbnio Carlos Magalhaes no Ministerio das
Comunica~Oes ampliou a influencia de Roberto Marinho. Urn dos
episbdios exemplares des sa nova fase de relacionamento entre a Globo e 0
Ministerio das Comunica~Oes foi a transferencia do controle acionano da
NEC do BrasH (NDB) do empresArio Mario Gamero para Roberto
Marinho, consumada em outubrode 1986.
Instalada no pais ha 20 anos, a NEC do Brasil- subsidiaria da Nippon
Electric Company - passou por uma significativa reformula~o em 1981,
corn a implementa~:ro da politica industrial defmida pelo Minist.erio das
Comunica~Oes para 0 setor. Essa politica refletia a instala~ao, em 1979, da
Secretaria Especial de Informatica(SEI), responsavel pormedidas de
prote~ao das empresas de capital nacional e estimulo ao desenvolvimento
de tecnologia brasileira. Desde 0 surgimento da SEI, tomara-se incbmoda a
tolerancia do Minist.erio das Comunica~oes corn 0 monop6lio do capital e
da tecnologia estrangeira naindustria de telecomunica~oes Apesar de ser
quase totalmente dependente das encomendas das empresas estatais ligadas
ao Ministerio das Comunica~oes, a industria de telecomunica~Oes nunca
sofreu exigencias coma as que passaram a ser feitas pela SEI iiindUstria de
informatica. Ao contrario. enquanto a SEI reservava segmentos de mercado
exclusivamente para empresas nacionais, 0 Ministerio das Comunica~oes
executava politica
inversa, reservando cartorialmente mercado para empresas estrangeiras. Esse e 0 caso das centrais telefonicas, cuja demanda das estatais era suprida
por urn restrito clube formado pelas multinacionais Standard Electric,
Simens, Ericsson e NEC.
Para fortalecer essa politica, 0 Ministerio das COD1'!nica~oes
promoveu, corn a diligente atua~ao do secretario geral Romulo Villar
Furtado, urn processo de . 'naciona1iza~ao '0. das empresas estrangeiras a traves cia
presen~a de
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urn s6cio nativo que detivesse 51 ?'od 0 capital corn direito a voto. Dissimulando
apresen~a do capital estrangeiro no setor de-telecornunica~oese - 0 que e decisivo -.
0 controle da tecnologia, as "nacionaliza~()es" pretendiam defender essas ernpresas
da politica, de tra~os nacionalistas, irnplernentada pela SEI.
A entrega 51?'odo capital votante para s6cios nacionais evidenciava a
preocupa~ao das industrias estrangeiras. nao s6 corn a manuten~ao das posi~()es no
rnercado de telecornunica~Oes. rnas corn a necessidade crescente de avan~ar sobre
0 rnercado de informatica. Impulsionada pelo acelerado desenvolvirnento
tecnol6gico da ultima decada, a industria de telecornunica~()es aproxirna-se cada
vez rnais da industria de inforrnatica. Seja pela incorpora~ao de cornponentes e
rnicroprocessadores originalmente usados em cornputadores, que fazern os
equipamentos de telecornunica~()es cada vez rnais "inteligentes"; seja pela sirnples
fusao de servi~os de telecornunica~()es e inforrnlitica que tom a cada vez rnais
dificil distinguir os sisternas de cornunica~o dos sisternas de processamento
eletr6nico de dados. Os cornpu tadores afirmam-se corno cen trais de controle de
comunica~ao, vers()es rnuito rnelhoradas das antigas centrais de telefonia, e os
aparelhos de telefonia se sofisticarn transforrnando-se em terminais de cornputador.
Redes de telecomunica~oes e equipamen tos de processamen to de dados fundem-se
num
rnesmo sistema: e a telematica viabilizando servi~os que ha poucos anos pertenciam
ao terreno da fic~ao cientifica.
As "nacionaliza~Oes" promovidas pelo Ministerio das Comunica~oes, no
inicio da decada de 80 serviram para' 'maquiar" a presen~a do capital estrangeiro na
area e armar as industrias de telecomunica~()es corn argumen tos
para furar 0 bloqueio da reserva de mercado con trolada pela SEI. 0 governo do
general Figueiredo ficou dividido entre as posi~5es do Minist6rio das
Comunica~oes e as da SEI. As contradi~Oes explicitaram-se publicamente e
persistiram sem solu~ao na Nova Republica, corn os grupos de interesse
firmemente entrincheirados nas duas areas47.

47 Alguns meses apos 0 surto de "nacionaliza<;oes", quando a Secretaria Especial de Informatica (SE!)
dava seus primeiros passos, come<;ou a acirrar-se a luta pela PoIitica de Inforrmltica e essas
empresas "nacionalizadas" passaram a reivindicar seu ingresso no mercado reservado as industrias
nacionais. Por sua condi,.ao, essas industrias de telecomunica<;oes estavam impedidas de entrar no
mercado de informatica por nao ter capital cem por cento nacional e por nao estar sob controle
nacional a tecnologia utilizada. Iniciou entao urn intenso debate sobre 0 conceito de empresa
nacional que colocou em confronto direto 0 Ministerio das Comunica<;oes, aliado as grandes
empresas estrangeiras. e a Secretaria Especial de Inforrnatica.
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Foi nesse jogo pesado de disputa de mercado que, em 1981,
aproximaram-se 0 empresario Mario Gamero, lider do grupo Brasilinvest e
os japoneses da NEC. "Garnero, que trafegava corn facilidade nos gabinetes
oficiais, tinha influencia; os japoneses, dinheiro,,48 . Conduzida pelo
secretario geral do Ministerio das Comunica90es, Romulo Villar Furtado, a
associa9ao de Gamero corn os japoneses, que "nacionaIizou" a NEC, foi
acertada sem maiores problemas.
Os problemas come9aram a surgir mais tarde quando evidenciou-se
para
os japoneses 0 estilo de Gamero que, aproveitando-se da situa9ao, insistia
em controlar efetivamente a NEC. "Ao se tomar socio da NEC do Brasil,
corn maioria de votos e minoria de a90es ordinarias, 53 japoneses ocupayam cargos-chaves de gerenciamento. Tres anos depois, nao chegaram a
20. Moviam a Gamero nao propriamente razoes de natureza patriotic a mas
conveniencias, ja que, por medida de economia, era born ir reduzindo a importa9ao de tecnologia do Japao" 49.
A precaria harmonia entre Gamero e os s6cios japoneses, estimulada
pelas perspectivas do negocio, durou ate mar90 de 1985 quando
numamedida de impacto, 0 govemo federal decretou a liquida9ao
extrajudicial do Banco Brasilinvest e das demais empresas fmanceiras
pertencentes ao grupo. As irregularidades constatadas levaram 0 entaD
ministro da Fazenda, Francisco Domelles, a solici tar a prisao preventiva de
Mano Garnero.
Gamero controlava a sua parte de a90es da NEC do Brasil atraves da
Brasilinvest Inforrnatica e Telecomunica90es (BIT). Essa empresa nao foi
atingida, de imediato, pela liquida9ao dos ramos financeiros do grupo
Brasilinvest. Mesmo assim, a repressao as atividades ili citas de Garnero
era 0 que faltava para os japonese~ decidirem se afastar do s6cio brasileiro.

Nesse quadro, em abril de 1983, 0 empresario Mario Garnero envolveu-se num
rumoroso acontecimento ao precipitar, como presidente em exercicio da Confedera~o
Nacional da Industria, a divu1ga~ao pela Federa~ao das Industrias do Estado de Sao
Paulo (FIESP), de urn documento que atacava frontalmente a poIitica de informatica que
vinha sendo conduzida pela SEI. Esse documento formalizou 0 conflito de interesses
nacionalistas e multinacionais em rela~o pol.itica de informatica no Brasil.
Alem do destacado papel em defesa dos interesses multinacionais, a atua~ao de Mario
Garnero em conjunto corn a equipe entreguista do Ministerio das Comunica~oes pode
ser acompanhada no processo de instala~ao do projeto Videotexto, em Sao Paulo, que
iniciou a partir de urna proposta do grupo
Brasilinvest. Por muitos meses, 0 projeto Videotexto foi dirigido por urn servi~o
especial de consultoria do grupo Brasilinvest, ate que esses vinculos foram
48 SENHOR. Oatacado do sr. Globo. op. cit p.4l.
49 Ibidem
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"0 eereo niponieo buseou espa~o, primeiro, na Justi~a. Uma a~ao
eautelar da NEC Corporation - 0 socio japones - tentava assegurar-lhe
preventivamente 0 eontrole da NEC do Brasil, ja que 0 socio brasileiro se
eneontraria impedido de exereer, de fato, 0 eontrole da eompanhia. 0 socio,
porem, nao era 0 dr. Garnero, pessoa fisiea, e sim a BIT, pessoa juridica, da
qual Garnero era urn dos aciomstas, mas nao 0 timeo. A Justi~a nao aeatou
a a~ao, mesmo tendo os japoneses juramentado que 0 eontrole estrangeiro,
eontnirio a lei, seria temponirio 0 suficiente para se eneontrar urn substituto
para Gamero.
"Nao houve aeordo, sO eventuais treguas, na reunioes que se
sueederam asperamente, de outubro de 1985 aos primeiros meses de 1986,
corn direito eventual ate a doses duplas de uisques as 10 da manha e
queixas contra autoridades federais que haviam reeebido propinas
rnilionarias para resolver 0 impasse, e nao tinham resolvido.
"0 socio japones eontinuou plantando espinhos no earninho do socio
brasileiro, eseorado, ja entao, na defee~ao voluntaria de dois dos quatro
diretores nomeados por Garnero, numa diretoria de sete, e na ajuda
involuntaria da repereussao publica do 'affair' Brasilinvest" 5e
Corn 0 passar do tempo, os japoneses aurnentaram a pressa-o sobre
Garnero. Atraves do advogado Ethevaldo Alves da Silva, dono das
Faeuldades Metropolitanas Unidas (FMU) e da Radio Capital de Sao
Paulo, foi tentada a extensao da "1iquida~ao extrajudicial do grupo
Brasilinvest ao ate entao troneo das teleeomumea~oes, a BIT"51 .
Ethevaldo Alves da Silva "foi, na verdade, quem eomprou as CDBs do
eredor Jarnil Zeitune, bem depois da liquida~ao extrajudicial, para poder
entrar na briga. Depois do pedido ce
oficialmente extintos corn 0 desligamento do "consultor" Luis Carlos Moraes Rego, do
Brasilinvest. que passou a apresentar-se como consultor independente permanecendo ate
hoje nadire,.ao do Videotextopaulista.
o interesse do Brasilinvest no Videotexto come<;ou justamente depois que 0 governo
Figueiredo recuou da inten,.ao de implantar por decreto 0 Servi<;o de TV
porCabosouCabodifusiio em 1979.A tentativadeimp1anta~odaTVporCabose outra
manobra conduzida por Romulo Villar Furtado, Secretarlo das Comunica<;oes. Furtado
desde 1974 coordenou a elabora<;iio de uma legisla~o que visava garantir 0 monopolio
da TV por Cabos por algumas grandes empresas da area da comunica<;iio (corn
destaque para a Globo), contando corn a tecnologia das ind ustrias m ul tinacionais de
telecomunica<;oes. A traves das redes de TV por Cabos esses grupos da area da
comunica<;iio, associados as multinacionais de telecomunica<;oes, pretendiam
controlar 0 desenvolvimento da telematica (fundindo os
50 Idem,p.42.
51 Ibidem
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fal~ncia, veio 0 pedido de arresto dos bens. Gamero estava acuado. "52
"Gamero estava vendido, mas tinha urn pre~o, e nao era esse preyo
exatamente 0 mesmo que os japoneses da NEC insinuavam the pagar: isto e, nada.
A pretexto de emprestimos contraidos pelo Brasilinvest junto a companhia e a
cobranyas pen dentes, achavam os japoneses bastante razoavel que Gamero saisse
pela porta da NEC corn os bolsos vazios. Os pianos de Gamero eram outros. Havia
interessados no neg6cio, e ele queria presidir 0 acerto.O Banco Nacional, a
principio, fez urn aceno, para logo desaparecer. Corn Matias Machline, comandante
do Grupo Sharp, chegou-se a fechar 0 neg6cio em abril do ano passado (1986),
numa reuniao definitiva, onde ate 0
cheque foi assinado. A reuniao tenninou tarde da noite, no escrit6rio de Machline,
masnamanha seguinte ele surpreendentemente recuou. 0 que se diz e que MacWine,
urn dos arnigos mais intimos de Samey, nao quis por em risco esta amizade, ap6s
receber urn telefonema dissuas6rio do Palacio do Planalto. A Moddata, grupo
carioca da area de informatica, se apresentaria em seguida, mas, assim como veio,
foi-se: subi tamen te.
"0 telefonema persuasivo do Palacio do Planalto pode pertencer a lenda, nao
a realidade, mas 0 fato e que, em abril de 1986, 0 destino da sociedade comercial
chamada NEC do Brasil emaranhava-se num enredo mais complexo. Deixava 0
reduto da rua do Para iso, em Sao Paulo, para se esparrarnar em outros territ6rios,
cujos vertices passariam a ser a rua Irineu Marinho, no Rio, e a Esplanada dos
Ministerios, em BrasI1ia. Desponta no horizonte 0 nome Roberto Marinho. (...)
Marinho e homem do jornalismo e das comunicayoes, mas parece que andava meio
distraido do assunto. Quem lhe chamou a atenyao para a NEC foi Romulo Villar
Furtado, secretario geral
servi~os de telecornunica~Oes e informatica) no Brasil. Corn os servi~os de TV por
Cabos implantados, seria urn arnbiente propi cio a intemacionaliza~o da industria de
inforrnatica. Esse projeto fei sustado gra~s a rnobiliza~iio de Universidades, entidades de
profissionais e de pesquisadores da area. Diante das denUncias dessas manobras, 0
governo preferiu recuar em 1975 no govemo Geisel e em 1979 no governo Figueiredo.
(0 relato cornpleto das tentativas de implanta~o da TV por Cabos do Brasil pode ser
encontrado in: HERZ, Danie~ op. cit.)
Recenternente, em outubro de 1986 0 Secretario Geral do Ministerio das Cornunica~s
come~ou a pressionar em favor da irnplanta~o da TV por Cabos. voltando a atuar corno
porta-voz dos in teresses dosgrupos econornicos interessados na irnplanta~o do servi~o.
(In: ZERO HORA. TVa who: s;stema pode ser implantadoem
brevenoPafs.PortoAlegre.5 out. 1986.)
Mas niio apenas noMinisteriodasCornunica~oes localizam-se os entreguistas. Outra
figura de destaque, no inicio do govemo Samey foi a do empreslirio e publicitirio
52 AFINAL. Uma nOJlela baillna. Siio Paulo,4.125. 20jan.1987. p. 73.
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doMinisteriodasComunica~oesha 13 anos.
"Os olhos e ouvidos do dr. Roberto sao potentes coma sua ernissora de TVe,
assim coma ela. dispOem de estrategica localiza~ao. De resto, isso faz parte do
neg6cio. 0 interesse do dr. Marinho pela NEC passa a coincidir, porem. corn a
circunstancia de a Rede Globo ter voltado a carga, corn entusiasmo, na questao do
'colarinho branco', eo rninistro Antonio CarIos Magalhaes, das Comunica~oes, ter
ganho muito espa~o nosjornais de video e de papel do dr. Roberto, sempre fazendo
comentirios a respeito da reputa~ao do dr. Mario Garnero.
"(...) De repente, Garnero, que sonhava em ver a luz no fundo do timel.
estava enredado nurn cipoal de coisas erradas. Os japoneses pareciam
surpreendemente confiantes, nas conversas. Os bancos, mais renitentes do que
nunca em conceder creditos ou descontos de duplicatas (neg6cios acertados eram
desfeitos, horas depois, por efeito de misteriosas conversa~oes telefOnicas). Os
japoneses, corn voca~ao para 0 'harakiri'. botavam lenha na fogueira do quanto
pior, melhor. Suspenderam to dos os investimentos. De T6quio, veio a estiletada: as
importa~oes feitas pelo BrasH teriam de ser feitas, doravante a vista, ainda que
houvesse cartas de credito.licen~as da Cacex, etc. Na pratica, significava: a NEC
do BrasH passaria a funcionar a meio vapor (ainda assim, 0 faturamen10 de 86
chegou aos US$ 60 rnilhOes, e a previsao para 87 e de dobrar)"53
Sentindo a pressao aumentar. Gamero - que tinhana NEC a parte mais s6lida
de seu patrimonio, quase integralrnente comprometido pela liquida~ao extrajudicial
- resolver jogar tudo para recuperar 0 controle da NEC. E corne~ou voltando a
presidencia do Conselho de Administra~ao da empresa,

Mauro Salles, entao Ministro para Assuntos Extraordinanos. Mauro Salles, que tarnbern
participou da irnplanta~o da Rede Globo, adquiriu destaque internacional ao ser urn dos
responsaveis pelo "pool" de agencias publicitanas que divulgou internacionalrnente 0
"rnilagre brasileiro" (expressao esta que foi cur:hada nessa campanha publidtaria)
durante 0 governo Medici. Em 1984, quando trabalhava na assessoria do candidato
Tancredo Neves, Mauro Salles voltou a ser noticia ao surgir corno socio rninoritario da
rnultinacionaljaponesa Sony, defendendo seu ingresso na area da SUFRAMA, ob tendo
os beneflcios da Zona Franca de Manaus. Mauro Salles dirigiu bern~ucedido "lobby"
que conseguiu furar 0 bloqueio, gra~ a rnanobras escandalosas, e instalar-se em Manaus
passando a cornpetir, corn urna serie de vantagens, corn as ernpresas nacionals que la se
encontram. Nessa luta para introduzir a Sony em Manaus, Salles contou corn a sollcita
colabora~ao do Secretano Geral do Ministerio das Cornunica~Oes, Rornulo Villar
Furtado. Corn 0 estouro do grupo Brasilinvest, a estrela de Salles ofuscou-se. Mauro
Salles era
53 SENHOR.Oataazdodo.l7'. Globo. op. cit.p.42-43.
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de onde se afastara desde a liquidayao do Brasilinvest. Esse esforyo provocou uma
irada e violenta reayao do ministro Antonio Carlos Magalhaes, coma registra a
impren sa :

"No ultimo dia 11 (de abril de 1986), numa reuniao do conselilo de
administrayao da NEC, Garnero afastou Renato Ishikawa, representante do s6cio
japones, da diretoria financeira da empresa, substituindo-o por Arnaldo de Alencar
Lima, homem de sua confianya. No dia 24, ele completou 0 lance ao destituir da
presidencia do conselho de administrayao 0 coronel Herve Pedrosa e indicar a si
mesmo para 0 cargo. A mudanya foi formalizada numa assembleia geral dos
acionistas que contou corn a presenya de Gamero e de mais tres diretores a ele
ligados. A fulminante operayao do empres£uio provocou a imediata reayao do
ministro das comunicayoes, Antonio Carlos Magalhaes, a cuj 0 ministerio estao
subordinadas as estatais que alimen tarn as encomendas das industrias de
telecomunicayoes no pais. Magalhaes levou 0 caso ao presidente Jose Sameye foi
autorizado a estudar corn sua assessoria juridica 0 cancelamento das encomendas
que 0 governo mant{~m junto a NEC, no valor de 100 milhoes de dolares. 'Eu
mudo de nome, mas nao dou urn tostiio de dinheiro publico a esse malfeitor',
argumenta Magalhaes.
"0 novo passo tumultuado de Garneroesta entregue, assim coma varios de
seus outros neg6cios, a Justiya. A NEC do Japao recorreu a 1311 Vara Civel de
Sao Paulo e conseguiu uma liminar que suspendeu provisoriarnente as
decisoes promovidas por Garnero. A Brasilinvest Informatica e

Telecomunicayoes - atraves da qual Garnero detem 17%do capital da NEC,
mas 51 %das ayoes corn direito a voto - contestou a liminar e teve sucesso. Ele se
diz 'vftima de uma manobra' corn 0 objetivo de forya-lo a entregar 0 controle da
NEC aosjaponeses. 0 ministro Antonio CarlosMagalhaes, porem, nao se abala na
sua decisao de cancelar as encomendas. Nao esta claro se, do ponto de vista legal,
0 governo teria direito a fazer urn cancelarnento. A tese do ministro e que, corn a
volta de Garnero, a empresa havia se tornado inidonea, modificando assim uma
condiyaoessencial do contrato. 'Nao discuto a decisao judicial, mas nao serei 0
primeiro a alforriar uma pessoa nacionalmente conhecidacomoinidonea',
dizMagalhaes" 54.
"0 ministro das Comunicayoes cumpriu suas ameayas. A partir daf nao so as
empresas do sistema Telebras nao fizerarn novas contratayOes a NEC urn dos tres
fornecedores de centrais CP As e responsavel por 80% dos
membro do Conselho de Administrat;ao do Brasilinvest e, corn a liquidat;ao pelo Banco
Central, teve seus bens postos em indisponibilidadc. (A revista S[I\~HOR publicou
diversasreportagens sobre 0 assunto em 1984 e 1985).
54 VEJA. Golpe bran co. Sao Paulo. 7 maio 1986. p. 131.
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equipamentos da rede de microondas da Embratel- coma deixaram de pagar as
parcelas vencidas de contratos ja assinados, inclusive na entrega de equipamentos.
Paraevitarque a empresadeixasse depagar seus funcionanos, e o caso da NEC
envolvesse outras areas do governo, Antonio Carlos mandou liberar parte do
pagamento. E esse procedimento continuou sendo adotado nos meses seguintes" . 5
5
Sofrendo as retaliayoes impostas pelo ministro das Comunicayoes
pelos japoneses e por Roberto Marinho, Garnero resistiu pouco tempo. No fmal de
junho teve de comeyar a negociar corn os japoneses e corn 0 do no da Rede Globo.
"A Glo bo, em pessoa, s6 se materializa no final de junho de 1986, na esbelta figura
de seu principal executivo da area fmanceira, Miguel Pires Gonyalves. Miguel
avisou a Garnero que ia procura-lo. No dia seguinte na casa do empresario, no
Morumbi, exibiu uma procurayao dos japoneses ea certeza de urn neg6cio nlpido"
56
"A soluyao foi sacramentada na ultima terya-feira( dia 28 de outubro de
1986) numa sui te do hotel Maksound, em Sao Paulo, durante uma reuniao das tres

partes envolvidas

-

Gamero, Marinho e os sodos japoneses da NEC. 0

acerto envolve a venda de 51%docapital votante da NEC, que estava nasmaos de
Garnero, para Marinho. Os japoneses conservaram os 49% restantes das ayoes corn
direito a voto. Garnero ficou na sociedade apenas corn as ayoes

preferenciais

-

que dao direito a dividendos, mas nlro a voto, e portanto

excluem seu detentor da direyao da empresa. 0 neg6cio se fez a preyo de dar agua
na boca. Por esse pacote, costurado pelo lado da Globo pelo vice-presidente do
grupo Miguel Pires Gonyalves - mho do ministro do Exercito, general Leonidas
Pires Gonyalves -, Marinho pagou a Garnero 0 equivalente a menos de 1 milhao de
d61ares. B 0 que vale m, hoje, dois bons apartamentos de quatro quartos no Rio de
Janeiro ou Sao Paulo" 57
"0 capital total da empresa ficou assim dividido: Roberto Marinho (38%).
Mario Garnero (25%) e NEC japonesa (37%). Ou seja, Garnero fica na sociedade
apenas corn ayoes preferenciais - ~iue dao direito a dividendos, mas nao a votos - ,
mas amplia sua participayao no capi tal total da empresa de 17,5 para 25%"

"No dia 28 do mesmo mes (outubro de 1986), a Telebras e suas 30
subsidiariasiniciaram a normalizayao dos pagamentos e das
encomendasjunto a NEC do BrasH'" SF. 0 neg6cio, que custou a Marinho
menos de urn milhao de
55 INFORMATlCA Ham. NEC: Garnero e Roberto Marinho socios. Gra~as ao
Minicom. SiioPaulo. n. 78.11 nov.1986. p.4.
56 Idem,p.43.
57 VEJA. Linhadireta. SiioPaulo 4.948.5 nov.1985. p. 123.
58 AFINAL. Umanovelabaiana.op.cit.p. 73.
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d6lares. era "avaliado pelos japoneses em 360 milhOes de d6lares, quando a carteira
de pedidos da NEC nao apresentava ociosidade. Vazia, coma se encontrava, a
empresa nao tinha valor algum - ate pelo fato de que a sua tecnologia pertence ao
s6cio estrangeiro' 59. "Ainda hoje (novembro de
1986), apesar dos percal9Qs que a atingiram, ela (a NEe) e, por exemplo, a maior
fornecedora da Embratel- cujo maior cliente, por sua vez, ea pr6pria TVGlobo':60.
Emjaneiro de 1987 Roberto Marinho deu a Antonio Carlos Magalhaes uma
demonstra9ao publica de apre90 que tinha as fei90es tipicas de urn pagamento de
divida: tirou da TV Aratu, da Bahia, os direitos de retransmissao da Globo no
Estado e os concedeu a TV Bahia, control ad a por parentes e amigos de Magalhaes,
como veremos - em detalhe - mais adian te.
o sucesso da opera9ao levou a imprensa especializada a especular sobre urn
convite de Roberto Marinho ao secretfuio geral do Ministerio, Romulo Villar
Furtado, para que este assumisse a presidencia da NEC 6}. Mas nao ha indicios de
confirma9ao.dessa especula9ao, poiscertamente e mais util para os interesses
predominantes na area, inclusive os da Globo, a permanencia de Furtado no seu
posto, enquanto la conseguir se man tel'. Pelo men os enquanto nao houver bons
motivos para "abandonar 0 barco", depois de mais de treze anos de usufruto do
cargo de secretano geral.
Como se pode observar nesse episbdio, que e apenas urn exemplo de coma
se processa 0 exerdcio do poder na area do Ministerio das Comunica90es, Roberto
Marinho ja auferiu excelentes resultados corn a atua9ao de Antonio CarIos
Magalhaes: gra9as ao ministro, hoje Marinho e socio de Mario Garnero que ja teve
sua prisao preventiva solicitada pelo Ministerio da Fazenda e foi taxado
publicamente por autoridades federais de "escroque internacional".
As liga90es explicitas entre Roberto Marinho e Antonio Carlos Magalhaes
sao tao escandalosas que motivaram, desde 0 final de 1986, uma proposta,
defendida por varios parlamentares e pelo governador eleito da Bahia, Waldir Pires,
da realiza9ao de ''uma investiga9ao do Congresso em cima dos negocios especiais
que 0 dr. Roberto Marinho teria obtido, gra9as as suas in timas rela90es corn 0
poder" 6 2.

"Este e urn veio que nao tenifun - a menosque os senhores
congressistas queiram desafiar 0 poder da Globo Ainda na semana pass ad a
(meados de

59 VEJA. Linhadireta. op. cit. p.123.
60 Ibidem.
61 INFORMAnCAHOJE. RomulonaNEC? SaoPaulo. n.78. 11 nov.1986p.2. 62
SENHOR. Dinamite contra a Globo...l)p; cit. p. 37.
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dezembro de 1986),0 ministro AntOnio CarIos Magalhaes ganhou
generosos minutos no 'Jomal Nacional' para anunciar que 0 BrasH passa a
ser 0 fornecedor exclusivo de to dos os equipamentos de telefonia para 0
vizinho Suriname. Celebrou-se efusivamente essa conquista nacional.
Quem fatura
corn as vendas, alardeadas pelo ministro, e uma empresa chamada Victory": a Victory que mereceu 0 apoio do ministro Antonio CarIos Magalhaes
nas negociayoes corn 0 Suriname, e resultante de uma associayao entre a
empresa italiana Victory, Roberto Marinho (Rede Glogo) e Amador Aguiar
(dono do Bradesco, maior banco privado do Brasil)63. A privatizayao de
serviyos da estatal Embratel e 0 controle do fluxo de trafego nos satelites
de telecomunicayoes sao duas metas ja anunciadas pe la Victory.
Os ultimos registros da imprensa, no fechamento desta ediyao
ampliavam ainda mais a lista dos favores trocados entre Magalhaes e
Marinho: "Nao faltarao outros bons neg6cios. na area, inclusive os que
epyolverao as futuras listas telefOnicas do Rio e da Bahia, supostamente ji
apalavradas corn urn grupo que dispoe, em sua direyao de dois sobrenomes
Marinho - Joao Roberto e Roberto lrineu, ambos filhos do chefe
supremo"64.

63 A Victory, apoiada pelo secretariogeral doMinistCrio dasComunica~Oes,Romulo
Villar fourtado, esta encabc~ando uma campanha pela privatiza~ao dos servi~os de
telecol!1unica~oes. cm particular os prestados pela Embratel. "A tendcncia presente cm
alguns segmentos do Ministcrio das Comunica~Oes. em defesa da piv~tiza~ao da
Embratel. nao c uma novidade. de acordo corn osengenheirosJorge Bittare l'a..:!.~ r.
rluardo Gomes (respectivamente diretor da foedera~ao Nacional dos Engenheiros e
pn;~idente da Associa~ao dos Empregados da Embratel). Segundo eles. 0 secretiriogeral
Romulo Vi liar Furtado. que ocupaeste cargo ha 13 anos.ja propunha publicamente a
privatiza.,ao em 1984. durante seminario patrocinado pclarevistaTelebrasil, do sistema
Tele bras,
"Masa corrente privatizante acaba de ser fortalecida nesta vir;o~' do ana (de 1986
para 1987). quando a Embratel de ultima hora. inc1uiu 0 seguinte item em sua
publica~ao interna. sob 0 tftulo 'l\fissao e Polfticas 87': 'Admitir, em casos especificos. a
participa~ao de organiza~oes (publicas e privadas) em atividades
64 Senhor. Dinamite contra a Globo... op. ci!. p. 38.
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complementares da explora<;:ao dos servi<;:os prestados diretamente pela Empresa...'.
"Os dois alertam que a negocia<;:iio da estatal corn as empresas Promon Engenharia e
Victory (esta ultima de origem italiana. representada no Brasil pelo empresario Roberto
Marinho e 0 banqueiro Amador Aguiar), para a explora<;:ao de servi<;:os de
comunica<;:aode dados viasatelite e reflexodesta polltica de privatiza<;:ao.(...)
hA proposta da Victory a Embratel ainda nao esta clara mas ea segunda vez que a
empresa investe na empreitada de explorar servi<;:os de comunica<;:iio de dados via
sattHite. A primeira, no in! cio do ano passado, acabou tendo de ser recusada pela
Embratel, tal 0 volume de cr{ticas e pressoes recebidas de seu corpo tecnico e de
lideran<;:as do setor de telecomunica<;:oes.
"E para recusar, a diretoria da estatal alegou justamente a quebra do monopolio,
pois 0 p1e~fo era a 'permissao para execu<;:iio de servi~os rnultiplos destinados para
difusao de informa<;:iio de interesse publico de abrangcncia nacionat', incluindo a
implanta~ao do servi~o, tanto para as transmissOcs via satelite quando para atraves de
canais secundarios em emissoras de FM'. Alem da solicita<;:iio para 'aluguel da
capacidade necessaria no satelite Brasilsat...'. Esses sao trechos de carta enviada ao
secretario geral do Ministerio das Comunica~oes. em 2 de janeiro de 1986, corn papel
tirnbrado da Victory ,assinada por Amador Aguiare Roberto Marinho.
"Na rnesrna carta a Victory informa que utilizaria tecnologia da Equatorial
ComunicationsCornpanye da Mutual BroadcastingSystem.
"Jorge Bittar e Paulo Eduardo Gornes estiio convictos que, renovado 0 pleito, 0 projeto
nao mudou nada, ernbora 0 presidente da Embratel tenha declarado que, desta vez, 'nao
fere 0 monopolio estatal'. Para os dois I{deres da Embratel, 0 projeto, cujo conteudo
vern sendo mantido sob rigoroso sigilo pela diretoria da estatal, esta recebendo urna boa
maquiagem.
"- A Victory fez urna proposta corn pie ta, pela qual a em pre sa, que representa corn
exclusividade a Equatorial, norte-americana, irnportaria e cornercializaria os
equiparnentos (esta~Oes terrenas e computadores para 0 controle de transmissao de
dadosvia satelite), e seriaaoperadorado servi~o- adverte Bittar.
"- Nao ternos nenhum elemento que caracterize 0 acordo de agora corno diferen te da
pretensao anterior - completa Paulo EduardoGomes.
"A chave da questao, segundo eles eo direito a urn determinado fluxo de trafego no
satelite, que podera constar no acordo de opera<;:iio conjunta, corno adrnitiu 0
presidente da Ernbratel. Jorbe Bittar charna aten<;:iio para 0 fato de que nao ha
diferen<;a entre ter urn fluxo garantido no Brasilsat e 0 aluguel do sarelite". In:
CHACEL, Cristina, op. cit.
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A legislac;ao que regulamen ta as concessOes de radio e televisao, vigentes
ha vinte e do is anos, atribuem ao presidente da Republica urn poder absoluto. A
outorga de concessOes independe de pareceres tecnicos ou qualquer outro tipo de
avaliac;ao relevante: e uma decisao pessoal da Presidencia. No govemo do general
Figueiredo esse arbltrio foi levado ao ex tremo: foram feitas mais de 700
concessoes de radio e televisao, 0 que representa mais de 1/3 do total das
emissorasexistentes desde 0 surgimento da radiodifusao no BrasH.
Somente no peri 000 que vai do inicio do governo Figueiredo ate maio de
1984 (cerca de dez meses antes do final do mandato) "foram outorgadas 295 radios
AM, 299 FMs e 40 emissoras de televisao. 0 que corresponde, respectivamente, a
23,5, a 56,3 e a 27,3%do total das emissoras existentes no pais" 65. Boa parte
dessas concessoes foi outorgada por motivos politicos e fI empresanos e
parlamentares ligados ao govemo.
Estreando no Ministerio das Comunicac;Oes urn estilo que marcou suas
passagens por governos e 6rgaos pu blicos, Antonio Carlos Magalhaes iniciou
muito cedo uma luta implacavel contra seus adversarios politicos. Num lance tao
ousado quanto demag6gico, Magalhaes comec;ou sua gestao acusando 0 expresidente FigtTeiredo de ter desrespeitado procedimentos tecnicos do Ministerio
das Comunicac;oes na outorga de concessOes de radio e televisao. Essas
concessOes foram outorgadas principalmente a politicos malufistas e amigos
pessoais do general Figueiredo. Para enfrentar 0 problema, Magalhaes suspendeu
todas as concessOes realizadas des de outubro de 1984 e criou, para revisa-Ias, uma
comissao coordenada pelo comprometido secretano geral, Romulo Villar Furtado.

65 FOLHA DESAO PAULO. Figueiredofez634 concessOesde cidioeTV. SiioPaulo.
141!1ar. 1985 p.4.
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o anuncio da revisao dessas concessoes fez corn que a irnprensa
divulgasse, em alguns poucos dias, urna avalanche de inforrna90es sobre
favorecirnentos, persegui90es, apadrinharnentos, chantagens, pressoes e
todo tipo de venalidade e corrup9ao. Vej amos uma amostra desses relatos.
Bahia
"0 apadrinhamento poli tico esteve presen te sernpre e, praticamente foi
decisivo, nas concessoes de canais de TV e de ernissoras de radio, durante os
ultirnos rneses do Governo Figueiredo. Na Bahia, por exernplo, urn dos principais
cas os e 0 da TV CabraIia, que tern em Luiz Viana Neto (mho do senador Luiz
Viana, do PDS) urn dos socios, por sua vez, tambern socio da TV Aratu,
controladora da TV CabraIia.
"Das concessoes para a televisao e radio suspensas na Bahia, a que se
encontra sobre exame rnais rigoroso do Ministerio das Cornunica90es e a TV
CabraIia, em Itabuna - principal centro econornico da regiao cacaueira - e cujo
processo esta formalmente cornpleto, inclusive corn 0 contrato assinado entre a
concessionariae o Ministerio dasCornunica90es.
"Naconcorrencia pelo canal em Itabuna, houve urnalonga disputa entre o
grupo liderado por Luiz Viana Ne to e dois outros grupos ligados ao negbcio do
cacau, liderados pelos ernpresilrios Manoel Joaquirn de Carvalho e Manoel
Chaves, este rnuito amigo do atual Ministro das Cornunica90es.
"Luiz Viana Neto nao se encontrava ontern (22/3/85) na capital baiana rnas
pessoas ligadas a seu grupo na area de cornunica9ao derarn a entender que urna
eventual revoga9ao da concessao da TV CabraIia provocara fatalrnente urna
batalhajudicial, 'porque 0 ato juridico esta perfeito e acabado'. Taml>ern
cornentaram que as concessoes para radio e televisao vinham obedecendo a
criterios poli ticos ha bastante tempo e estranhararn que a revisao deterrninada pelo
Ministerio abranja apenas as concessOes dad as a partir de outubroultimo.
"A concessao para Feira de Santana foi cancelada ainda no Governo
Figueiredo, para satisfa9ao do Governador Joao Durval, que a deseja para urn
grupo ernpresarial cornandado por Modezil Siqueira (politicamente ligado a ele),
corn atua9ao na area de cornunica90es, corn duas emissoras de radio e urn jornal.
"0 criterio politico parece, de fato, ter sido a norma para as concessoes em
revisao na Bahia. A FM Cidade Sol Ltda., de Jequie, pertence a urn grupo
vinculado ao senador Lornanto Junior (PDS) e a concessao foi obtida no apagar das
luzes do Governo passado, por interferencia do rninistro LeWlo de Abreu, a pedido
do senador. Em Xique-Xique, urna radio OM foi concedida a
ernpresa de propriedade da rnulher do deputado estadual Reinaldo Braga. M as

52

ele alega que foi 0 unico concorrente e cumpriu todas as exigencias, acreditando que nao
corre riscos: 'Acho que a emissora foi inc1ufda apenas porque se tratava de uma medida
geral' "66.
RioGrande do Sui
''Corn uma (mica exce9ao, as 13 emissoras gailchas de radio que tiveram as
concessOes suspensas pertencem a pessoas vinculadas ao PDS ou tern deputados deste
partido entre se us acionistas. Sao os casos dos deputados Rubens Ardenghi e Pedro
Gerrnano, principais cotistas respectivamente da Radio Difusora (Palmeira das Missoes) e
da Radio Botucarai (Cachoeira do Sui).
"Apenas 0 empresano Antonio Lu i s Consetino, diretor da Radio Igua9u (FM), do
municipio de Santiago, e vinculado ao PMDB, tendo sido vereador
pelo ex-MDB. Mesmo assim, ele revela que muitos deputados do PpS inclusive 0 ex-lider do
Governo, Nelson Marchezan - ofereceram seus prestimos para agilizar seu processo no
Ministerio das Comunica90es na gestao de HaroldoCorrea de Mattos(governo F igueired 0).

" - Eles me ofereceram, mas nunca aceitei - friSOlL Sua radio e a tinica no Estado que ja
estava funcionando em carater experimental, corn todo 0 equipamento e
instala90es montadas e funcionarios con tratados. Segundo ele, foram investidos cerca de
Cr$ 100 milhoes no projeto: 'Esperamos que prevale9a 0 born senso; 0 novo Governo tern
que entender que toda uma comunidade esta na ex pectativa desta radio', observou.
''0 mesmo diz 0 Prefeito de Lavras do Sui, Oaudio Bulcao (PDS), sobre a
radio Pepita, constituida coma funda9ao, na qual a Prefeitura tambem e cotista. Ele
inforrnou que a concessao foi intermediada pelos deputados Nelson Marchezan e
Pedro Germano e 0 Senador CarIos Alberto Chiarelli (antes de ir para 0 Partido da
Frente Liberal). Ele pretende recorrer aos mesmos politicos para que a concessao
da emissora seja assegurada, embora, ate agora, nenhuma providencia
parainstala9ao tenhasido tomada.
"0 deputado Pedro Germano postulava a cria9ao da Radio Botucarai FM,
no municipio de Cachoeira do Sui, que engrossaria 0 monop6lio radiofOnico da
familia na regiao (alem do deputado, 0 cla dos Germano e integrada por seus
irmaos Geraldo, deputado estadual do PDS, e Octavio, presidente da Caixa
Economica Estadual e ex-vice-governador, e Rafik,
administrador dos neg6cios} Corn a concessao de mais essa frequencia, a rede

66 JORNAL DO BRASIL. Favoritismofoi decisivona concessaode radioe TV. Rio de
Janeiro. 23 mar.1985.1?Cademop.5.
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somaria cincoemissoras apenas em Cachoeira do SuI (93 mU e 338 habitantes),
aIem de mais seis espalhadas peIo Estado. 0 grupo obteve concessao tambem para
urn canal independente de teIevisao, ha cerea de seis anos, cujo prazo de validade
esgotaem abril (de 1985).
"A radio Vale do Gravatai, na regUio metropolitan a, tern entre seus
principais acionistas 0 ex-prefeito nomeado de Tramandai, EIoi Bras Sessin,
exonerado peIo Governador Jair Soares por irregularidades administrativas. Uma
fonte ligada a cupula do PDS gaucho informou que a concessao foi obtida atraves
do ex-ministro-chefe do SNI, general Otavio Medeiros, amigo do ex-prefeito.
"lA a Radio Gramado FM, no munici pia serranO de Gramado, tern entre
seus fun dad ores 0 deputado estadual Horst Volk, tambem do PDS. E a Radio
Santa Rosa, do empresario Roberto DoIadeI, e a Radio Noroeste, do empresano
Sergio Mallmann, segundo ja informou inclusive 0 jornalIocal (Municipio de Santa
Rosa) foram obtidas gra~as a interven~ao dos deputados Nelson Marchezan e
Irineu Collato(ambos doPDS)". 67

Rio Grande do Norte
"Malufista ferrenho, antigo companheiro eIeitoral do governador Agripino
Maia e hoje urn de seus principais adversarios polfticos, 0 senador CarIos Alberto
de Souza (PDS) conseguiu, ao apagar das luzes do Governo Figueiredo, uma de
suas maiores vitorias sobre 0 grupo Maia, ao obter a concessao para urn canal de
televisao, a TVPonta N egra, urn sonho acalentado ha bastante tempo pelo grupo
Maia.
''Hoje, a TV Ponta Negra esta no rol das concessOes sob revisao pelo
ministro Antonio Carlos Magalhaes e mais uma vez 0 senador viu-se obrigado a
adiar a inaugura~ao da emissora, que havia prometido colocar no ar antes do ul
timo dia 15 de mar~o (de 1985), ate mesmo corn a presen~a do ex-presiden te J oao
Figueiredo.
"Ex-radialista e disc-j6quei, 0 senador Carlos Alberto de Souza tern tentado
inumeras formas de ter seu proprio meio de comunica~ao, uma das principais armas
politicas no Estado. Sua primeira experiencia patronal no setor revelou-se
desastrosa, quando foi obrigado a fechar a empresa Grafico-Jornalistica Alian~a
Grafica e Editora Ltda., responsavel pela curta vida de dois jornais: Folha da Tarde
e Rep6rter Primeira-Mao. Dessa sua experiencia, restaram a~oes de falencia
fraudulenta e a~Oes trabalhistas movidas por jornalistas e graficos que ficaram
meses sem rece ber salarios.
67 Ibidem.
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"Ano passado (1984), entrando numa disputa corn membros do gropo Maia,
ja em pleno processo da sucessao presidencial, conseguiu a concessao da TV Ponta
Negra, tendo como s6cios 0 diretor-gerente dos Diarios Associados em Natal, Luis
Maria Alves, corn 30% das a~~s e 0 medico desportista MaeterIinock Rego e 0
empresario comerciante Francisco Brilhante, que corn ele dividem os 7 O%restan
tes das a~~s" 68.

Parana
"A TV Ca rima Ltda. empresa paranaense que ganhou em dezembro do ano
passado (1984) as concessoes para operar 0 Canal 1 0 de Cascavel, oeste do Estado,
e 0 canal 7 de Curitiba esta vinculada ao Deputado Jose Carlos Martinez (PDS),
principal representante do malufismo no Parana e arnigo pessoal de George Gazale,
empresario e anfitriao do ex -presidente Figueiredo no Rio.
"Os donos da TV Carima sac: Miguel Joaquim Castro Kohl e Adalberto
Manoel do Nascimento, respectivamente gerente-geral e diretor financeiro da Rede
OM de Comunica~oes - Canal 6 de Curitiba - que pertence ao deputado Oscar
Martinez. 0 terceiro secio da TV Carima e Claudio Correia da Mota, prime do
deputado. A concessao do canal 1 0 de Cascavel foi dada a Carima no dia 5 de
dezembro de 1984, conforme decreto publicado no Diario Oficial. E somente no dia
4 de fevereiro de 1985 0 Governo Federal publicou no Diario Oficial a inclusao de
Cascavel no pIano basico de distribui~ao de canais de TV em VHF.
"0 Deputado Jose CarIos Martinez nega qualquer envolvimento corn a
Carima. 'Sao apenas meus amigos', afirma. A concessao do Canal 7 de Curitiba para
a TV Carima ja estava sendo motivo de estudos por parte do empresario Mario
Petreli, ligado ao setor de comunica~ao do Estado. Ele e mais urn gropo de
empresarios participaram da concorrfmcia e foram preteridos pela Carima que, urn
dia antes da data da concorrencia, apresentou urn simples requerimentoe foi
avencedora.
"Alem da concessao dos dois canais de TV a Carima, urn outro caso ja
estava sendo motivo de analises na Assembleia Legislativa do Parana antes ainda da
decisao do Ministerio das Comunica~oes anunciar a suspensao. Trata-se da
concessao da Radio FM de Paranagua para a empresa Radiodifusao Litoral Ltda.,
cujo done e Sergio Bianco, filho do atual delegado regional do
DenteljPR, Oswaldo Bianeo. Essa concessao foi dada a radiodifusao atraves da
Portaria 233 do Ministerio das Comunica~oes no dia 3 de dezembro do ano

68 Ibidem.
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passado, sem qualquer concorrencia". 69.
Minas Gerais
"0 apadrinhamento politico foi decisivo em Minas Gerais nas 6ltimas
concessOes para TV e radio assinadas pelo ex-rninistro Haroldo Correa de Mattos
(Governo Figueiredo). 0 criterio trouxe a baila a antiga rivalidade poli tica entre
Biase Andradas, em Barbacena, da qual se beneficiou 0 chefe de jornalismo da TV
Globo em Nova lorque, Helio Costa, apoiado pela segunda corrente, e que ganhou a
FM de Barbacena, aABC Radio e Televisao.
"Nao acredito que 0 Governo, em epoca de Nova Republica, va preocupar-se
corn coisa pequena. Mas, se for retroagir, tera de voltar urn pouco mais no tempo e,
entao, 0 ministro das Comunica~oes, Antonio Carlos Magalhaes, tera de punir a
si proprio - dec1arou ontem (22/3/85) 0 deputado estadual Samir Tannus (PDS),
malufista, que confessou ter 'prestado ajuda pol£tica para resolver problem as' em
favor de empresarios arnigos seus em I tuiutaba (Triangulo Mineiro), ondee maj
oritario.
"Os empresarios amigos de Sarnir Tannus, proprietarios da Sociedade Radio
Cancela de Ituiutaba, venceram a concorrencia da TV I tuiutab a que tera
penetra~ao em todo 0 Triangulo Mineiro, norte de Sao Paulo, partes de Goias e
Mato Grosso do SuI, fazendo repeti~ao da TV Manchete. 0 deputado informou que
os vencedores ja assinaram 0 contrato no Dentel e estao procedendo a compra dos
equipamentos.
"- Nao acredito que a revisao se fa~a corn base em criterios pollticos, que
seria 0 criterio da perseg~~ao - disse Samir Tannus, que garantiu nao participar
da sociedade que ganhou a concessao da TV ltuiutaba. 'Venceram os que
convenceram tecnicamente 0 Governo e que apresentavam as melhores con di~oes' ,
conc1uiu.
''0 atual presidente do PDS em Minas, deputado Cyro Maciel, corn muita
naturalidade, adrnitiu que sua atua~ao foi decisiva na concessao da OM Piranga,
para a Radio Difusora de Piranga. 'Eu encaminhei 0 processo: emprestei 0 meu
prestfgio', disse 0 deputado, ao revelar que os vencedores da concessao de Piranga,
sua cidade natal, sao pessoas amigas suas. 'A meu ver, porem, venceu 0 edital, entre
os dois concorrentes, a melhor proposta', completou, assinalando que 'nao deve
prevalecer criterio politico na revisao das concessOes',
"Em Barbacena, 0 jornalista HelioCosta ha uns sete anos pede concessao para
uma radio FM. Desta vez, apenas a Radio Barbacena OM, dos Bias,

69 Ibidem.
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concorreu corn 0 jornalista. Corn Crispim Jacques Bias Fortes sendo beneficiado
pelo Acordo de Minas, ganhando a pasta da Secretaria de Estado de Seguran~a
PUblica e tendo entrado para 0 PFL, os Andrada, atraves do deputado federal
Bonifacio Andrada (ex-vice-Hder do PDS), donos da Radio Correio da Serra,
resolveram 'apadrinhar' Helio Costa.
"- Eu nao sei se 0 criterio politico funcionou. Mas acho que 0 criterio poli
tico deve pesar, mesmo que sej a contra rnim - disse Bias Fortes.
"0 maior peso politico, porem, para beneficiar urn concorrente, verificou-se
em Juiz de Fora, na disputa pela TV J uiz de Fora - TV Tiraden tes. Entre os sbciosvencedores estao: 1) 0 deputado federal Jose Carlos Raposo Fagundes Neto (PDS),
representado pelo ex-deputado e ex-secretario Femando Fagundes Neto; 2) 0
deputado estadual Femando Junqueira (PDS); 3) 0 ex-prefeito Fernando Antbnio
Melo Reis (PDS), nomeado pelo ministro Murilo BadarbparadiretordaA~orninas.
Todos pollticosde Juiz de Fora, que tiveram, ainda, 0 apoio, junto ao Dentel de
Minas, do deputado Fernando Rainho(PDS), votadonamesmacidade.
HA rninha participa~ao foi de apoio politico. Nao figuro na sociedade coma
proprietario. Eu e Melo Reis, coma ex-prefeito, emprestamos 0 nosso prestfgio
politico, solicitando a concessao para esse grupo, que entendemos ser 0 mais
gabaritado para operar a televisao - dec1arou Fernando Rainho, acrescentando que
a concessao foi publicada no DiarioOficial da Uniao no dia
15 de janeiro, coincidindo corn a reuniao do colegio eleitoral que elegeu Tancredo
Neves presidente.
"Urn assessor do atual prefeito de Juiz de Fora, Tarcisio Delgado (PMDB),
informou que Melo Reis, Fernando Rainho e Jose CarIos Fagundes Neto, ha mais
tempo, foram os fund adores da TV Radio Nova Cidade, repetidora da TVE". 7C.

Esp i rito Santo

HA TV Sombrasil de Cachoeiro do Itapemirim pertence ao filho do
Deputado Federal Teodorico de Assis Ferra~o (PDS-ES), Marcus Vinicius
Resende Ferra~o, de 22 anos. Ea concessao foi, segundo 0 parlamentar,
ganha em concorrencia publica, embora a firm a do ftlhotenha concorrido
sozinha.
"E ele ainda conseguiu outras concessoes: ha tres anos, uma radio
FM e outra AM em Cachoeiro do Itapemirim. E mais recentemente,
tambem corn efeito suspensivo, a Radio Sombrasil de Vila Velha, que flca
a apenas treze quilbmetros de Vit6ria. Mas nessa, segundo F erra~o,
concorreram
70 Ibidem. oito flrmas.
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"Mas 0 deputado assegurou que nao recorreu, para ganhar essas
concessoes, ao presidente Joao Figueiredo, 'todas ganhas em processos
regulares de concorrencia publica. E eu nao acredito que tenha nas demais
havido trafico de influencias porque 0 atual ministro das Comunicacroes,
Antonio CarIos Magalhaes, apesar de ter apoiado a candidatura de
Trancredo Neves, tambem recebeua concessao de uma TV naBahia.
"Na area de radios, as concessoes suspensas, OM Sao Mateus, Radio
Difusora de Sao Mateus Ltda. e FM Barra de Sao Francisco pertencem,
respectivamente, ao ex-deputado federal WaIter de Pr{} (PDS), ao
deputado federal Pedro Ceolim (PDS-ES) e ao deputado federal Jose
CarIos da Fonseca (PDS-ES)".71.
Paraiba
"A TV Cabo Branco ja encomendou parte dos seus equipamentos no
exterior, e urn escritorio de consultoria tecnica em Sao Paulo enviou pessoal a esta
capital para observar a topografia do terreno comprado para ela. Seus cotistas mais
conhecidos sao 0 vice-govemador do Estado, Jose CarIos da Silva Junior, prospero
industrial, e 0 senador Milton Cabral' que ate ha pouco ocupava urn cargo na Mesa do
Senado.

"Completam oseu quadro de cotistas 0 irmao do senador,empresario Antonio
Cabral Sobrinho, 0 presidente da Companhia de I-Iabitacrao Popular da Paraiba
(CEHAP), Jose Teotonio, muito ligado ao governador Wilson Braga. 0 ex-dirigente
da Caderneta de Poupancra Propria, Gilberto Sala Portela, 0 engenheiro e
empresario da construcrao civil Giovani Petrucci e 0 medica Gilson Esp£nola
Guedes, casado corn a sobrinha do Ministro Jose Americo.
"Urn assessor do vice-governador Jose CarIos da Silva JUnior disse que ele
recebeu a notlcia da suspensao das concessoes 'corn muita tranqililidade' e
observou que nao ha motivos para preocupacrao, sobretudo porque as concessoes
nao foram canceladas. Argumentou que os canais foram disputados em conconencias das quais participaram grupos empresariais da terra, observando-se a
legislacrao em vigor.
"0 empresario AntonioCabral Sobrinho, que jA controla duas emissoras de
radio AM e FM em Joao Pessoa - a Arapua -, mostrava-se tranqililo e num
telefonema ao vice-govemador Jose Carlos da Silva Junior, ontem (22/3/85)
inforrnou que nao haviainterrupcrao nos pIanos para a montagem da ernissora de
televisao, cujos projetos tecnicos estao em fase de conc1usao.

71 Ibidem.
58

"Segundo 0 ernpresfuio, para a cornpra do equipamento estao sendo
rnantidos contatos ja corn organism os financeiros, pois ja e desejo do grupo obter
urn financiamento de 90% para pagar em cinco anos. Na area da cornunica9ao, 0
vice-govemador Silva Junior ja atuaha algurn tempo, rnesrno antes de entrar para a
poli tica: e dono do J omal da Paraiba, urn diario edi tado em Campina Grande"72.

Pemambuco
"0 deputado estadual Argerniro Pereira (PDS-PE) lidera 0 grupo que recebeu
a Ultima perrnissao para explora9ao de urn canal de radiodifusao do Govemo
passado. A informa9ao foi cornprovada pelo deputado Inocencio Oliveira (PFI-PE), corn base politica na mesrna regiao de Argerrniro, Serra Talhada, no sertao
pemarnbucano.
"Argerniro e conhecido em Pemarnbuco pela sua intransigente posi9ao
rnalufista. Sua concessao foi outorgada pela Portaria ni1mero 126, assinada pelo
rninistro Haroldo Correa de Mattos no dia 15 de rnar90 ultimo (1985), que se
apressou em manda.lo publicar na edi9ao do mesrno dia 15 de rnar90 no Diario
Oficial da Uniao.
"Nessa disputa, Argerniro ganhou do deputado Inocencio Oliveira, que ja
opera urna ernissora OM em Serra Talhada, a Radio Voz do Sertao, e, segundo
acredita, teria prioridade para urn canal de FM - corno 0 concedido a Argerniro por 'ja ter tradi9ao no setor'.
"Corn a deterrnina9ao do atual rninistro das Cornunica90es, AntOnio Carlos
Magalhaes, em rever todas as concessoes e perrnissOes efetuadas no periodo de
outubro de 84 a 15 de rnar90 de 1985, ele pode ter sua concessao anulada
"A luta pelo poder de inforrnar e influir na opiniao publica nao privilegia,
entretanto, politicos simpaticos ao candidato do PDS.
,~ 0 caso, por exernplo, da Radio Guararapes Metropolitana FM, entregue ao
grupo do deputado Geraldo Melo (pFL-PE). Localizada em Jaboatao, a ernissora
tern tudo para influir na area rnetropolitana do Recife. Geraldo, que ja foi prefeito
de J aboatao peloPMDB e de la rnigrou para 0 PDS, de onde seguiu viagern para 0
PFL, tern evidentes interesses no assunto.
"A portaria que da permissao para 0 funcionamento da Guararapes
Metropolitana foi assinada no dia 22 de janeiro, quando Geraldo ja havia votado em
Tancredo Neves, no CoIegio Elei toral" 73 .
72 Ibidem. 73
Ibidem.
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Sao Paulo
"Analisando a rela9ao de emissoras do Estado de Sao Paulo encontra-se o
nome de varios deputados federais entre os cotistas e gerentes. 0 que e uma
irregularidade, para dizer 0 minimo,ja que 0 artigo 34 da Constitui9ao Federal diz
que deputados e senadores nao podem finnar ou manter contrato corn pessoade
direitopublico, desde aexpedi9ao do diploma.
"Essa proibi9ao nao e do conhecimento do deputado Federal Jorge Maluly
Neto, 54, pedessista que votou em Tancredo Neves e aparece nos documentos
oficiais do Dentel como socio de tres emissoras: Radio Cidade de Ara9atuba, Radio
J6ia de Adamantina e Radio Lider do Vale. A esposa dele, Terezinha de Faria
Maluly, esta relacionada como socia da Radio Centro America e 0 filho,Jorge de
FariaMaluly, na Radio Clube de Mirandopolis.
"0 deputado Maluly Neto diz que nao sabia da proibi9ao constitucional, e
que entrou no negocio por causa de urn amigo, J air Sanzone, mas admite que a
esposae 0 filho sao socios minoritarios em emissorasde radio.
" 'Fui portador de muitos pedidos. Naquele tempo, era modismo se conseguir
radios e eu tive de participar tambem de alguma coisa. Mas nao acho normal esse
tipo de negocio. Deveria ter concorrencia. E eu you mais longe: estao dando muitas
concessOes, isso aniquila corn as radios ja instaladas, corn os que nao rem tan to
poder econbmico. A maioria das concessOes fei tas foi por influencia poli tica,
admi te 0 parlamentar.
''0 deputado Na tal Gale, do PDS, e ou tro que tern partici pa9ao em varias
emissoras. ~ s6cio majoritario da Radio Difusora Princesa D'Oeste de Casa Branca
e da Radio Independente Stereo.
"0 deputado Alcides Franciscato, do PDS, arnigo do presidente Joao
Figueiredo, e socio da Radio Jomal Cidade de Bauru e da Radio Urubupunga, onde
divide as cotas, democraticarnente, corn Roberto Purini, deputado estadual do
PMDB. Franciscatonao ve nenhuma irregularidade nisso:
" 'Participarnos de uma concorrencia e ganharnos a concessao. Mesmo sendo
deputado eu tamMm tenho outros negocios. Ninguem pode negar 0 peso de ser
deputado, mas n6s preenchemos too os os requisitos. Nao ganhei por ser arnigo do
presidente. E nao e proibido mu deputado conseguir 1IOa radio. Se fosse, poria em
nome de urn parente ou de qualquer outra pessoa que pudesse me
representar(grifodo autor ).
"A Radio Urubupunga, 0 deputado Franciscato disse que vendeu para
Maluly Neto, porque nao dava lucro.
''0 ex-deputado federal e ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, e s6cio
da Radio Difusora Oeste.
''0 presidente regional do PDS, Antbnio Cunha Bueno, e socio da Radio
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Paranapanema e da Radio Palmi tal. 0 irmao do deputado Nabi Abi Chedid, Jesus
Adib Abi Chedid, e sbcio da Radio Tecnica de Atibaia. Eo depntado Gi6ia Jr., do
PDT, aparece coma cotista da Rede Central de Comunicayao Ltda. ,ao lado do mho,
e de Dinorah Fernandes Gibia Martins.
"Gibia Jr., 53, diz que a radio foi concedida no governo Geisel e que ja
vendeu sua parte, 0 mesmo ocorrendo corn 0 filho. Ele e membro da Co'"1issao de
Comunicayao da Camara dos Deputados e admite que entrou no negbcio coma urn
dos deputadosrnais votados da cidade.
"Na relayao oficial do Ministerio das Comunicayoes - que registra as
concessoes ate maio do ana passado (1984) - nao aparece 0 nome do deputado Jose
Camargo, do PDS. Mas contra ele, 0 prefeito de I rn, Lazaro Jose Piunti, 38, do
PMDB, elaborou urn verdadeiro dossie. 0 prefeito pediu ao rninistro das
Comunicayoes, Haroldo Correa de Mattos, urn canal para a Prefeitura, destinado ~
programayao cultural. Nao foi atendido, recebendo a resposta que a radio estava
destinada a iniciativa privada. Mais tarde, teria recebido a vi si ta de Jose Camargo,
que se dizia capaz de obter a concessao.
"Em dezembro do ano passado (1984), foi concedida uma FM para 0 grupo
do ex-prefeito e deputado Galileu Bicudo, do PDS. E em janeiro, Itu ganhou outra
FM, para 0 grupo do ex-deputado-federal Rui de Ahneida Barbosa, do PDS de
Campinas. Por tras das duas radios estaria Jose Camargo, que teria 0 controle
acionano de vinte FMs em to do 0 Estado.
o deputado Jose Camargo nao foilocalizado pela Folha. Seu filho, Jose
Ernesto Camargo, e urn irmao, Joao Carlos Camargo, dirigem a FM Pool em Sao
Paulo e a Iguatemi (AM) de Osasco, cujas cotas SaD do deputado, em sua maioria.
''0 deputado estadual Helio Cesar Rosas e urn dos donos da radio Difusora de
Assisha vinte anos. Mascondenaoatual sistemade concessoes:
"'Nao fayo parte desse esquema pernicioso -explica. Sou vitirna dele. Assis
tern f~tenta mil habitantes e quatro radios
duas AMs, duas FMs. A rnaioria
foientregue a politicos do PDS nos Ultimos anos. E agora, odeputado Cunha Bueno
esta instalando uma na vizinha Palmital. Nao ha quem resista a essa concorrencia.
Todas as radios vao operar no verrnelho, inclusive as antigas' "74.

-

No cora~o da Nova Rep6blica
Corn essas referencias que abrangem alguns aspectos da situayao de n ove Estados,
pode-se ter uma ideia do grau de cornprornetimento da radiodifnsao
74 FOLHA DE 51'..0 P AULO: Figueiredo fez 634 concessOes.. . op.ci t.
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brasileira corn os interesses que predominaram nos vinte anos de ditadura
militar. Se aqui incluissemos dad os de mais Estados, ou informay~es mais
detalhad as sobre cada Estado, mais eviden te ficaria esta caracteri stica da
a tual situayao da radiodifusao brasileira: a de ser marcada pela corrupyao,
pelo tnifico de influencias e pela ilegitimidade.
Certamente haveria . forma mais sistema tica, de apresen tar esse
quadro. Como isso foge ao objetivo especifico deste trabalhoj preferimos
apresentar esses ilustra tivos flagran tes colhidos pela imprensa no calor dos
acontecimentos. Quem se dispuser a fazeruma an31ise corn pi eta dessa situayao
estara prestando urn inestimavel serviyo a hist6ria ea luta pela democratizayao da
radiodifusao, mascertamente nao enfrentara uma tare fa faciL
Em primeiro lugar, porque esta realidade envolve uma situayao muito
dinamica. Como vimos, varios cotistas de emissoras, relacionados em documentos
oficiais do Ministerio das Comunicay~es, ja haviam vendido suas cotas sem que a
transferencia estivesse devidamente apurada. E e assim que a manipulayao privada
funciona: uns solicitam concessOes para nao colocar emissoras no ar, s6 querem
eliminar a concorrencia; outros, sao os testas-de-ferro; outros, querem concessoes
apenas para vender; e 0 Ministerio a tudo tolera corn exceyao de uns raros casos em
que se aplica 0 proverbio popular: "para osarnigos, tudo, para os inimigos, a lei".
Em segundo lugar, porque 0 Ministerio das Comunicay~es manipula tanto as
concessOes coma os registros e informayOes sob re os seus atos. Ha muita
dificuldade em reunir informayoes sobre as centenas de renovayoes, autorizayoes,
perrnissoes e transferencias que ocorrem a cada ano. Ate mesP10 fontes do
Ministerio tern dificuldade em fazer essa an31ise: poucos tern acesso livre a esse
tipo de informayao.
Para encerrarmos esse panorama, vamos apresentar tres ultimos registros
que ajudam a explicar porque essa seara de privilegios permanece intocadano
terceiro ana da Nova Republica. Sao alguns registros que mostram que a
impunidade que marca esse estado de coisas esta profundamente arraigado no
corayao daNova Republica.

o Ministro, seus amigos e parentes

o deputado Elquisson Soares (PMDB-BA) denunciou no plenario da
Camara Federal, em maryo de 1985, que 0 rninistro das Comunicayoes,
Antonio Carlos Magalhaes, controla - atraves do seu filho, do seu genro e
de outros parentes - 85%do capital da TV Bahia recem-inaugurada em
Salvador. A concessao foi outorgada em 7/5/84 ea instalayao aprovada em
2/8/84. Apesar de terem si do registradas modificayoes tecnicas em
31/12/84, 0 mais
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novo canal de televisao da Bahia foi inaugurado apressadamente em 10/3/85, tres
dias antes da indica9ao oficial de Antbnio Carlos Magalhaes para 0 Ministerio das
Cornunica90es 75.
No fmal de 1986, estourou 0 escwdalo das trocas de favores entre Antonio.
Carlos Magalhaes e Roberto Marinho. Na repercussao publica das denuncias,
destacararn-se dois epis6dios. No prirneiro, Magalhaes usou ostensivarnente seu
poder de Ministro ajudando Marinho a arrancar do ernpresario Mario Gamero 0
controle da industria de telecornunica90es NEC.
No segundo, Marinho tirou da TV Aratu da Bahia, os direitos de retransrnissaD da
Rede Globo e os concedeu a TV Bahia. E entaD a denuncia do deputado Elquisson
Soares, feita quase dois an os antes, passou a ser de dorninio publico: 0 proprio
Ministro das Cornunica90es controla indiretamente urna concessao de televisao.
"Ha dezoito anos, a TV Aratu, de Salvador, funcionaem associa9ao corn a
Rede Globo, retransrnitindo sua prograrna9ao para todo 0 Estado da Bahia. Os
contratos SaD renovados autornaticamente, de tres em tres anos, sern a rnenor
burocracia. No inicio de dezernbro, a diretoria da ernissora recebeu a informa9ao de
que nao interessa rnais a Globo renovar 0 contrato corn a TV Aratu, que vence a 20
de janeiro (de 1987). Confirma-se, assirn, na pratica, 0 que 0 rninistro das
Cornunica90es vinha alardeando, sern constrangirnentos, a seus amigos: que, de
janeiro em diante, seria dele a programa9ao da G lobo, na Bahia. Isto e, a
retransrnissora passaria a ser a TV Bahia cujos acionistas principais SaD Cesar
Mota Pires, seu genro, Luis Eduardo Magalhaes, seu filho, e Oscar Maron, seu
cunhado.

"A dire9aO da TV Aratu tentou, naturalrnente, negociar, e ainda nao
entregou os pontos, rnas tern esbarrado em informa90es perernpt6rias. A
prirneira diz que a decisao nao tern nenhurna rnotiva9ao de deficiencia
tecnica ou jornalistica; ao c~l!irario, a Aratu, entre todas as coligadas, e das
que
75 A denuncia do deputado baiano levantou, rnais uma vez, 0 grave problema do controle indireto das
concessOes. Esse tipo de suspeita e autorizada pelo proprio Ministerio das Cornunica~oes que tern
se confessado desaparelhado para coibir 0 controle das concessoes por "testas-de-ferro" que se
valern desse recurso principalmente para burlar os lil1'ites legais de propriedade e diversas
finalidades escusas. Em 1979, num debate publico, o Se cretari 0 de Radiodifusao do Ministcrio das
Cornunica~oes, Louren~o Chehab, colocou todos os ernpresarios de radiodifusao sob suspeita ao
adrnitir publicarnente que este ministerio nao tern condi~oes para irnpedir 0 controle indireto das
concessoes. Mais que urn dcsaparelharnento circunstancial, a inexistenciade qualquer iniciativa para
evitar essaa~ao crirninosa dos concessionarios dernonstrou que 0 Ministerio das cornunica~oes
efetivarnente nao tern interesse em resolver 0 grave problernae conivente este tipo de situa~ao.
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rnellior se cornportam.76 A segunda constata que a decisao foi ' pessoal, do
dr. Roberto'. Aparenternente, ela contraria a opiniao de influentes funciomirios da propria Globo. Mas 0 dr. Roberto rnantern-se irredutivel.
"Vrna nota plantada, na sernana passada, nurna coluna social de alta
leitura, a respeito das tratativas que 0 dr. Ulysses Guirnaraes (presidente
nacional do PMDB) fez corn 0 dr. Roberto Marinho, na sexta-feira, 12 (de
dezernbro de 1986), antes de despejar a dinamite na mesa de Sarney,
tentava
-veicular a versao dos acusados. Prirneiro, de que se trata de urn neg6cio
privado, a quem ninguern rnais interessa. Segundo, de que nao passa de
urna rusguinha paroquial entre adversarios poli ticos, ja que a TV Aratu e
ligada ao senador Luis Viana Filho, hoje no PMDB. 0 poder que beneficia
e influencia, porern,e 0 deum rninistro de Estado"77.
o governador da Bahia, Waldir Pires, tao logo foi eleito, em 1986,
aurnentou junto corn a bancada peernedebista a pressao - contra 0 rninistro
Antonio Carlos Magalhaes - sobre 0 presidente Sarney. A falta de resposta
precipitou uma interpela9ao direta a Sarney: "Ha poucos dias Ganeiro de 1987),0
proprio presidente do PMDB baiano, Genebaldo Correia, levou ao Palacio do
Planalto uma carta-denuncia onde a transa9ao Globo- TV Bahia era apresentada
corno '...urn fato essencialrnente politico, corno 0 sao todos os vinculados a
radiodifusao'. A resposta nao veio. Os deputados tentaram entao rnarcar urna
audiencia corn Jose Sarney. Nao conseguiram. A decisao da bancada, entao, foi ir
ate 0 Palacio do Planalto diretamente para cobrar uma atitude do presidente. (...)
No final da manha da Ultima ter9a-feira, dia 13
(de janeiro de 1987),0 presidente Jose Sarney foi obrigado a disfar9ar seu humor,
sorrir para fotografias e receber - mesmo fora da agenda - 20 dos 25
deputados eleitos que compoem a nova bancada federal do PMDB baiano, alem do
senador Juthay Magalhaes. (...) Sarney, constrangido, confessou ao
76 UNa realidade, a TV Aratu. de propriedade de Neston Tavares, LUls Viana Neto,
Humberto Castro e Carlos Jesulno e, das coligadas da Rede Globo, a que tern a
rentabilidade mais alta, corn urn faturamento mensal de cerea de 12 bilhOes de cruzados
e considerada pela propria rede coma a que possui uma equipe jornalistiea companivel
as de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Alem disso, a TV Aratu, coligada da Globo ha 18
anos, chega a 319 municlpios dos 336 que corn poem 0 Estado da
Bahia. Os indices de audiencia nun ea forammenores que 85%, os mais altos de toda a
rede. A TV Bahia, por outro lado, nao entra em 110 municipios, fatura mensalmente
cerea de 2 bilhOes de cruzados e tern urn dos menores indices de audi~ncia de toda a
qual esta coligada: cerca de 2'1'0, segundo informa\ioesdoPMDB
Rede Manchete,
baiano".
In. AFINAL. Uma novela baiana. op. cit.
77 SENHOR. DinamitecontraaGlobo... op.cit., p.37-8.
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deputado Domingos Leonelli que ja havia feito tudo para contornar a situa9ao. 'Mas
nao tive sucesso. Ha urna intransigencia do Roberto Marinho nesse assun to. Ele
alega que essa e uina transa9ao rnerarnente cornercial"78
Ao cornentar os fatos denunciados corn evidencia de favorecimento a Globo,
0 ministro Ant6nio Carlos Magalhaes, assumindo urna postura que e rnuito pr6pria,
reagiu corn urn tom arnea9ador: "Antonio Carlos Magalhaes, em entrevista a 'FoIha
de Sao Paulo', rnostrou que se for arrastado, arrasta gente corn ele: "Tudo 0 que fiz
foi discutido em despachos corn 0 Presi. dente da RepubIica"'79
A TV Aratu nao se conformou corn a decisao da Globo e obteve, no dia 15
de janeiro de 1987 a concessao de urna lirninar, pedida em a9ao cautelar, que
deterrninou a continuidade da exibi9ao da prograrna9ao da Globo. Esta Iirninar,
concedida pelo juiz Luiz Fux, da'9 ~ varacivel, do Rio, visava assegurar os direitos
da TV Aratu "pelo rnenos ate 0 julgarnento de urna a93:0 ordinaria" que seria
irnpetrada dentro de urn rnes80. . Os advogados da Globo solicitararn, ao juiz da
9~ varacivel, reconsidera9ao e suspensao da lirninar, 0 que foi negado no dia 21 de
janeiro8L . No dia seguinte, os advogados da Globo voltararn a carga e
irnpetrararn rnandado de seguran9a no Tribunal de Justi9a do Rio de Janeiro,
"pedindo revoga9ao da lirninar que beneficiou a TV Aratu82 .
No dia 23 de janeiro, sexta.feira, a TV Bahia corne90u a transmitir a
prograrna9ao da Globo. Deste dia ate a tarde de segunda-feira, a Globo foi
retransmitida, sirnultanearnente, pela TV Aratu e pela TV Bahia, deixando
perplexos os telespectadores baianos. No dia 25, domingo, a Globo fmahnente
obteve a cassa9ao da Iirninar conseguida pela TV Aratu, irnpedindo que esta

78 AFINAL. Umanovela baiana. op. cit. p. 72.
79 SENHOR.Oatacadodosr. Globo.op.cit.p.44.
80 lomal do Jrasil. TV Aratu vai continllara exibir programas do Globo. Rio, 16 jan.
1987. p.8.
A medida cautelar solicitada pcla TV Aratu contra a TV Globo, no episodio do
rompimento unilateral do contrato de transmissiio de sua produ~ao na Bahia, fez surgir
informa~oes sob re urn assunto tratado corn muitareserva: a rela~iio da Globo corn as
empresas' 'afiliadas". As informa~oes surgidas demonstraram que a Globo, "de fato",
controlasuasafiliadas:
"Ao se referir a natureza das rela~oes entre as duas emissoras, Bermudes (Sergio Bermudes,
advogado da TV Aratu) argumenta que existe uma evidente 'supczioridade contratual'
da esta~iio do Rio cm rela~iio de Salvador. Mostra que a
81 FOLHA DE SAO PAULO. Globo pede reconsiderafiio de limiilarejuiz rejeita. Sao
Paulo. 22jan. 1987. p. a-5.
.82 Ibidem.
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prosseguisse retransmitindo sua prograrna~ao:
"'Foi urn neg6cio pelo rnenos estranho', reagia 0 jurista e diretor da TV
Aratu, professor Milton Tavares, ao receber ontern pela rnanha (26/1 /87) em seu
gabinete urn documento do desernbargador Hermano Duncan Ferreira Pinto, da
Justi~a do Rio de Janeiro, corn despacho do diretor-geral do Dentel, Rubens
Busacos, corn data de 25, dorningo, corn a determina~ao para deixar de
retransrnitir a programayao da TV G lobo.
.. '0 desernbargador deu seu parecer nurn domingo, no Rio de Janeiro, que
nesse rnesrno dorningo deve, supostamente, ter sido levado para Brasilia, onde
deveria estar 0 diretor-geral do Dentel e, ja na segunda-feira pela rnanha,
logo cedo, estava aqui na TV Aratu 0 diretor regional do Dentel para fazer cumprir
a decisao judicial' - cornentou Tavares.(...)
"Aliminar do desernbargador cassou liminar anterior do juiz Luiz Fux, da 9~
Vara Civel, que impedia a Globo de romper unilateralrnente 0 contrato corn a
Aratu. Sergio Bermudes (advogado da TV Aratu) cornentou que 0 juiz Fux, ao
conceder a prirneira liminar, oficiou ao Dentel para que 0 6rgao oficial garantisse
sua deterrnina~ao, rnas 0 Dentel respondeu que nao tinha cornpetencia paraisso.
"- No entanto, quando 0 desernbargador Ferreira Pinto concedeu liminar
beneficiando a Globo, 0 Dentel irnediatamente rnandou oficio it TV Aratu,
rnandando que a decisao fosse curnprida, sob pena de a ernissora ser lacrada corn a
presen~a de for~a policial - disse 0 advogado. Berrnudes lamentou que 0 Dentel

tenha tratado do rnesrno assunto de rnaneiras tao diferentes"83 A TV
Aratu, por isso, denunciou 0 Dentel por "crime de prevarica~ao" nurn
docurnento intitulado pati/aria da grossa e pediu

Aratu detem 85%de audiencia em seu Estado e que desde abril de 1969 est!
integradaaoSistemaGlobo, 'daqualjamaisse desgarrou',
"Desde 1970 e sem interrup~ao de urn so dia, elas se mantem xipofogamente vinculadas
por urn negocio juridico, traduzido em sucessivos contratos cujos objetivo assim se
defme: a Aratu exibe a programa~ao da Globo nas condi~oes mais comodas para a
requerida e ditadas por ela, que explora a publicidade correspondente, deixando a
requerente um pequeno espa~o para programa~ao propria, utilizando, mesmo este, em
consonancia corn os principios do Sistema Globo de Televisao,respeitando 0 'padrao
global'.
"Dando coma exemplos c:ausulas do contrato, Berrnudes eXpOe que nao se trata de
uma rela~ao comum, caracterizada pelo equillbrio e igualdade entre as partes.
Existe, ao contrario, uma domina~o em que uma empresa dita a outra todas as regras
para a execu~o do contrato. E a TV Aratu nao se queixa disso - afirrna Q
83 JORNAL DO BRASIL. TV Aratu perde imagem da Globo apOs 18 anos. Rio, 27
jan.1987. p.7.
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r~considera9ao ao Tribunal de Justi9a do Ri084 . Mas no dia 28/1/87,
"por unanimidade - oito votos a zero - 0 Conselho da Magistratura do
Estado negou 0 recurso interposto por Sergio Bermudes, advogado da TV
Aratu, e rnanteve liminar do desembargador Hermano Duncan Ferreira
Pinto, que permite a TV Globo romper 0 contrato de transmissao que
mantinha corn ~quelaemissora de televisao"85
No fechamento desta edi9ao, os ultimos registros sob re 0 caso
demonstravam a determina9ao da Globo para fazer valer a vontade de seu
diretor-presidente, Roberto Marinho. Independentemente do desfecho, esses fatos servem coma exemplar ilustra9ao do jogo de poder que condiciona a radiodifusao brasileira.
As denuncias contra 0 ministro Ant6nio CarIos Magalhaes, surgidas
no
inicio de 1987, nao se limitaram ao epis6dio Globo-TV Aratu. "Logo ao
assumir 0 Ministerio, Magalhaes denunciava 0 favorecimento do govemo
Figueiredo na concessao de emissoras de radio e TV. 'Houve uma orgia de
concessoos tan to de emissoras de radio coma de TV, a partir do mes de ou
tu
bro (de 1984), 0 que caracteriza c1ientismo e favoritismo', dizia Ant6nio
CarIos Magalha:es. E completava: 'A inten9ao e moralizar a concessao de
emissoras'. Hoje, quase dois anos depois, Ant6nio CarIos Magalhaes
dec1ara nao duvidar 'que haja urn ou outro caso de beneflcio"'86
" 'Entretanto - disse Magalhaes - as concessoes saD rigorosamente
e"tudadas e s6 saD liberadas face aos estudos feitos pelos organismos do
ministerio.' 0 ministro dec1arou tambem que, quando ha 'problemas de
seguran9a' envolvidos em alguma concessao, '0 Ministerio das
Comunica90es se aconselha corn os 6rgaos competentes, essencialmente 0
Conselho
de na petit;:ao - mas quer apenas demonstrar 0 queesta situa\(ao acarretou:
advogado
"Para tornar possivel a existencia de uma rela\(ao contratual tao rigida e de tao longa
dura\(ao, a TV Aratu se estruturou, se expandiu, se organizou, se adaptou, se equipou e
endividou e contraiu toda sorte de obriga\(oes, tudo para preservar 0 negocio proveitoso
para ambos, coma e testado pela ausencia de queixas.
"A Aratu, hoje (janeiro de 1987), depende visceralmente da Globo, sustenta 0 jurista, e
tern na continuidade do contrato 0 fator essencial e insubstituivel da sua sobrevivencia
coma empresa, ja que nao poderia, de uma hora para outra, abruptamente,recompor-se, a
toque de caixa, para viverrealidade diferente.
84 JORNAL DO BRASIL. TV Aratu quer liminor para voltar a Globo. Rio, 28 jan.
1978.p.12.
85 JORNAL DO BRASIL. Conselho da magistratura nega imagens do Globo a TV
Aratu. Rio, 29 jan 1987. p. 7. 86 FOLHA DE SAO P A ULO .Magalhiies admitecasos
de "benef( dos "nos conces~es . SaoPaulo, 15jan. 1978.p.5.
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Seguran~ Nacional e 0 SNI. 0 ministro disse que pretende 'defender' no Congresso
constituinte 0 atual 'sistema de concessoes' (que depende de decisao pessoal do
presidente da Republica) para a explorayao comercial de emissoras de radio e
televisao. Ele declarou possuir 'varios estudos' sob re a conveniencia da manutenyao
deste sistema, e ter conversado sobre 0 assunto em despachos corn Sarney"87
"

"Em agosto de 1985, em debate na Camara dos Deputados, Antonio
Carlos Magalhaes defendia a extinyao do Imposto Sobre os Serviyos de
Comunicayao (ISSC) e a reformulayao do Conselho Nacional de
Telecomuni-

cayOes. Mas, de maneira nenhuma, queria retirar do presidente da Republica 0
direito de decisao sobre urna concessao ou a cassayao de uma emissora. Hoje,
embora afmne que as concessoes sao 'rigorosamente estudadas', esta sendo desmen
tido pelo deputado Domingos Leonelli.
"Segundo 0 deputado, Antonio Carlos Magalhaes 'deu duas radios FM na
area do P610 Petroquimico de Camayari' uma para 0 jornalista Carlos Ub6rio,
coordenador da campanha de Josaphat Marinho, 0 candidato de Antonio Carlos
Magalhaes ao governo da Bahia derrotado por mais de 1,5
milhao de votos em novembro, e outra para 0 deputado federal eleito Benito Gama,
ex-secretario da Fazenda no governo Joao Durval. Em Salvador, 0 ministro deu a
concessao de mais duas radios FM: urna para Kleber Prachedes, urn de seus
assessores, e outra para Luis Lula Laranjeiras, seu s6cio na Construtora Santa
Helena.
"Mas foi na extinyao do Imposto Sobre Serviyos de Comunicayao que 0
ministro voltou a favorecer a Rede Globo, possibilitando a implantayao de
retransmissoras a cada 1.000 qui1ometros, a urn preyo baixo. aumentando, assim,
a capacidade da rede,,88 No corayao da Nova Republica, palpitam as foryas que
man tern a Velha Republica no ar.
0sneg6cios da Farnlia Tancredo

"AIem do gosto pela poli tica, Aecinho Cunha, que e candidato a
"Em 1985, a Globo chegou a induzir a Aratu a cxpandir suas instala~Oes,
encaminhando-lhe urn lay-out para essa amplia~ao. Cumprindo a determina~ao relata
Bermudes na peti~o - a Aratu encomendou no exterior 'sofisticado e dispendioso
equipamento, que nem sequer roi ainda integralmente recebidQ, hem coma iniciou, de
acordo corn as especifica~Oes daquelelay-out,a constru~ao de tres pavimentos, hoje em
rase de acabamento". (In: Jomal do BrasH. TV Aratu vai continuar... op. cit).
87 Ibidem.
88 AFINAL. Umanovela baiana. op. cit. p. 74.
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Tancredo Neves, tarni>ern nos neg6cios. Seu pai, Aecio Cunha, tern urna
radio em Te6filo Otoni e 0 av6 tinha a sua em Sao Joao del-Rey. Agora
(rnaio de 1986), Aecinho entrou em concorrencia junto ao Dentel para ser
conternplado corn a concessao de tres ernissoras de radio: urna em Sao
Joao, a Radio FM Colonial, em sociedade corn 0 tio Tancredo Augusto,
que toca a radio AM herdada de Tancredo Neves, as outras em Claudio, onde a famIlia Neves tern urna fazenda, e Divin6polis, por onde estende sua
influencia politica,,89.
o parceiro cornercial de Sllvio Santos no Maranhio
"Dono de urn jornal e de urna radio FM, 0 presidente Sarney vai inaugurar no Maranhao em junho (1986), corn a Copa do Mundo, a TV Mirante, urna concessao que !he foi presenteada pelo presidente Joao Figueiredo. Apesar de sua arnizade corn Roberto Marinho. Sarney ira transmitir a
prograrna~ao de SI1vio Santos para nao se meter em novos problernas politicos em sua terra. A Globo ja e retransrnitida em Sao Luis pela TV Difusora, do deputado Magno Bacelar, seu aliado no PFL, que nao admite perder
a concessao,,90.

89 VEJA. Aecinho quer concessOes de radio em Minas. Sao Paulo, 7 mai., 1986, p.35. 90 VEJA.
SarneyseassociaaSiIvio Santosna TV.SaoPaulo, 30abr., 1986,p.35.
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CENASDEGANGSTERISMO

Os problemas da radiodifusao brasileira, obviame~ te, nao se
restringem a existencia da Rede Globo. As distor~oes sao consequencia da politica
de radiodifusao adotada pelos governos militares e mantida sem reparos pela Nova
Republica. Esta politica de radiodifusao reduz 0 servi~o publico a uma atividade
meramente privada-comercial. Mas e uma politica tao incoerente que nem esse
carater privado-comercial e adequadamente administrado: nao ha avalia~ao de
mercado para viabilizar as emissoras, as concessoes sao superpostas
indiscriminadamente e a ab ran genci a geografica das ernissoras e aumentada
arbitrariamente, s6 para citarmos alguns aspectos. Enfim, impoe-se a radiodifusao
urn carater privado-comercial mas nao ha sequer uma 16gica comercial orientando
este modelo.
Nesse quadro, tendem a predorninar dois tipos de emissoras: as controladas
pelas grandes redes de radio e televisao e as obtidas pelos apadrinhados do poder.
As concessoes acabam servindo apenas para
contemplar diretamente 0 poder econornico eo poder politico. A radiodifu-.
sao brasileira chegou a urn ponto em que simples reformas sao inuteis, 'isto ~, nao e
possivel afirmar 0 interesse publico corn a simples defmi~ao de crirerios
democraticos, a serem aplicadosas pr6ximas outorgas de concessoes. A gran
de maioria das concessOes tecnicamente possiveis no Brasil foi distribuida ate 0
governo do general Figueiredo.
Alem de restarem poucos canais e freq uencias disponi veis, e preciso
destacar que a absoluta maioria das ernissoras atualmente concedidas 0 foram por
urn processo viciado, corrupto e antidemocratico. Nao ha como democratizar a
radiodifusao brasileira sem uma completa redistribui~ao das
concessOes, visando a desconcentra~ao da propriedade e dando prioridade a
entidades socialmente representativas. S6 uma completa reorganiza~ao da
radiodifusao brasileira pode superar 0 atual quadro de ilegalidade e
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ilegitimidade. E necess{uio ressaltar tambem que esta reivindica~ao e
amparada na legisI~ao vigente que, apesar de limitada e autori taria em muitos
aspectos, defme 0 carater precano das concess~es e atribui ao Govemo autoridade
para dispor legalmente dessas concesst5es, visando 0 interesse publico. Nao ha
argumento juridico, etico ou politico aceitavel- mesmo do ponto de vista da
tradi~ao liberal que legitima a propriedade - capaz de justificar a manuten~ao da
submissao privada e poHtico-partidaria que caracteriza esse servi~o publico no
BrasiL Essa situa~ao e muito mais inaceitavel se nos posicionarmos ao lado dos
setores operanos e populares, que se colocamnuma perspectivaantagonica a
opressao capitalista.
A origem dessas aberra~Qes da radiodifusao brasileira pode ser buscada
.

em muitas causas. Mas uma delas, sem d6vida, e a sustenta~ao econbmica
e pol{tica desse modelo de radiodifusao pela Rede Globo. Foi a politica de
opera~ao em rede, imposta pela Globo, que estruturou 0 mercado, tal coma 0
encontramos hoje. Pelo seu poderio economico,absorvendo mais de 40%da
totalidade das verbas publicitanas investidas n 0 Pai s, a Rede Globo imp(5e uma
organiza~ao aomercado. Poroutrolado, ocontrole que a Globomantem sobre a
Associa~ao Brasileira das Emissoras de Radio e T elevisao (ABER T), con trole
este que as aftliadas da Globo reproduzem sobre as entidades regionais, garante urn
poderoso bra~o de sustenta~ao politica desse modelo. Controlando as entidades
representativas das ernissoras de radiodifusao, 0 sistema Globo faz predorninar seus
interesses e neutraliza as manifesta~(5es das pequenas e medias empresas que sao
sufocadas pela concorrencia dos oligopolios.
Pelo poderio politico e economico, que perrnite a Globo comportar-se coma
urn poder autonomo e incontrolavel, podemos dizer corn convi~ao que o
maiorproblema da radiodifusao brasileira eo monopolio dessa empresa. Nao e 0
6nico problema, mas sem duvida e 0 maior por ser a expressao mais gigantescae
acabada de urn modelo comprometido corn interesses an tip opul aresse
antinacionais.
Corn a Nova Republica, a Globo teve seu poder fortalecido. Por isso, mais
do que nunca e necessario conhecer a Globo e se us port5es. 0 desvendamento do
passado e do presente da Globo constitui urn subsidio valioso para entendermos
nao s6 a empresa de Roberto Marinho, mas tambem a natureza da propria Nova
Republica. Uma Nova Republica que sustenta a Globo e nela se sustenta.
Ha muito 0 que aprender nas cenas de gangsterismo que marcaram a
implanta~ao da Gloho. Essa hist6ria, que se tenta dissimular, que se procura manter
secreta, precisa ser descrita em todos os seus detalhes. Nao ha coma tratarurn
assunto desses corn assepsia acadernica. Ahistbria da Globo exige urn relato que
popularize a sua compreensao. Na descri~ao do gangsterismo, por
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exernplo, estamos flxando urn aspecto da trama que levou a Globo ao podero das
a~Oes ilegais planejadas - e corn isso procuramos aproxirnar do senso cornurn 0
absurdo da existencia e da ilegitirnidade de urn rnonop61io dessa natureza nurna
area de enorme interesse publico. Entender que a implanta~ao foi criminosa, ilegal,
e 0 prirneiro passo para urna critica rnais profunda doseu papel politico na
dornina~ao e opressao das rnaiorias.
o processo de concilia~ao deflagrad0 pela Nova Republica irnobilizou os
setores que poderiam se antepor ao poder desrnedido que os rneios de
cornunica~ao de rnassa, especialrnente os eletronicos, desfrutam no Brasil ~
preciso sacudir as consciencias eticamente cornprornetidas corn os interesses
operariose populares. ~ preciso que as rnaiorias passern a irnpor, cada vez rnais,
seus interesses nos sisternas de cornunica~ao de rnassa.

72

n
SiNTESE DA DISTORIA

DA
RADIODIFUSAO NO BRASIL

INTRODU~AO DA TECNOLOGIA E PRIMEIRO SISTEMA
NACIONAL: 1919 a 1945

Uma sintese da histbria da radiodifusao brasileira deve re1acionar 0
desenvolvimento dos meios eletronicos de comunica9ao e a evolu9ao econornica,
politica e cultural da sociedade. Esse relacionamento dos meios corn 0 contexto social
exige uma rapida revisao da histbria do Brasil desde a virada do seculo. Como tra90
mais geral da evolu9ao da sociedade brasileira no stkulo XX apontamos a
dependencia externa, que e sintese deumainter-rela9ao histbrica de causas e efeitos. ~
a dependencia externa, simultaneamente, resultado e razao de urna correlayao
internade for9as sociais. Podemos apontar a dependencia como a fei9ao exterior,
fenomenica, da luta de classes no Brasil. Destaca-se a dependencia externa como
tra90 marcante da sociedade brasileira neste seculo, como expressao das contradi90es
internas e externas de nossa forma9ao econbmico-social.
o principal motivo que leva a balizar a histbria da radiodifusao corn a evolu9ao
da dependencia externa e a decisiva determina9ao que as rela90es intern~cionais
exercem na configura9ao da comunica9ao de massa no Brasil. A pressao das
potenciasinternacionais gerou no Brasil uma tendencia "modernizadora" das rel390es
capitalistas, corn a imposi9ao de urn perfil empresarial, tecnolbgico e poli tico para as
empresas de comunica9ao. Por isso, a dependencia externa refIete-se de modo
particu1armente agudo na organiza9ao dos meios de comunica9ao de massa. E
manifesta-se corn cristalina evidencia na utiliza9ao economicae politica das modernas
tecnologias de comunic39ao.
N essalinha de 0 bserva9ao, coostatamos tres grandes fases da radiodifusao
brasileira. Na primeira, in trodUZ-5e no pais a te cnologia; na segunda, cria-se 0
primeiro grande sistemanacional de comunica~o, promovido e con trolado peFstado;
na terceira, internacionalizando-se a economia, in ternacionalizam-se tarnbem os
meios de comunica~o de massa que se expandem violentamente, aflrmando
progressivamente a hegemonia da atua~o privada-comercial.
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Interioriza~o da tecnologia: 1919 a 1930
o desenvolvimento dos meios de comunica~ao no BrasH, no inicio do seculo,
seguiu a tendencia predorninante nas rela~oesintemacionais. Namedida em que a
produ~ao dos paises industrializados excedia a demanda intema, os equipamentos
iam sendo colocados a disposi~ao do mercado mundial, especialmente dos paises
compelidos pela divisao intemacional do trabalho a exportar produtos primarios e
importar produtos industrializados.A introdu~ao da tecnologia de radiodifusao no
Brasil, pela simples importa~ao, corresponde a urn momento de expansao do
capitalismo monopolista no pIano internacional. E corresponde, no pIano interno, a
urn periodo de ascensao de uma burguesia industrial e comercial que disputava a
hegemonia politica corn as oligarquias ruraisligadasa produ~ao agniria-exportadora.
No ana de 1919, aqui tornado coma 0 ana do surgimento da radiodifusao
brasileira, assinala-se a cria~ao da Radio Clube de Pernambuco, uma entidade de
caniter r.'Ssociativo e cultural, coma outras tantas sociedades radio-ernissoras que des
de entao foram implantadas em diversas unidades da federacao. Ate
1930, existiam funcionandopelomenos dezenove ernissoras1. Nosprim6rdios
lie seu desenvolvimento, predominou na radiodifusao brasileira seu carater
cultural, mantendo-se relativamente desvinculada do sistema produtivo, ao contrario
do verificado nos Estados Unidos, onde as industrias eletronicas iniciaram operando
as emissoras para estimular a venda de receptores. Nos Estados Unidos, a
radiodifusao desde logo foi manipulada pela industria e pelo comercio em geral,
coma instrumento de interven~ao no mercado 2.
Nas primeiras decadas do seculo, para vencer as dificuldades causadas pelo
fechamento do mercado internacional provocado pela I Guerra, ocorreu no Brasil urn
brando processo de industriaIiza~ao que, embora restrito a indUstria alimenticia e
outros setores industriais pouco dinamicos, foi decisivo para a superayao do modo
colonial de produ~ao e tambem para a ascen~ao poli tica das burguesias industrial e
comercial e dos produtores rurais que incorporavam as rela~oes capitalistas 3. 0
desenvolvimento do carater capitalista da economia brasileira intensificou a
integra~ao da radiodifusao ao sistema produtivo. A
partir de 1925, a publicidade comercial generalizou-se coma meio de
financiamento e as ernissoras passaram a desenvolver suas potenciaIidades
econbrnicas atuando coma estimuladoras de mercado. As radio-sociedades e radioclubes transforrnaram-se em empresas. E essa redefini~ao das bases econbrnicas de
sustenta<;ao das emiS.'loras provocou uma imediata reorienta~o

1. Anuano Estatfstico do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, 1930e 1935.
2. DE FLEUR, Melvin L. Teorias de comunica~iJo de ",Assa. Rio de Janeiro, Zahar,
p.86-98.
3. PRADO JONIOR, Caio. Hist6ria economica do Brasil. 4.ed. Siio Paulo, Braziliense,
1956.
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da programayao que popularizou-se na busca quan titativa de audiencia4.
o mercado publicitiuio em expansao atraiu,ja em 1928, a penetrayao das
subsidhirias das grandes agenciasestrangeiras de publicidade corn a instalayao da N.
W. Ayer and Son, representandoosinteressesdaFord. No inicio da decadade 30
chegariam a J. W. Thompson e a McCan Erickson, sempre atendendo as con tas de
grandes empresas estrangeiras. Muito mais do que simples produtoras de anuncios
publicitarios, as agencias estrangeiras atuaram corn programadoras de uma
"economia politica" da radiodifusao e da imprensa. Captando e distribuindo
criteriosamente as verbas publicitarias. as agencias estimulavam urn model0 politico
para a imprensa e a radiodifusao, e viabilizavam-no economicamente.

OprimeirosistemanacionaldecomunicayOes: 1930 a 1945
A nova retrayao do mercado internacional causada pela cri se mundial do
capitalismo de 1929 aguyou violentamente as contradiyoes da sociedade brasileira. 0
novo golpe no modo de produyao de base agrario-exportadora atingiu duramente as
oligarquias rurais que sustentavam uma dependencia estrutural da economia
brasileira ante 0 capitalismo mundial. A reayao das burguesias industrial e mercan til,
aliadas a setores trabalhistas e de classe media, contra 0 dominio das oligarquias,
pressionou a adaptayao do sistema produtivo a uma base urbano-industrial, capaz de
permitir 0 enfrentamento das crises continuamenteimportadas do exterior. A
revoluyao de 1930 impbsa ruptura do poder oligarquico e a emergencia das classes
comprometidas corn urn desenvolvimento capitalista menos atrelado aos centros
hegemomicos do capitalismo mundial. Era urn nacionalismo ambiguo e limitado,
sendo acompanhado de uma alianya corn os setores populares que e excludente no
pIano poli tico. Houve uma ruptura do poder poli tico das oligarquias, mas nao se
criaram antagonismosentre as classes dominantes. 0 novo pacto social, acima de
tudo, preservavaaestruturade classes.
Desde 1930, e especialmente depois do golpe que levou a implatanyao do
Estado Novo em 1937,0 Governo Federal passou a servir como intermediario nas
negociayoes sobre a poli tica economica. Foram criados brgaos e instituiyoes que
fortaleceram e dinarnizaram as ayOes do Executivo e 0 Estado, ao exercer sua funyao
planificadora, operava regulando as perdas e ganhos entre os diversos estratos e
grupos de classe capitalista. 0 setor industrial passou a ser 0 centro da atividade
planificadora ea regulamentayao do trabalho, a politica cambial e os

4. SODR£, Nelson Werneck. Formafiio historica do Brasil. 5.ed. Sao Paulo, Braziliense,
1950.
MURCE, Renato. Bastidores do radio: fragmentos do radio de ontem e de hoje. Rio de
Janeiro, Imago, 1976.
LOPES, Saint-Gair.Radiodi{urd'o hoje. Rio de Janeiro..Temario, 1970.

77

investimentos em infraestrutura destinaram-se prioritariamente a sua expansao.
Apesar disso, 0 novo modo de acumulay ao mantinha e adaptava a base primitiva a
base capitalista urbano-industrial. A acumulayao nao-capitalista verificadanos setores
primario e terciario foi, inclusive, necessaria a expansao da forma
capitalista industrial de produyao~
Coincide corn essas profundas transformayoes economicas e sociais a
constituiyao de urn sistema nacional de comunicayao que expressa a conjunyao de
duas foryas que atuavam sobre a radiodifusao -e tambem sobre aimprensanesse
per!odo. Por urn lado, ha urn aprofundamento do canlter comercial das emissoras,
que corresponde a uma maior assimilayao da radiodifusao pelo sistema produtivo.
Por outro lado, ha a pressao do Estado, especialmente atraves do Departamen to de
Imprensa e Propaganda (DIP), que estabelecia as normas de censura e distribuia as
verb as da publicidade oficial, conformando urn papel politico para a radiodifusao,
orientado para 0 fortalecimento do "poder central"6. Alem da intefVenyaO cotidiana
do DIP. foi criada a "Hora do Brasil". urn programa dhirio de divulgay3'o dos atos
oficiais, <pe e mantido ate hqe, corn retransmissao obrigat6ria e simultanea por todas
as emissoras de radio no territ6rio nacional
J a em 1931, poucos meses apbs a eclosao do movimento revolucionario, foi
formulado urn modelo institucional para a radiodifusao brasileira cujas bases, no
fundamental, permanecem ate nossos dias 7, Neste modelo, os serviyos de
radiodifusao sao executados por entidades publicas e privadas, mediante a concessao
do Executivo outorgada em carater precario. Esse regime juridico especial dava ao
Estado 0 pleno poder de arbitrar sabre as concessOes, corn criteriosaparentemente
tecnicos, mas que no fundamental sao poli ticos.
o radio, nesse periodo, ainda que restrito aos gran des centros urban os, pelo
custo relativamente alto dos receptores e pela dependencia da eletricidade, foi 0
grande instrumento de promoyao dos novos valores culturais correspondentes as
transformayoes economicas e sociais que estavam em march a. 0 con trole da
radiodifusao pelo Estado assegurou a sua relativa imunidade ante a influencia
estrangeira e pressionou a difusao dos "valores culturais" e da "ideologia
nacionalista" ligados a sociedade capitalista urbano-industrial em expansao. A
radiodifusao consolidou-se, assim, comoum instrumentopolitico particularmente
eficaz de mediayao entre as classes capitalistas dominantes, as classes medias e as
massas trabalhadoras. A organizayao economica da radiodifusao (sob 0 controle do
capital privado ou diretamente pelo Estado) e sua institucionalizayao politica (at
raves de urn sistemajuridico especial que a

5. IANNI, Octavio. Estado e planejamentoeconomico no Brasil : (1930-1970), 2.ed.
Rio de Janeiro, Civiliza\(ao Brasileira, 1977.
6. SODR£, Nelson Werneck. Hist6ria da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro, Graal,
1977.
7. Decreto n9 20.047 de 27 de maio de 1931 eo seu Regulamento, 0 Decreto n9
21.l11,de IPde mar\(o de 1932.
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mantem atrelada ao Estado, alem de meios informais de pressao) asseguraram as
classes dominantes a orienta~ao da sua atuayao. Marginalizados desse controle
politico e econbmico da radiodifusao, por sua vez, as classes populares nunca
chegaram a ter 0 controle de seu conteudo.
o projeto de "capitalismo nacional", entre tanto, nao resistiu a pressao
imperialista e da burguesia associada ao capitalismo internacional. 0 f ortalecimen to
das bases populares e a ameaya de permanencia de GetUlio corn 0 poder legitimado
pelo voto, depois de quinze anos de govemo autorit3.rio, tiveram como resposta 0
GoI pe Militar de 1945, alguns rneses antes das eleiyi5es para a Presidencia. A
deposiyao de Vargas, corn a justificativa de derrocar 0 Estado Novo e seus vlcios,
atendia a necessidade de instalayao de urn govemo mais afmado corn as potencias
imperialistas, especialmente corn os Estados Unidos. lniciou-se entao urn processo
de agudizayao da dependencia ex tema da qual 0 Brasilnaose livrou ate osdias atuais
8,

8.
de

BANDEIRA, Moniz. Presenra dos Estados Unidos no Brasil: (dois sckulos
historia). Rio de J aneiro, Civiliza~ao Brasileira, 1973.
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A INTERNACIONAUZA~AO DO SISTEMA DE COMUNlCA~()ES:
1945 a 1987

A contra-ofensivaimperialista: 1945 a 1950
Imediatamente ap6s a deposiyao de Vargas, liberalizou-se a econow..ia e
estabeleceu-se estreitos limites no pIano politico. A Constituinte de 1946 foi
pressionada por grupos economicos e 0 entreguismo ficou patente corn a ascensao
politica da Uniao Democratica Nacional (UDN). Entre 1945 e 1946 foram gastas
superfluamente as divisas acumuladas durante a II Guerra. A politica salarial foi
conduzida exclusivamente de acordo corn os criterios do desenvolvimento das
empresas privadas e, entre 1946 e 1950, 0 salario-mmimo nao foi reajustado uma s6
vez. A importayao da Guerra Fria, por outro lado, foi acompanhada da perseguiyao
aos partidos de oposiyao e da repressao politica
gene raliza da9 .
Desde 0 inicio da II Guerra, os EUA passaram a realizar "operayOes culturais"
que, como "frentes ideoI6gicas", garantiram as justificativas de sua hegemonia sobre
0 mundo capitalista. Ao assistencialismo dirigido aos paises subdesenvolvidos foi
acoplada a difusao de todo 0 aparato tecnol6gico de imprensa, cinema, industria
fonognifica e das agencias de publicidade. As empresas estrangeiras, notadamente as
norte-americanas, passaram a dominar a economia e 0 mercado publicitario,
consistindo praticamente no iInico sistema de financiamento das empresas
jornalisticas, editoras e emissoras de radio e assim, "porque as mantinham e lhes
permitiam realizar lucros, logo, as condicionavam"IO. 0 aparato que fora montado
para apoiar a propaganda ideologica da frente anti-Eixo da II Guerra Mundial foi
reorientado no sentido leste-oeste, alimentando a "guerra-fria" e voltado contra os
setores populares em cada pais.

9. IANNI,op.cit.
SODRf, Nelson Werneck, op.cit.
10. SODRJ:,Nelson Werneck.op:cit.
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Nesse contexto, principalrnente a partir da 11 Guerra, a imprensa e a
radiodifusao passaram a perrnear diretamente os valores culturais do
irnperialismo. Inverteu-se assirn a condiyao "nacionalista" do sisterna de
cornunicayao de rnassa no BrasH. Na rnedida em que essas tecnologias
aprofundavam sua integrayao ao sisterna produtivo e na rnedida em que a
pol{ tica econbmica escapava do controle das classes ernpenhadas na
construyao de urn capita1ismo nacional, passavarn ao controle da burguesia
associada ao capital estrangeiro. Fortalecendo-se corno estrutura de poder, os
rneios de cornunicayao de rnassa prosseguiam favorecendo a adequayao da
ideologia dominante as relayOes de produyao capitalista em evoluyao, ago
ra, porern, subordinados rnais diretamente as irnposiyoes das foryas
imperialistas e da burguesia associada.
Retomadapopulista: 1951 a 1954
A volta de Getillio pela via eleitoral, em 1950, encontrou urn processo,
irreversivelmente desencadeado no pIano internacional,de avanyo das foryas
irnperialistas que intensificaram sua interferencia poli tica, econornica e cultural nos
parses perifericos. A reorientayao do intervencionismo estatal, novamente voltado
para urn projeto de expansao da economia corn a participayao de capital e tecnologia
estrangeira, mas sob controle nacional, renovou as tensoes corn 0 imperialismo.
Desenvolveu-se no Governo e especialrnente no Exercito - uma campanha de
repressao con tra os que pugnavam por posiyOes nacionalistas. 0 Estado era corroido
por dentro pelos aliados da internacionalizayao da
econornia 11.
Enfraquecido em sua oposiyao a alianya conservadora, 0 projeto de
desenvolvimento capitalista autonorno, representado por GetUlio Vargas, era
obrigado a "pagar urn preyo" mais alto em troca do apoio das classes populares. A
presenya ascendente dos setores populares, em especial do operariado urbano
organizado nos sindicatos, determinava 0 surgirnento de novas contradhyOes que,
progressivamente, deterioravam a posiyao "nacionalista".
~ nesse peri odo que a Central Intelligence Agency (CIA), norte-americana,
corneya a operar no pais. E os grandesjornais, financiados pelas agencias de
publicidade estrangeira e pelas grandes empresas multinacionais, moveram violentas
campanhas contra 0 governo, conseguindo, entre outra concessoes, a demissao do
rninistro do Trabalho, Joao Goulart. Os Estados Unidos desestabilizaram a economia
corn urna se!ie de medidas, entre as quais 0 bloqueio as exportayOes de cafe. 0 jomal
"Ultima Hora", apoiado por Vargas, foi massacrado por receber financiamento de
6rgaos pilblicos, 0 que era comum mesmo entre osjornais que prornoviam a
arrasadora campanha de perseguiy3.o.

11. Id.,ib.
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Ficou comprovado que "0 Estado de Sao Paulo", 0 "0 Globo" e 0 "Correio da
Manhir' foram remunerados pela publicidade estrangeira para moverem campanhas
contra a nacionaliza~ao do petroleo, con forme investigou em 1957 uma Comissao
Parlamentar de Inquerito da Camara Federal 12
o apoio damaioria das empresasjornalisticas e de radiodifusao(inclusive a
televisao, que surge em 1950) a alian~a conservadora foi fundamental na defmi~ao
desse peri odo historico. As campanhas poli ticas movidas pelos meios de
comunica~ao de massa, corn denuncias verdadeiras de casos de corrup~ao ou mesmo
calunias, comprometiam a percep~ao que 0 proletariado, as classes
medias e a burguesia nacionalista tinham do processo historico em marcha.
Impotentes para conceber uma estrategia de a~ao, os setores nacionalistas foram
surpreendidos pela armadilha montada pelas for~as imperialistas e seus aliados
brasileiros. A utiliza~ao estrategicados meios de comunica~ao, postaem pnitica neste
periodo, vinculou indissoluvelmente os grandes grupos que operam nos diversos
ramos da industria cultural no BrasH aos grupos estrangeiros. Mas a utiliz~ao
politica dos meios de comunica~ao de massa, experimentada na queda de Getillio,
foi so 0 preambul0 do papel ideologicoque Ihes seria a tribui do nas dtkadas seguin
tes.

Aberturadaeconomia: 1954a 1960
Corn Juscelino Kubitschek na Presidencia, instaurou-se uma nova ideologia
de desenvolvimento no pais. Em Juscelino e em Vargas 0 desenvolvimento esta
ligado A ideia de industrializa<;ao. 0 que difere urn do outro e a presen~a do
conceito de "autonomiaeconomica" que e primordial em GetUlio e que parece ser
secundario ou distinto em Juscelino. A associa~ao corn 0 capital estrangeiro foi
importante, principalmente, pela moderniza~ao do sistema produtivo, corn a
diversifica~ao da produ~ao e a sua "atualiza~ao" tecnologica. Liberalizou-se a
entrada de capital estrangeiro e seus vultosos investimentos pressionaram
aimplanta9ao de infraestrutura em largaescala13.
A acentuada internacionaliza~ao da econornia tambem refletiu-se na
organiza~ao economica dos meios de comunica~ao de massa. As agencias de
publicidade estrangeiras passaram a controlar 0 mercado publicitano gerado pela
volumosa inversao de capital praticada pelas empresas - igualmente estrangeiras instaladas no BrasH. Os meios de comunica~ao de massa, especialmente algumas
empresas, desenvolveram-se e sofisticaram-se tecnologicamente corn a concentra~ao
do capital. Financiadas direta e indiretamente pelo capital estrangeiro, essas empresas
passaram a atuar como estrutura de poder que mediava os interessesdo imperialismo
e da burguesia associada.
Nesse periodo, a televisao come~ou a adquirir crescente importancia na
12. Id.,ib.
13. IANNI,Occivio.op.cit.
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capta~ao de verbas publicitarias. Na segunda metade da decada de 50, evidenciava-se
uma tendencia de queda nos investimer.tos publicitarios no radio e aumento das
inversOes aplicadas na televisao. 0 radio, em 1950, captava em tomo de 24% dos
investimentos publicitflrios, caindo para 14% em 1960. A televisao, surgida em 1950,
ja participava, em 1960, corn 9% de verba publicitaria 14. Isto, apesar do pequeno
numero de receptores de televisao registrado em 1960( cerca de urn milhao) em
rela~ao ao numero de receptores de radio (cerca de seis milhOes). Em 1956
realizaram-se as primeiras experiencias de opera~ao em rede, entre 0 canal 13 do Rio
de Janeiro e 0 canal 7 de Sao Paulo atraves de urn link de microondasl5. Em 1957
chegaria ao BrasH 0 video-tape que revolucionaria 0 modo de produzir televisao,
embora s6 tenha sido amplamente di fundi do a partir do inicio da decada de 60.

Crisedademocraciarepresentativa: 1961 a 1964
A estraregia de desenvolvimento baseada no capital e na tecnologia
estrangeira, empreendida no governo Kubitschek, agu~ou as contradi~oes internas,
acirrando a luta de classes e a resistencia anti-imperialista. A renitncia de Janio
Quadros e as dificuldades para a posse do vice-presidente J oao Goulart, s6
assegurada por intensa mobiliza~ao popular, mostraram a gravidade das tensOes
existentes. Em tOOo este periodo ha a amea~a de enfrentamento dos setores
nacional-populistas e a burguesia associada ao capital estrangeiro, que comandava 0
sequito das classes medias angustiadas corn a cri se social e amedrontadas corn os
fantasmas ressuscitados da Guerra-Fria. A crise social, elaborando a crise econbmica,
provocou uma queda violenta nas inversOes de capital nos principais setores da
economia, pois ampliavam-se as barreiras politicas e institucionais16. As classes
trabalhadoras avan~avam, reivindicando solu~Oes que foram enfeixadas nas
Reformas de Base e que nunca chegariam a ser Implementadas.
Mais uma vez ficou demonstrado que 0 projeto nacionalista dependia
crescentemente dos setores populares e menos do capital nacional, 0 que
praticamente inviabilizava qualquer projeto de conciIia~ao: entre 0 avan~o das
classes populares e 0 projeto pro.imperialista da burguesia associada, a burguesia
"nacionalista" s6 podia fiear ao lado das for~as que sustentariam 0 capitalismo

14. JORDAO, Maria de Fatima Pacheco. Concentra~ao economica da midia. Di4rio
Popular. SaoPaulo, 30 de abrilde 1978.Cademo de Marketing, p.1l.
15. V AMPR~, Ocmvio Augusto. Raizes e evolUfiJo do 1ddio e da televis4o. Porto
Alegre,Feplam{RS,1979,p.222.
16. OLIVEIRA, Francisco de. A economia brasileira: critica () raziJo dualism. Sao
Paulo,EstudosCebrap. n? 3, 1975.

83

no Brasil17.
A estrotura de poder, configurada pe1a atua~ao de diversas empresas de
comunica~ao manobradas pelo imperialismo ou por seus agentes nacionais, foi
movimentada contra 0 Estado. 0 Executivo foi bombardeado por denimcias de
corrup~ao, incompetencia, irresponsabilidade e ilegalidade. Os meios de
comunica~ao, controlados pela publicidade estrangeira, assumiram estas campanhas
e esfor~aram-se, por urn lado, para desmobilizar os setores que reivindicavam as
mudan~as sociais e, por out£O lado, para instigar toda a sociedade contra 0 poder
legalmente constituido. A econornia brasileira foi novamente desestabilizada
pelosEUA. Atuaram abertamente no paisentidades financiadas por empresas
nacionais e estrangeiras, pela CIA e outros orgaos norte-americanos, em apoio a
conspira~ao. 0 Instituto de Pesquisas e Estuda; Sociais (IPES) - que ocupou urn lugar
central coma instrumento de organiza~ao e interven~ao da burguesia industrial e
financeira associada ao capi tal estrangeiro - eo Instituto Brasileirode A~ao
Democratica (IBAD) foram duas das principais entidades que compraram 0 apoio de
orgaos de comunica~ao, financiaram campanhas, corromperam parlamentares e
criaram 0 apoio 10gistico(inc1usive corn armament os) para 0 golpe que se gestava.
Foi nesse contexto que uma nova estrategia das for~as imperialistas, em
rela~ao aos meios de comunica~ao, come~ou a delinear-se. Em 1961 surgiram a;
contratos elaborados inconstitucionalmente entre as organiza~Oes G10bo e 0 gropo
norte-americano Time-Ufe, que iriam transformar aquele gropo empresarial brasileiro
na maior potencia economica na area da comunica~ao na America Latina. As
dificuldades institucionais, entretanto, so permitiram que os contratos fossem
plenamente execu tados apos 1964. 0 modelo de desenvolvimento econornico
adotado no periodo pos-64 levou a grandes investimentos publicos em infraestrutura
de telecomunica~Oes. Criou-se assirn urn setor de servi~os publicos que
modernizaria as telecomunica~Oes no Brasil e constituiria demanda para a produ~ao
daindustria eletronica transnacional que se instalou no pais. So apos 0 golpe de
mar~o de 1964, porem, e que foram criadas as condi~e>es econornicas e
institucionais para 0 desenvolvirnento de urn sistema nacional de telecomunica~e>es
e de radiodifusao compativel corn as novas exigencias do capitalismo intemacional.

o sistema global: 1964 a 1987
Corn a derrubada, em 1964, do governo constitucional, 0 desenvolvirnento
baseado no capital e na tecno1ogia estrangeira desenfreou-se. 0 Executivo usurpou as
fun~oos do Legislativo e ate mesmo do J udiciario. A concentr~ao de poderes
facilitou as rela~Oes corn os centros do capitalismo mundial criando-se
17. IANNI, Octavio. 0 colapso do populismo no Brasil. Rio de Janeiro, Civi1iza~o
Brasileira, 1975.
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as condi~Oes institucionais favoniveis a reprodu~ao do capital em altas taxas.
Pressionada pelo aporte de capital estrangeiro desenvolveu-se infraestrutura d~
servi~os publicos em larga escala. 0 Estado passou a atuar coma urn importante fator
de estimuIo a acumuIas:ao do capital privado.
o carater do desenvolvimento dos meios de comunicas:ao de massa no
Brasil revela a importfmcia das tecnologias de comunica~ao no processo de
evolu~ao das rela~oes capitalist as mundiais. A comunicas:ao de massa apresenta-se
coma urn elemento vital na inversao da conquista pela agressao armada por uma
estrategia de domi nio pela "base filos6fica" e pelo "colonialismo cultural".
Verificam-se, neste processo, tres diferentes estagios nas relas:oes intemacionaisl8. 0
primeiro era urn "simples subproduto do contato entre diferentes grupos", e foi 0 que
persistiu durante mais tempo na historia da humanidade. 0 segundo e a imposi~ao
intencional de uma cuItura dorninante sobreurna cuI tura dorninada. Era causa e
tarnbem efeito de "guerras, cornercio, organiza~ao de hegemonias e rivalidades entre
irnperios". Deste peri odo, "das grandes ex plora~es e da coloniza~ao", passou-se
para 0 terceiro estagio, no qual existe urn intenso intercarnbio e urn fluxo
bidirecional entre na~oes e povos, entre dorninantes e dominados. Neste estigio, as
complexas instituis:oes resultantes de igualmente complexas relas:oes sociais, sao
rnobilizadas de rnaneira sisternatica para interferir nas sociedades dominadas. Assirn,
hoje assistirnos a atuas:ao de urn "cornplexo industrial eletronico agressivo e
poderoso trabalhando para expandir 0 sistema s6cio-econbmico, espacial
eideologicamen te" 19..
Essa tendencia acentuou-se na decada de 70 corn a expansao da atuas:ao dos
setores da industria eletronica norte-americana que foram beneficiadas corn a
acurnuIas:ao intensiva gerada pelas inversoes rnacis:as do Estado na indUstria belica
(especiaImente durante a guerra do Vietna) e aeroespacial. A produ~ao da industria
eletronica foi entao voItada para a introdus:ao de sofisticadas tecnologias de
comunicas:ao e informatica nos paises do terceiro rnundo. Esse fluxo econornico e
tecnol6gico, aIern dos interesses imediatos da indUstria eletronica, atua coma apoio
logistico para a instalas:ao das transnacionais que ope ram em diversos setores da
econornia e que necessitam de instrumentos de estimulas:ao de rnercad020.
Dentro do processo de expansao e rnoderniza~ao do sistema produtivo no
Brasil, foi instalado urngigantesco sisterna nacional de cornunica~oes, cornposto por
urna avan~ada infraestrutura de servis:os de telecornunicas:Oes e por dezenas de
ernissoras de televisao, centenas de ernissoras de radio e dezenas de milhoes de

18. SCH1LLER, Herbert I. 0 imperio norte-americano das comunicafOes. Petropolis,
Vozes,1976,p.24-5. 19. Id.ib.,p.25. 20. MA TTELAR T, Armand. As multinacionais da
cultura. Rio de J aneiro, Civiliza~ao
Brasileira, 1976.
------------------.Multinacionaise sistemas de comunicafilo. Sao Paulo, Ciencias Humanas,
1979.

85

receptores de radio e televisao. A econoJ11ia sofre urn processo de
concentrarrao de capital e tecnologia que alijou pequenas e medias empresas,
em todos os setores, e fez surgir imensos oligop6lios. Paralelamente, a
politica econbmica promoveu a concentrarrao da renda a custa da
expropriarrao das massas trabalhadoras. A radiodifusao e, ao mesmo tempo,
causa e efeito desse modelo
de desenvolvimento. 0 advento da Nova Rept1blica, em 1985, embora tenha
promovido uma ruptura "democratizante" no plaQo pol{tic(), manteve
inalterado 0 predominio da burguesia no planoeconomico. E tamrem manteve intacto 0 sis tema de comunicarrao de massa resultan te dos vin te anos
de ditadura militar.
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1960 e 1961:

o CERCO A RADIODIFUSAo

A PREPARAf;AO DA INV ASAO

A forte presen~a do capital estrangeiro no Brasil des de 0 final da decada de
50 foi consequencia tan to do modelo de desenvolvimen to econornico adotado por
Juscelino Kubitschek(1955-1960) quanto do quadro de reordenamentodo capitalismo
internacional. As empresas transnacionais passaram a localizar nos paises perifericos
a produ~ao industrial. Esse aporte de capi tal no Brasil- como em outros pa{ses da
America Latina - gerou uma dinarnica de mercado de consumo corn a publicidade
exercendo urn papel cada vez mais importante.
Alem do papel economico 0 capital estrangeiro tambem cumpria uma fun~ao
politica: nao so fazia a defesa da manuten~ao do modo de produ~ao capitalista no
Brasil, coma tambem reivindicava urna via de desenvolvimento econornico Que a
tendesse aos seus interessesmaisimediatos.
- Inicialmente, esse capital come~ou a intervir nas empresas de comunica~ao
atraves da publicidade, maci~amente distribuida pelas empresas estrangeiras e quase
sempre gerida por agencias de publicidade tambem estrangeiras. Mas existiam
tambem form as mais diretas de interven~ao. Nesse periodo - e os registros sao muito
discretos - diversos empresarios da area da comunica~ao foram procurados por
representantes de grupos estrangeiros Rara trabaIhar conjuntamente na "defesa da
liberdade de iniciativa no BrasH"!. A discri~ao corn que se processavam esses con
tatos - e tambem os seus registros - devem-se as limita~oes de ordem legal,

inclusive constitucionais, que proibem expressamente que entrangeiros
detenham a propriedade ou interfiram
1. CAMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Resolu~ao n~ 190, de 1966: Aprova as
conc1usOes da Comissao Parlamentar de Inquerito para apurar os fatos relacionados
corn a organiza~o Radio e TV e jornal "0 Globo" e as empresas estrangeiras dirigentes
das revistas "Time" e "Life". (da CPI criada pela Resolu~ao n~ 185, de 1966). Diorio

do CongressoNacional. Brasilia, 7 de junho de 1967. p. 69. (Depoimento de Carlos

Lacerda).
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intelectual ou administrativamente em ernpresas de cornunica~ao. 0 artigo 160 da
Constitui~ao detennina que s6, e exclusivamente, a brasileiros natos e perrnitida a
propriedade, participa~ao acionana ou rnesrno a responsabilidade ou orienta~ao
intelectual e administrativa dessas ernpresas (cf. Anexo 1). JUlio de Mesquita Filho
foi urn dos que conf1l1110U ter sido procurado por urn grupo estrangeiro para
associar 0 seu jornal, "0 Estado de Sao Paulo", a urna cadeia de ernissoras. A
Edrnundo Monteiro, diretor dos Diarios Associados de Sao Paulo, tambern foi feita a
rnesma proposta2.
o rnercado editorial brasileiro ja estava entao tornado por iniciativas evidentes
do capital estrangeiro que desafiavam irnpunernente os preceitos constitucionais. Na
decada de 40, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, chegara ao Brasil a revista
"Sele~Oes do Reader's Digest" corn urna politica editorial apropriada a expansao
norte-arnericana do p6s-guerra. Joao Calrnon, diretor dos Dianos Associados,
revelou, em 1966, que 0 rnais evidente desses grupos estrangeiros era 0 "Grupo
Visao", notoriamente norte-americano, corn rnatriz em Nova Iorque, responsavel
pela revista "Visao" e "pelo lan~amento de varias publica~oes da charnada
'distribui~ao controlada', na realidade distribui~ao gratuita, rnas altamente
selecionada"3.
"Sao 0 'Dirigente Industrial' - prossegue Calrnon, em dicurso de 1966'Dirigente Construtor' e 'Dirigente Rural', este Ultimo, conforme revela no seu
expediente, resultante da absor~ao da tradicional revista brasileira, 'A Fazenda'. Ha
rnais duas ou tres para serern lan~adas brevernente, porque sao autenticas minas de
ouro, corn cujos lucros 0 grupo norte-americano de 'Vision
. Incorporation' cobre os prejuizos da edi~ao latino-americana de 'vision' em
castelhano. Vejam s6: urn pais subdesenvolvido ou em desenvolvimento ja perrnite
que urna ernpresa estrangeira financie corn lucros brasileiros sua expansao no resto
da America Latina. 0 neg6cio do grupo 'Visao ' e dos rnais prejudiciais, porque nern
sequer envolve qualquer investirnento em dblares e tambem quase nenhurn
investimento em cruzeiros. As revistas nao tern oficinas
2. Ibidem,p.69.
3. CALMON, Joao. Olivronegrodainvasao branca. Rio de Janeiro, OCruzeiro, 1966.
p.66.
Duas das principals fontes de informa~Oes contidas nesse capitulo sac: Jooo Calm on,
entao diretor dos Diarios e Emissoras Associados, deputado federal e presidente
fundador da Associa~ao Brasileira das Emissoras de Radio e Televisao;e Carlos
Lacerda, j ornalista, parlamentar de diversos mandatos e ex-governador da Guanabara.
Essas duas figuras assumiram posi~oes muito combativas contra a associa~ao
estabelecidsa entre as organiza~oes Globo e 0 grupo norte-americano Time-life, que
esta no centro da analise deste cap i tulo. J oao Calmon representava, alem dos Diarios e
Emissoras Associadas, os interesses das em presas que sofriam a concorrencia "desleal"
da Globo. Carlos Lacerda ligava-se aos interesses de fra~oes da burguesia que foram
exclu{das do bloco de poder que assumiu 0 Estado corn 0 golpe de 1964. Calmon e
Lacerda explicitavam contradi~Oes e urn debate que se dava no interior das classes
dominantes. A radicaliza~ao dessas contradi~Oes fez corn que as denuncias e
informa~oes publicadas por Calmon e Lacerda
90

pr6prias, nao adquiriram linotipos e rotativas, limitando-se a usar as instal~Oes da
Companhia Utogratica Ipiranga, em Sao Paulo. Corn 0 apoio macifto de anunciantes
estrangeiros e corn distribuiftao gratuita, esse grupo dominara rapidamente a area das
revistas e, em seguida - ninguem se iluda - invadira tambem 0 setor da imprensa
diaria, atraves de uma nova modalidade do 'ShopingNews' ,,4.
Continua Calmon: "0 exemplo de 'Visao' foi seguido pelo grupo McGraw-Hill,
que lanftou no Brasil uma serie de revistas de distribuiftao gratuita, mas altamente
selecionadas"(...) A "editora McGraw-Hill, (...) depois se associou ao grupo 'Visao'
(...).
"Como se Ye, era a invasao pelo facilitano. Essas revistas sao americanas corn
mascara brasileira. Violaram elas urn principio que era rigorosamente seguido por
todas as agencias de publicidade estrangeiras em nosso pais, que nao davam materia
remunerada a nenhuma revista antes de completar urn ano de circulaftao. Essas ja
nasceram ricas, corn suas paginas fartamente anunciadas par fumas brasileirase
estrangeiras,,5.
"Ha outro grupo menos importante - acrescenta Calmon - mas que esta
avanftando perigosamente. Trata-se de Robert Land / Femando ChinagHa,
editores de '0 Medico Moderno' e 0 'Engenheiro Moderno', ambas de distribuiftao
gratuita. Segundo informaftoes ainda nao confirmadas, as autorizaftOes de
publicidade provenientes da Europa ou dos Estados Unidos sofrem uma retenc;:ao de
50%do seu valor no exterior. A imprensa medica do
Brasil esta sendo dizimada por esse grupo. Ate agora s6 sobreviveu a concorrencia de
'0 Medico Moderno', 0 'Jomal do Medico do BrasH', assim mesmo, a duras penas. (...)
Estou investigando tambem denimcias sobre urn acordo entre 'Mecanica Popular', que
circula no Brasil, e a sua congenere norte-americana, do mesmo nome.
Oportunamente voltarei ao assunto, que
envolve violaftao dalei de remessas de lucros e 'Royalties"'6.
Joao Calmon falava tambem da chegada de Victor Civita que estava instalando
no Brasil aquela que hoje e a maior empresa editorial da America Latina, a Editora
Abril: "0 Grupo da Editora Abril edita esta revista "Realidade", que e a decima-nona
que lanfta no BrasH. 0 dono deste grupo chama-se Victor Civita. Este homem nasceu
na Italia, naturalizou-se norte-americano. No seu processo de naturalizaftao de
cidadao brasHeiro, que eu vi no Ministerio da Justifta e do qual tenho a c6pia
fotostatica, ele aparece coma natural de Nova Iorque, e nao da Italia. Quando procurei
apurar 0 que ele fazia nos Estados Unidos, antes de vir para 0 Brasil, soube que ele
era empregado do grupo Time-Life. Chegou ao BrasH sem dispor de recursos
financeiros e 0 seu irmao partiu para a Argentina. Dentro de pouco tempo 0 grup 0 da
Edi tora Abril

extrapolassem os interesses das classes que representavam e produzissem uma
importante documenta~o historica que aqui procuramosrecuperar.
4. Id.,ib.,p.66. 5.
Id"ib;,p..21.
6.
IcI.,ib..p.67.

91

lan90u dezenove revistas no Brasil, dezenove revistas na Argentina e
dezenove revistas no Mexico. Outro detalhe interessante: a Editora Abril
chama-se Editora Abril na Argentina e edita uma revista chamada
'Panorama'. Em baixo do titulo da revista 'Panorama' le-se: 'Uma revista do
Editorial Abril e de Time-life'. Na ItaIia, existe outra revista, corn 0 mesmo
titulo, 'Panorama', embaix 0 do tf tulo le-se: 'Uma edi9ao de Time- Ufe e
Mondatori'. Ora, e muita coincidencia. E e 0 gmpo Civita da Argentina eo
gmpo da Editora Abril que opera em tres pafses. Creio que nenhum gmpo
brasileiro tera capacidade fmanceira para manter dezenove revistas, no
Mexico, na Argentina e no BrasiL Portanto, 'Realidade', esta ultima revista,
deve estar tambem sob suspeita. Agora, se me pedirem que fa9a uma
afirma9ao sobre 0 carater estrangeiro desta editora, infelizmente nao posso
confirmar, porque ate agora nao obtive nenhuma prova e para mim todo
mundo e honesto, todo mundo merece fe ate prova em con tnirio" 7 .

7. CAMARADOSDEPurADOS.Op.cit.,p.13.(DepoimentodeJ03oCalmon).
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AGLOBO CAPITULA

Essa avalanche de capital estrangeiro que se derramava sobre 0 mercado
editorial brasileiro dirigia-se tambem as emissoras de radiodifusao. So que a
penetra9ao nessa area exigiacuidadosespeciais. Cadaemissora e 0 bjeto de uma
concessao de freqiiencia pelo Govemo Federal e existem controles formais quanto
A constitui9ao da empresa que vai executar 0 servi9o. Por isso, e imprescindfvel, no
caso das emissoras de radio e televisao, a exisrencia do "testa-de- ferro", que
acoberte a presen9a do sO"cio ou prop riet ario legalmente impedido. J Ulio de
Mesquita Filho, de "0 Estado de Sao Paul 0" ,foi procurado para se associar a cria~o
de uma rede de emissoras de radio e televisao, justamente pelo grupo Time-life,
corn aqual 0 dono da Editora Abril, Victor Civita, mantinha curiosas rela90es.
Mesquita dec1aradamente nao aceitou a proposta do grupo Time-Life, "grupo como dizia Joao Calmon - da linha mais reacionaria e mais retr6grada do Partido
Republicano, exc1usivamente interessado emmanter, em paisescomo 0 nosso, bases
anticomunistas" 8.

o grupo Time-Life, entretanto, nao demoraria para encontrar

empresarios mais receptivos. Havia no Rio de Janeiro as organiza90es Globo,
proprietiiria do tradicionaljomal '0 Globo' ,daeditora Rio Grafica e da Radio Globo,
entre outros empreendimentos no setor. As organiz~oes Globo, de tendencia
marcadamente conservadora, estavam presentes na lista de jomais subomados pela
publicidade estrangeira para mover campanhas, por exemplo, con tra a
nacionaliza9ao do petroleo 9. Essa empresa apresentava entao grandes perspectivas
de expansao. ~ 0 que se pode deduzir dos pedidos de 25 emissoras
de radio e televisao, localizadas nos principais estados, feitos pela empresa

8. CALMON,op. cit.,p. 215.
9. SODRt, Nelson Wemek. HistOrilJ da imprensa no Bram. Rio dq Janeiro, Graal,
1977. p. 460-7.
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ao Governo em 1960 e 1961. Corn esses projetos de expansao as organiza~es Globo
mostraram nao s6 receptividade a associa~ao corn 0 capital estrangeiro, como
tambem muito criterio na esco!ha do s6cio, como explicou 0 seu Diretor-Presidente,
Roberto Marinho:
"Em meados de 1961 a TV Globo estava em seus prim6rdios. Nessa epoca
ainda pertencia a Radio Globo, que obtivera a concessao. .Ta tinhamos urn terreno
na rua Von Martius, na Gavea, local considerado ideal pelos tecnicos para
instala~ao de urn esrudio de televisao;ja tinhamos urn projeto do eminente arquiteto
patricio Henrique Midling e ja davamos inlcio as escava~oes para as funda~oes; ja
tinhamos pago quase totalmente 0 equipamento eletrbnico, bastan te para uma
emissora de televisao ;ja tinhamos come~ado a organizar os nossos pIanos de
trabalho,ja que tinhamos urn pouco de experienciajornalisticae de radiodifusao,
masnenhuma de televisao. Nesse momento, duas grandes organiza~oes norteamericanas, a NBC - National Broadcasting Corporation e 'Time-Life', procuraramnos para participarem conosco do empreendimento que iamos levar a efeito. Embora
os dois grupos tivessem chegado quase simultaneamente, as nossas preferencias se
voltaram para a organiza~ao 'Time-Life', nao s6 porque se tratava de urn grande
organism 0 jornalistico, como porque se lan~ara ha alguns anos corn grande exito,
na televisao, passando seu departamento de televisao a ser talvez 0 mais importante
daquelagrande organiza~ao internacional" 10.
No ano seguinte, em 1962, a Globo assinou corn Time-Life dois contratos e
passou a ser subvencionada por milh5es de d61ares. Mas porque 0 grupo "TimeLife" conseguiu chegar a born termo corn a Globo, num neg6cio que havia sido
rejeitado por outros empresarios brasileiros? 0 ex .Governador da Guanabara, Carlos
Lacerda, prop5e umaexplica~ao: "A hist6ria da fortuna do Sr. Roberto Marinho,
afora urna qualidade que nao!he nego, a de trabalhar todos os dias no seu j ornal- e
esta e a sua grande qualidade - foi feita a custa de priviIegios marginais, de
favores obtidos pelo me do que '0 Globo' inspirava ou pelaambi~aoque '0 Globo'
alimentae cativa(...)E foiassimque, recusadaem outros termos, muito mais bem
apresentada por homens de bem da imprensa brasileira, encontrou no Sr. Roberto
Marinho, esta proposta, urn terren 0 rico, fertile compreensivel"ll.
Sobre Roberto Marinho, Lacerda conta que recebeu proposta de "apoio que
me foi reiteradamente of ere cid a para uma candidatura a Presidencia da Republica,
em troca de certos favores que entendi nao poder fazer, pois nao dependiam do meu
arbitrio e sim do interesse publico que me incumbia de

10. CAMARADOSDEPUTADOS.Op.cit.,p.28.
Ibidem, p. 69. (Depoimento de Carlos Lacerda).
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(Depoimentode

RobertoMarinho).

11.

defender, como Govemador do Estado que era" 12.
E continua Lacerda: "0 Sr. Roberto Marinho executou sempre, no Rio de
Janeiro, uma especie de blandiciosa ditadura pela lisonja. Quem Ihe desse, coma
Ihe de ram, 0 privilegio de par urn imenso animcio luminoso na barra do Pao-deA~ucar - jornalluminoso de urn empreiteiro de negbcios, que procurou a influencia
de '0 Globo' para conseguir 0 privilegio - a estadista seria promovido no
diaimediato. Quem the desse, coma the foi dado, oParque
Laje - 500 mil metros quadrados de area florestada na base do Corcovado
seria convertido no maior administrador da America do SuI e do Caribe. Mas
quem, por ventura, nao the atendesse os interesses, sofria restri~oes, que iam desde
0 banimento da coluna social, que se converteu numa especie de termametro da
vida cultural brasiIeira, ate os apodos e aquele estilo, que eu diria misto do
Teodorico e da Titi Patrocinio, porque irreverente e hipbcrita como Teodorico e
prudente e falsamente virtuosa coma a Titi. Para que se tenha id6ia de que nao
estou apenas formando frases, permito-me ler documento pelo qual, a exemplo do
que ocorreu corn 0 Parque Laje, 0 Sr. Roberto Marinho, a custa de '0 Globo', do
prestfgio de '0 Globo', dosleitores de '0 Globo', domedoa '0 Globo' e dos agradose
afagos de '0 Globo', faziae faz opera~oes como esta: 'Escritura de promessa de
compra e venda de im6vel que entre si fazem 0 Banco do BrasH S.A. e 0 Dr.
Roberto Marinho, na Gavea Pequena, em 19 de agosto de 1960'. Este imbvel mede
283.770 metros quadrados. ~ 0 SI tio da Pedra Bonita, no Alto da Boa Vista, na
Gavea Pequena, junto a residencia de verao do Governo do Estado, hoje nao sei se
cumprido, mas por mim convertida em colbnia de ferias, numa das zonas
valorizadas do Brasil,junto a famosa Casa das Pedras, tradicional hospitalidade do
eminente
colegade
V.Exas.,o
deputadoDraultEmani.
o
Sr.
RobertoMarinhocomprou a 'Bacia das Almas' ao Banco do Brasil, por 30 rnilhoes
de cruzeiros, pagaveis 6 milhoes a vista e 24 rnilhOes em 120 presta~Oes. ~ claro
que 0 Banco do BrasH estava fazendo uma excelente gestiio fmanceira do Bra~
para '0 Globo', perante os leitores de '0 Globo', quando tal opera~ao se consumou"
13. E J oao Calrnon completa: "120 presta~Oes mensais, portanto em dez anos de
presta~Oes iguais e sucessivas de Cr$ 334.330,20. Taxa de juros: 12%ao ano,
istoe, 19"oaomes. Naofoiumnegbcio,foiumadoa~ao" 14.
"Marinho montou uma maquina - prossegue Lacerda em outro depoimento
- que controla do modo a seguir exemplificado. Exemplo 1: seu pai foi 0 fundador
de '0 Globo'. Ao transfonnar 0 Globo em 6rgao de uma

12. Ibidem, p. 67.
13. Ibidem,P. 69.
14. CALMON.Op.cit.p.161.
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ernpresajon-.alfstica, Roberto ficou corn 62%das ayOes, deixando em minoria sua
rnae, a veneranda viuva de Irineu Marinho e seus irmaos Rogerio e Ricardo.
Exernplo 2: a Sao MarcosCornercio e IndUstria de Construyao SI A, corn sede a
Rua Mexico, 168, sala 1002, depois transferida para a rnesma Rua, 98, 5P andar,
tern varios socios e urn capital de Cr$ 675 milhOes. Roberto Marinho tern Cr $3 27
,5 rnilhOes em ayoes e mais algurnas de pessoas a ele ligadas.
"Essa cornpanhia e sucessora da Cornercio e IndUstria Maua SI A, que
cornprou 0 Parque Laje. 0 socio de Roberto Marinho, nessa Cornpanhia Sao
Marcos, ea Cornpanhia de Administrayao e Serviyos Caser(Rua do Carmo, 8, 120
andar) ediffcio-sede do Banco Moreira Sales, notadamente 0 notorio Hornero de
Souza e Silva, que e urn dos nurnerosos nomes de que se servem os patroes de Wal
ter Moreira Sales para controlar a economia nacional.
"0 Procurador desta companhia chama-se Carlos Medeiros da Silva,
atualmente Ministro da Justiya (dezembro de 1966), que subestabeleceu a
procurayiio da Companhia que disputa 0 Parque Laje ao advogado Luiz Gonzagado
N ascimento Silva, atualmenteministro do Trabalho.
"Para que nao haja dilvidas, saibam todos que isto se encontra no Cartorio da
Si! Vara da Fazenda, Escrivao Paulo Roquete Pinto. Assim, 0 advogado contra 0
Estado da Guanabara, em nome da Comercio e Industria Maua, na qual silo s6cios
Roberto Marinho e Walter Moreira Sales, era Carlos Medeiros da Silva, confonne a
procurayiio de 23 de novembro de 1964, no referido Cartorio. Passando este a
ministro da Justiya, subestabeleceu as folhas 256 dolivro deste mesmo Cartbrio a
procurayao de Roberto Marinho e Walter Moreira Sales a Nascimento Silva, atual
ministro do Trabalho que, por sua vez, ao ser nomeado rninistro subestabeleceu a
seu paren te Hei tor do N ascimen to e Silva,a 12 de novembro de 1965.
"Esses dados siio apenas alguns exemplos de uma longa e escabrosa historia
de trafico de influencias, de sonegayoes e ass altos, mostra coma esta constituido e
quais as verdadeiras origens do Govemo Castelo Branco. Nada menos
revolucionario do que 0 Sr. Nascimento Silva. 0 marechal Castelo Branco os
conhecia vagamente antes de os fazer ministros. Mas eles serviram ao sistema a que
tambem serve 0 Marechal. Se em vez de Parque Laje
escrevessemos a palavra Brasil, teriamos uma ideia do patrimonio que esse
grupo disputa. Pois se Roberto Marinho e testa-de-ferro de Walter Moreira Sales,
Wal ter por sua vez oe de urn grupo americano que se apossou do BrasH de modo
ainda mais evidente e depois de maryo de 1964.
''Nao se trata, pois, de umanayiio - os Estados Unidos - tomar conta de ou
tra, 0 Brasil. Mas sim de urn grupo americano, atraves de outro grupo brasileiro,
controlar a economia nacional. Para isso precisam de do is
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instromentos: a influencia do Governo eo controle da opiniao publica" 15.

o namoro indireto
A op~ao das organiza~Oes Globo pelo gropo "Time-life" talvez tenha uma
histbria mais longa e mais complc:xa do que aqui se registra. Joao Calmon apresen
ta docurnentos sobre 0 comportamento de "0 Globo" que evidenciam
umaliga~aocom ogropo "Time-Life" anterioraoscontatosde 1961.
"Quem possuir a cole~ao de '0 Globo' de 1959, entre 28 de fevereiroe 4 de
maio, vera 0 destaque que 0 Sr. Roberto Marinho mandavadar as atividades da
diplomata americana (sra. Claire Luce) na I talia. Na sua edi~ao de 28 /2/59, por
exemplo, estampava 0 conhecido vespertino urna reportagem corn 0 seguinte titulo:
'A diplomata que tern 0 condao de atrair todas as simpatias'. Em literatura exaltada,
de grande admira~ao pela Sra. Claire Booth Luce, '0 Globo' dizia da inteligencia e
da sensibilidade da Embaixadora americana em tratar os problemas americanos na
Italia. Diga-se, de passage m, que essa sensibilidade nao impediu que a ilustre dama
se visse envolvida num romoroso 'affaire'. A Sra. Claire Luce teria interferido na
poHtica domestica da Peninsula, em negbcios ligados a petrbleo na ItaIia. De
qualquer modo, corn petr61eo ou sem petrbleo, a figura elegante da diplomata
americana ficou marcada pelo menos quanto a melindres da politica interna do
grande pais latino. Depois de deixar a ItaIia, foi-lhe oferecido, em troca da doce
paisagem mediterranea, 0 forte sol de uma representa~ao nas Americas. Por mera
coincidencia, aembaixadaescolhida foi ado Brasil.
"Certamente todos estarao desejosos de saber que tern a ver a Sra. Claire
Luce corn a minha campanha. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a Sra. Claire
Luce nao e uma simples dama que uma aventura diplomaticacolocou na Embaixada
da Italia. A Sra. Claire Luce, convem recordar, e esposa do Sr. Henry R Luce, urn
dos magnatas do jornalismo americano, proprietano e diretorde urn gropo
derevistas: 'Life', 'Time', 'Fortune'. Desde algum tempo, precisamente desde 1959,
come~ou a mostrar esse senhor urna ternura toda especial pelo mapa do Brasil,
interessado em anexar essas areas do Continente ao seu imperio jornalistico. Vejam
bem: nesse mesmo ana de 19590 nosso bravo Chanceler da Ordem do Merito
(Roberto Marinho) come~ou a dar 0 maior destaque as atividades diplomaticas e
ate esportivas da Sra. Claire Luce, que acabava de deixar a representa~ao dos
Estados Unidos na ItaIia. Como num 'puzzle' (quebra-cabe~a), em que aspe~as vao
dando contorno ao quadro,

IS. ALMEIDA FILHO, Hamilton et alii. 0 opio do povo: 0 sonho e a realidade. Sao
Paulo,Simbolo/Extra,1976.p.54.
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de repende ficou nftido 0 jogo do Sr. Roberto Marinho. Nao eram as
qualidades literarias da Sra. Luce, autora de livros e pe~as teatrais como
'Stuffed Shirt' e 'The Women', que fascinavam 0 nosso grave Chanceler da
Ordem do Merito: eram os d61ares do esposo da Sra. Claire Luce. Ou
melhor, da organiza~ao 'Time-life'. Quando as primeiras notlcias da
indica~ao de Claire Luce, para Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil,
chegaram ao Rio de Janeiro, '0 Globo' ficou em festa. Urn vasto noticiiirio
come~ou a aparecer em suas piiginas, corn retratos da nova embaixadora, a
partir dos wtimos dias de fevereiro de 1959. Tive 0 cuidado de ler toda essa
literatura de exalta~ao, que ia desde os gostos da Sra. Claire Luce pela
pesca submarina, de que 0 Sr. Roberto Marinho tambem e inveterado
adrnirador, ate 0 seu entusiasmo pelo Partido Republicano. Poucas
personalidades estrangeiras ganharam do Sr. Roberto Marinho e do seu
jomal tantas palavras e tao largosespa~os" 16.
Defato,asedi~(5esde"OGlobo"dosdia9, 10, 16, 17e 18demar~0;dos
dias 2,3, 7, 14, 16, 29 e 30 de abril; e dos dias 2, 3 e 4 de maio de 1959,
demonstram que 0 interesse do 6rgao ia muito alem do mere registro
jornalistico:
"Nao era urn namoro discreto - prossegue Calmon - recatado, a
moda antiga, coma convem a idade de '0 Globo'. Era uma paixao
arrasadora que, de fevereiro a maio de 1959, tomou conta do prestigioso
diario. Durante pelo menos tres meses, a Sra. Claire Luce foi a estrela do
noticiario de '0 Glob 0' , corn titulosassim:
'A EMBAIXADORA BEM- VINDA',
'QUE VENHA CMIRE LUCE', 'CONFIANTEEISENHOWERNA
MISSAO DE CLAlRE LUCE'. 'FELIZ EORGULHOSA CLAIRE
LUCE POR SUA INDICAc;AO', 'ANOV A EMBAIXADORA
DOS EST ADOS UNIDOS NO BRASIL'.
"E foi para '0 Globo' urn dia triste aquele em que, em face de rea~<:>es do
Senado norte-americano, a elegante senhora teve de renunciar a Embaix ada no Rio
de Janeiro. Em tom de luto, em tom de perda irreparavel, dizia 0 jomal do Sr.
Roberto Marinho, emlongo editorial (onde fazia reparos a politica interna norteamericana), que a renimcia da Sra. Clarie Luce 'n!Io podia ter sido mais negativa
porque privava onosso pais de uma grande personalidade'. Titulo de comenHirio:
'A Embaixadora que os brasileiros desejavam'. Os brasileiros, creio eu, nao
passaram procura~ao a '0 Globo' para representa-Ios. Quem
16. CALMON.Op.cit.,p.:127-8.
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desejava, por motivos 6bvios, a presen~a da Sra. Claire Luce no Rio de Janeiro era
apenas 0 Sr. Roberto Marinho. Tanto que a ren6ncia da ilustre dama ao cargo
diplomatico no Brasil nao teve a menor repercussao entre nos. Passou coma urn
assunto d8.eoonornia interna do seu pais e nada mais. Ninguem ficou de luto, a nao
ser 0 nobre Chanceler da Ordem do Merito, por motivos que pouco tempo
depoisseriam do dominiop6blico" 17.
Conclui J 000 CaImon: "Mas, enfim, quais as razOes que fizeram Claire
Luee renunciar ao alto posto diplomatico no Rio de Janeiro? Quando seu nome foi
submetido a aprecia~ao do Senado dos Estados Unidos, duas fortes figuras da
politica americana - Wayne Morse e J. William Fullbright levantaram obje~Oes.
Nao e segredo para ninguem pertencer a Sra. Claire Luee ao grupo mais reacionario
dos Estados Unidos. Sua antipatia pela politica do segundo Roosevelt, Franklin
Delano Roosevelt, era conhecida, a ponto de responsabilizar 0 grande presidente
pelaentrada dos Estados Unidos na guerra contra Hitler, ao lado do mundo livre, do
mundo que 0 nazismo queria cancelar da face da terra. Pertencente a urn poderoso
grupo isolacionista, sem visao dos problemas universais, a Sra. Claire Luce nao
podia, realmente compreender a generosidade politica de urn Roosevelt ou mesmo
de urn Truman. Nao fosse assim, nao diria, durante a campanha eleitoral de 1944,
'que Roosevelt foi 0 unico presidente americano, que, corn mentiras, nos envolveu
numa guerra'. E de Truman nao fazia melhor retrato: para a dama republicana, ele
nao passava de urn traidor. Traidor de que ou do que, nao disse, embora lhe tenha
sido perguntado pelos senadores Morse e Fullbright. Era essa a Embaixadora que 0
Sr. Roberto Marinho, corn apoio do Time-Life, queria ver no Brasil nos idos de
1959. Mas se a Embaixadora nao veio, veio 0 marido da Embaixadora, representado
pelos acordos que fez corn a TV Globo. ~ essa, em slntese, a hist6ria da Sra. Claire
Luce, que durante tres meses brilhou na constela~ao de '0 Globo'. Os motivos desse
estrelato estao mais do que explicados. Ligam-se aos lesivos acordos que foram
assinados em 1962, corn graves amea~as a seguran9a e a independencia do Brasil"
18.
~ claro que Roberto Marinho e as organiza90es Globo nao detinham 0
rnonop6lio do tnifico de influenciae da venda de favores corn suas ernpresas de
comunica~ao. Muito se teria a questionar sobre os Diarios Associados, Joao Calm
on e Carlos Lacerta. Movida por elernentos sern cornprornisso corn aslutas
populares e defensores de urn "nacionalisrno" voltado exclusivamente para os
interesses das classes dominantes, a campanha de CaImon e Lacerda contra
Marinho constituiu, por isso, urn fa to politico importante. Amparada

17. Ibidem,p.128-9.
18. Ibidem,p.I29-30.
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em boa base documental, a campanha refletia graves contradi~oes entre fra~oes da
c1asse dominante, na partilha dos beneficios da conquista do Estado corn 0 golpe
de 1964. Isso ex plica como podiam surgir expressoes que aparentemente nao se
coadunavam corn os personagens que as proferiam: por exemplo, Calmon acusando
0 grupo Time-Life de ser "0 mais reacionano dos Estados Unidos". A devassa que
se fez nesse momento culminante de contradi~oes, produziu elementos de denuncia
que foram muito alem dos interesses imediatos daqueles que estavam acusando.
Nao foi por acaso, alias, que esse "debate" hoje esta esquecido. Afinal, a
caracteriza~ao de Roberto Marinhoe suas empresas - que se transformaram em
personagens centrais do desenvolvimento da industria cultural no Brasil- e
imprescindivel para uma claracompreensao doprocesso que iniciou nos primeiros
anos da decada de 60 e que se prolonga ate os dias de hoje.

100

IV

1962: OS SOCIOS
ENTRAM
EM ACORDO

COM 0 ACORDO,
DOLARES

CHEGAM

OS

Constitui~o da TV Globo
No dia 28 de Junho de 1962 constituiu-se a sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, por instrumento particular firmado entre os
cotistas que foi registrado no Departamento Nacional de Industria e
Comercio sob nP 134.028, em 13/7/62 Posteriormente, em 14/12/62, 0
capital seria aumentado de quinhentos para CrS 650 milhOes (cf. Anexo 2).
J oao Calmon ex plica detalhadamente 0 negbcio:
"0 capital social era de quinhentos milhOes, sendo depois aumentado
para CrS 650 milhOes. Quando 0 capital era de quinhentos milhOes, 0
casal Roberto Marinho havia subscrito e integralizado Cr S 449 milhOes
(89%). De urn total de quinhentos milhoes, Cr$449 milhoes pertenciam ao
casal Roberto Marinho. Quando 0 capital foi elevado para CrS 650
milhOes, 0 Sr. Roberto Marinho ficou corn CrS 390 milhOes e a sua
excelentissima esposa corn CrS 187,3 milhOes. Como teria sido
integralizada a parte do capital do casal na TV Globo? Esta e a revela~1io
importante (...). Por sinal, na hora da integraliza~ao do capital, 0 Sr.
Roberto Marinho teve a preocupa~ao de relacionar ate 10 martelos, cujo
valor e da ordem de CrS 700 cada urn ... Mas se tudo ficasse apenas no
setor de martelos, nao haveria viola~ao da legisla~ao brasileira. 0 problema
grave e que 0 sr. Roberto Marinho integralizou 0 seu capital corn uma das
parcelas do total de CrS 170 milhoes corn a seguinte descri~ao:
'equipamento completo de uma est~ao transmissorade televisao,
devidamente especificada na Licen~a de Impo~ao da FIBAN ILO DG60/7484/18056 e no contrato finnado corn a RCA Corporation, parte ja
liquidada, CrS 160 milhOes'. Isso em 1962 Acontece que esse equipamento
completo de esta~ao transmissora de televisao nao pertencia ao Sr. Roberto
Marinho e, portanto,
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corn esse equipamento, ele nao poderia integralizar sua parte de capital na TV Glo
boo Esse equip amen to de urn a esta~ao completa de televisao foi importado pela
Radio Globo S.A., corn a isen~ao de direitos e corn urn cambio favorecido - eu ja
nem chamaria esse tipo de cfunbio de 'favorecido', porque 0 Sr. Roberto Marinho
conseguiu, de fato, realizar uma proeza fabulosa neste Pais. Ele conseguiu que a
Radio Globo S.A. pagasse os d6lares correspondentes ao referido pagamento corn
uma taxa de d6lar favorecido que representava urn ter~o da taxa em vigorna 6poca
do pagamen to" 19.
"Eu tenho, em meu poder, 0 'Diario Oficial' do dia 5 de maio de 1959, em
que e publicada a rela~ao das taxas pagas pela Radio Globo S.A. (naquela epoca)
para a importa~ao de urn equipamento completo de televisao. 0 certificado e datado
de 27 de abril de 1959 e assinado pelo Sr. Herculano Borges da Fonseca, chefe do
departamento competente, e pelo Sr. Sidney Latini, chefe da Divisao. No momento
em que 0 cambio de custo para a importa~ao de equipamento de televisao, coma de
resto 0 equipamento de imprensa era de Cr$ lOO, 0 felizardo Sr. Roberto Marinho
conseguiu que a SUMOC the desse uma taxa que estivera em vigor tres ou quatro
anos antes. Isto 6, 170mB d6lares a Cr$51,32 no momento em que 0 d6lar
docfunbio de custo estava cotado a Cr$ 100. Recebeu ainda 40 mil d6lares na base
de Cr$ 58,82 e mais30mil d6lares na base de Cr$90,00. Repito a data: 27 de abrilde
1959. No dia 10 de dezembro de 1958, 0 entao Procurador da Fazenda Nacional, Sr.
Edmilson Moreira Arraes, havia fulminado, corn urn parecer contnirio, a pretensao
da Radio Globo S.A. de importar equipamento de televisao corn uma taxa de
cfunbio de custo que estivera em vigor quatro ou cinco anos antes. 0 Procurador
Edmilson Moreira Arraes declarou, no seu
parecer, que foi acolhido pelo Diretor da Divisao: 'A Carteira inforrna ter
desatendido 0 pe did 0 fonnulado em 1954, pela Radio Globo S.A.: a) em face das
norrnas de carater geral baixadas pelo Conselho da Superintend~ncia da
Moeda e do Credito; b) que ao tempo nao estava, alias, a requerente, a Radio
Globo S.A., habilitada a explorar canal de televisao, mas s6 a partir de 30 de
dezembro de 1957, pelo decreto 49.940, que Ihe outorgou a concessao para tal'.
Apesar disso, apesar do parecer contrario do Procurador Edmilson Moreira Arraes,
0 Sr. Roberto Marinho conseguiu este favor excepcional: d6lar.de Cr$51,32
quando a taxa de cambio de custoeradeCr$ 100" 20.
Inquirido por J oao Calrnon na CPI que em 1966 investigou as liga~oes
Globo/Time-tife, Roberto Marinho acabou dando mais detalhes da vantajosa
opera~ao, inclusive citando 0 envolvimento de outras emissoras. Ele afirrnou
19. Ibidem,p.l0S.
20. Ibidem,p.147.
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ter solicitado esse priviIegio em virtude do mesmo ter sido concedido i TV
Continental e a TV J omal do Comercio de Recife. Como a Radio Globo tivesse recebido
resposta negativa, recorreu ao presidente da Republica, na epoca Juscelino
Kubitschek, que encaminhou 0 caso aoparecer do consultor-geral da Republica.
Esse consultor-geral, Dr. Gon~alves de Oliveira, deu parecer favoravel, tendo
Kubitschek aprovado 0 parecer. No Banco do Brasil, Roberto Marinhoverificou
que teria direito a obter 600 mil d6lares a urn cambio de CrI 18. Isto niio havia
sido concedido nem as outras duas emissoras. Marinho afirma ter procurado,
entiio, 0 dire tor da Carteira de Cambio do Banco do Brasil,Dr. Paul 0 Puck
Correia:
''Trocamos ideias sobre esse privilegio que acabava de ser concedido pelo
presidente da Republica a Radio Globo e ambos concordamos que isso constituiria
urn escandalo, que a Radio Globo deveria pagar pelos 600 mil

d6lares exatamente 0 que pagaram a TV Continental e a TV Jomal do .
Comercio. Eu, entao, esponianeamente, aceitei pagar nao Cr$18 cada d6lar, 0 que
dariamenos de Cr $12 milhoes por 600mil d6lares, mas uma quantia que, creio, foi
a Cr$180milhOes. Houve urn processo na SUMOC e urn voto, se niio me engano
do Dr. Garrido Torres, exaltando 0 patrimonio e a corre~iio corn
queagiuaRadioGlobo" 21.
De qualquer modo, coma lembra Calmon, a ex plica~iio sobre a natureza
excessivamente vantajosa da opera~iio niio justificava aintegraliza~oirregular do
capital: "A sociedade come~ava mal: corn urn capi tal realizado em dinheiro de
apenas CrI 27.949.800, e urn equipamento transferido ilegalmente a Roberto
Marinho, e deste tamMm, ilegalmente a TV Globo Ltda., pois que a transferencia
ou aliena~iio de material importado corn cambio favorecido irnplicaria em
pagamento da diferen~a entre esse cam bio e a cota~iio normal da
moedaestrangeira" 22.
Alem disso, conclui J oiio Calmon: "A TV Globo Ltda, adotou a forma da
sociedade por cotas, e niio por a~Oes, e siio por a~oes a Radio Globo S.A e outras
organiza~oes do mesmo grupo, porque este tipo de sociedade dispensa a pu
blica~ao de atos constitutivos, das altera90es contratuais, dos balan90s, das
decisOes administrativas, e dos atos que irnpliquem em distribui90es de lucros a
terceiros. Ademais, a sociedade por cotas, possibilitando a assinatura de altera90es
contratuais sem data, para eventual utiliza9ao, propicia 0 expediente de manter
'testas-de- ferro', coma adian te demonstraremos ter sido o caso da TV Globo. 0
piano de desenvolvirnento a custa de investimento
21. CAMARA DOS DEPUT ADOS, op. cit., p. 39. (Depoimen to de Roberto Marinho). 22.
CALM ON. Op. cit.,p. 175.

105

estrangeiro, urdido pela TV Globo, desaconselhava a publicidade de seus atos" 23.

Come~a mare de d61ares

Antes mesmo de ser assinado oficialmente qualquer contrato entre a
Globoe 0 grupo Time-Life, os milht5es de d61ares come~aram a fluir. No
dia 16 de julho de 1%2, sete dias antes da assinatura dos contratos, a TV
Globo recebeu de Time-Life Incorporated, atraves de uma oper~ao de
"swap", a soma de US$ 1,5 milhao, equivalente a 300 milh~es de
cruzeiros. Em seu depoimento na CPI que investigou as liga~t5es Globo
Time-Life, Roberto Marinho afirmou que era urn emprestimo "pessoal",
em seu nome 24. Ooficio em que 0 presidente do Banco Central, Demo
Nogueira, informou os dados sobre as remessas de d6lares para a G lobo,
entretanto, e claro ao afirmar que 0 valor da opera~ao foi creditado na
conta da "empresa junto ao The First National City Bank of New York".
(Cf. Anex03).
Assinatura doscontratos Globo / Time-Life
Nodia 24 de julho de 1962, a recemconstitu(da TV GloboLtda.firmou corn 0
grupo norte-americano Time-life, em Nova Iorque, dois contratos. 0 primeiro,
denominado Contrato Principal, era uma conta de participa~ao, uma "joint ven
ture" . 0 segundo era urn Acordo de Assistencia Tecnica que tinha algumas de suas
chiusulas vinculadas ao Contrato Principal.
o assessor da Globo na elabora~ao desses con tratos foi 0 advogado Luiz
Gonzaga do Nascimento Silva, ligado a Roberto Campos, que foi mimstro do
Planejamento no govemo Castel0 Branco (1964-67) e urn dos artifices da politica
de intemacionaliza~ao da economia brasileira apbs a derrubada do govemo
constitucional, em 1964. Nascimento e Silva foi ainda presidente do Banco
Nacional da Habit~ao (BNH) e, depois, ministro do Trabalho e da Previdencia
Social, no governo Castelo Branco, e ministro da Previdencia no governo Geisel
(1975- 79). Em 1977, chegou a ser comentado que Nascimento e Silva assumiria a
dire~ao da Globo ap6s concluirsua gestao no govemo Geisel 25. Nascimento e
Silva evidencia-se, nessa fase do desenvolvimento da Globo, por suas liga~Oes, em
defesa dos in teresses da Globo, corn Roberto Campos

23. Ibidem ,p. 175.
24. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op. ci t., p. 42. (Deppimento de Roberto Marinhc). 25.
SALEM, Armando V. / ALBUQUERQUE, Jo3:o Luiz. Padriio global de austerido
de. In:/stoli'. SaoPaulo.n. 24. 3ciejlillhode 1977.p.17.
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- en tiro Embaixador do Brasil nos Estados
Unidos.
Os contratos assinados pela Globo, antes de qualquer outra an31ise,
inequivocamente violaram 0 COdigo Brasileiro de Telecomunica~s (l..ei
4.117 de 27/8/62) e 0 Regulamento dos Servi~s de Radiodifusao (Decreto
52.795 de31/10/63).O Regulamento,emseuartigo 28, § 20, dizo seguinte:
"As clausulas que acompanham 0 decreto de concessao para a
execuyao dos serviyos que 0 Governo julgue conveniente aos interesses
nacionais, deverao estipular: (...) 11 - proibiyao de ser firmado qualquer
convenio, acordo ou ajuste, relativo A utilizayao das frequencias
consignadas a explorayao do serviyo, coma outras empresas ou pessoas,
sem previa autorizayao do Conselho Nacional de Telecomunicayoes".
Embora a assinatura dos contratos fosse urn pouco anterior a vigencia da
l..ei e do Decreto que estabeleciam esta exigencia, a TV Globo teria que se
adaptar as suas disposiyoes.
So em julho de 1965, tres anos depois, e que 0 Conselho Nacional de
Telecomunicayoes tomaria conhecimento destes documentos. Isso nao impediria
que a Globo recebesse a assistencia tecnica prevista nos contratos e milhoes de
dolares, estes enviados sem nenhuma justificativa contratual. Mas as consequencias
da assinatura desses dois contratos exigem uma an31ise mais detalhada. ~ 0 que
veremos a seguir.
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OCONTRATO PRINap AL

Men os de urn mes depois de consti tU} da a TV Globo Ltda. e urna semana depois
de receber US$ 1,5 milhOes de dolares de Time-life Inc., Roberto Marinho
assinou corn 0 grupo norte-americano 0 contrato chamado Principal (Cr.
Anex04).
Por esse contrato, a TV Globo se comprometia a adquirir e instalar
todo o equipamento de transrnissao de televisao e completar a constru~ao
do predio para 0 esrudio no terreno na Rua Von Martius. A constru~ao
desse
predio
deveriaestarconcluidaate
19dejulho
1963
eate
19deoutubrodomesmoano a esta~ao deveria estar operan do.

A Time-life Broadcast International Inc. comprometia-se a oferecer
treinamento especializado na area de televisao, troca de informa~Oes sobre dire~ao
administrativa e comercial, assessoramen to de engenharia e orienta~ao para a
aquisi~ao de f1lmes e program as produzidos no estrangeiro.
AMm disso, a Time-life ~omprometia.se a pagar a TV Globo uma quantia de
ate Cr $ 220 milhoes ou seja, uma parcela igual a realizada em bens por Roberto
Marinho no capital social da TV Globo Ltda. Essa quantia seria "creditada a conta
de Time na sociedade em conta de participa~ao da qual TV Globo fara parte corn
todo 0 seu capital". Essa cl{msula, portanto, elirnina qualquer possibilidade de
enquadrar a opera~ao coma urn simples fmanciamento: Globo e Time-life eram
socios, numa "sociedade em conta de participa~ao ".
10ao Calmon fez a seguinte analise da associa~ao entre Globo e Time-life:
"Para aqueles que sao leigos em Direito, permito-me transcrever 0 seguinte trecho
extraido do 'Tratato de Sociedades Mercantis', do Professor Waldemar Ferreira,
volume 11, 5i1edi~ao,pagina 510:
'Caracteriza-se a sociedade (em con ta de participa~ao )por ser sociedade
ocul ta, sem pr.oje~ao exterior, exatamente pela possibilidade de se celebrar
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sem observancia do Art 302 do Codigo Comercial (existencia de escritura publica
ou particular), comoas demaissociedades (...)
'I: a sociedade em conta de participa9ao sociedade de pessoas, unidas por
profunda e reciproca confian9a, precisamente por tratar-se de sociedade de
viddntima, intern a, secreta
'Sociedade sem firma ou razao social, ela opera sob a firma individual ou
social do socio que toma sobre si oencargo de realizar 0 neg6cio comercial que !he
constitui 0 objeto. Tambem nao tern patrimonio do socio operador (chamemo-Io
assim), que ele movimenta e revende, recebendo os pre90s respectivos, emitindo
duplicatas, e tudo consignando em sua contabilidade, fiel e exatamente.
'Confunde-se, portanto, a sociedade corn 0 socio. 0 nome dela6 0 deste, bem
assim 0 fundo social que no daquele se integra Dando-se essa confusao, e evidente
que a a sociedade em conta de participa9ao, por isso mesmo, nao tern, nem pode
ter, personalid ade juri dica'.
"0 artigo 362 do Cbdigo Comercial preceitua: 'Na sociedade em conta de
participa9ao, 0 socio ostensivo e 0 unico que se obriga para corn terceiros; os
outros socios ficam unicamente obrigados para corn 0 mesmo socio por todos os
resultados e transa90es e obriga90es sociais empreendidos nos termos precisos do
contrato'.
"A sociedade em conta de participa9ao, coma se Ye, e a sociedade tipica dos
'testas-de-ferro', por ser uma sociedade secreta, que dispensa escritura publica ou
particulare aconseqiiente divulga9ao".
"Tal ea confian9a de Time no Sr. Roberto Marinho, que no item 13 do
contrato principal e prevista a rescisao do contrato 'se Marinho Guntamente coin
sua mulher) deixar de possuir pelo menos 51 %das cotas de capital da TV
Globo'(textual).
"Pela clausula oito do mesmo contrato principal, Time-Life, sOcio da TV
Globo na sociedade em conta de participa9ao, 'tera direito a participa9ao de
30%dos lucros liquidos, produzidos pela empresa anua1mente, a partir da data em
que a TV Globo come9ar a transmissao comercial de televisao pelo canal 4, Rio de
Janeiro, participando igualmente da mesma propor9ao dos prejufzos verificados
(embora isso nao obrigue Time ou a TV Globo a fazer quaisquer pagamentos ou
contribui90es adicionais a sociedade em conta de participa9ao). Por lucros Hquidos
da sociedade, entende-se a diferen9a entre 0 seu lucro bruto e as dedu90es
adrnitidas pela legisl~ao brasileira de imposto de renda
''Nao ha aminima duvida, pois, que Time. Life era efetivamente s6cioda
TV Globo, corn participa9aoem 30o/ldo capital.
"De acordo corn oparilgrafo 12 do contrato, essa sociedade entre Globo
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e Time-Life deveria durar 11 (onze) anos e em seguida prorrogar-se
automaticamente por prazo indeterminado, ate uma das partes 0 denunciar a outra
porescrito" 26.
o Contrato Principal se encarregava de afirmar que a "celebrayao e execuyao
do contrato nao contraria disposiyao de lei" e que "a contribuiyao financeira de
Time a sociedade em conta de participayao nao lhe daria 0 direito de possuir ayoes
do capital da TV Globo, nem de ter qualquer interferencia direta ou indireta na
administrayao da TV Globo". Apesar disso, no !tern treze do contrato - numa
cHmsulaem que e confessada a condiyao de "investimento estrangeiro" do capital
de Time-Life - previa-se a possibilidade de medidas govemamentais adversas.
"b) Se acriterio do Dr. Jose T. Nabuco (ou, no caso deseu impedimenta, a
criterio de dois arbitros escolhidos respectivamente pelo Time e pela TV Globo, e
se necessario para resolver urn impasse, urn desempatador escolhido pelos dois), 0
Govemo do Brasil tomar qualquer medida seriamente adversa a este investimento
estrangeiro (nao incluindo as modificayoes nos regulamentos cambiais, a nao ser
que importem em prejudicar a propria acumulayao em cruzeiros), Time tera direito
de rescindir este contrato a qualquer momento apos 0 sex to ano de sua durayao,
mediante aviso escrito a TV Globo ou a Marinho corn seismeses de antecedencia"
27,
"Confessando claramente- diz Calmon - a sua qualidade de investidor
estrangeiro,o Grupo Time- Life estava absolutamente certo de que pelo menos
durante seis anos 0 Govemo Brasileiro assistiria tranqiiilamente, de brayos
cruzados, aessa sua incursao em areaconstitucionalmente proibida" 28.
Time-Life tambem previa, coma observa Calmon, "a possibilidade de
transferir a prerrogativa do Sr. Roberto Marinho, de seu 'testa-de-ferro', para
outros, na seguinte clausula, a de numero 18, do contrato, que e urn verdadeiro
desafio as leis penais brasileiras:
"18. Direito de converter os pagamentos da rescisiio - A qualquer momento
apos a rescisao a que se referem os paragrafos 13, a ou b, ou 14, e antes do
pagamento integral das quantias devidas a Time na forma dos mesmos paragrafos,
Time podera, se preferir, transferir 0 seu credito a urn ou mais brasileiros natos,
cujos nomes forem aprovados por Marinho, aprovayao esta que nao podera ser
negada arbitrariamente, e a TV Globo dara a esses individuos 0 direito de converter
0 seu credito em 30% do capital da TV Globo".

26. CALMON.Op.cit.,p.176-7. 27.
Ibidem,p.I77-8.
28. Ibidem ,p. 178.
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"Pasmem os senhores, mase exatamente 0 que esta escrito no contra to. Para
isso, uma simples altera9ao do contrato social, sem qualquer divulga9ao, seria
suficiente.
o Sr. Roberto Marinho e os seus eventuais sucessores na condi9ao de 'testasde-ferro' de Time-Life, ou confiam na ineficacia, para eles, da lei penal brasileira,
ou desconhecem 0 que dispoe c1aramente 0 Art 311 do C6digo Penal:
'Art. 311 - Prestar-se a figurar como proprietario ou possuidor de a9ao, tItulo
ou valorpertencente a estrangeiros, nos casos em que a este e vedada por lei a
propriedade ou posse de tais bens.
'Pena: Deten9ao de seismeses a tres anos, e multa de cinco contos a vinte
contos de reis'.
"Ressalte-se que Time-Life nao e simples e eventual participante de lucros,
mas pel0 Contrato Principal tornava-se proprietario de 30% do patrimonio da TV
Globo. E prova disso e que 0 !tern 19 do contrato, em chiusula relativaa liquida9ao
da TV Globo, dispunha:
'19. Liquida~o etc. A TV Globo nao pod era voluntariamente liquidar ou
dissolver ou dispor da referida esta9ao de televisao sem previo consentimento por
escrito de Time. No ca so de qualquer liquida9ao ou disposi9ao involuntaria, ou no
caso de qualquer condena9ao ou desapropria9ao da mesma esta9ao de televisao, 0
Time tera direito a 30%da quantia recebida pela TV Globo nessa ocasiao, quantia
essa que sera devida imediatamente quando do recebimento damesma pela TV
Globo'.
"Como aditivo ao Contrato Principal, foi prevista a contribui9ao inicial de
Cr$ 120. 742. 979 para a instala9ao do equip amen to e custos iniciais previstos no
contrato de assisrencia tecnica, bem como para capital de giro necessario a
opera9ao da est~ao"29.
o Contrato Principal deterrninava tambem que a TV Globo deveria fornecer
balan90s mensais e anuais e perrnitir que 0 grupo Time-life tivesse acesso a todos
os assuntos financeiros e comerciais da TV Globo: "Time-Life podera visitar e
inspecionar qualquer das propriedades da sociedade em conta de participa9ao,
exarninar seus livros e arquivos, discutir os neg6cios da sociedade em conta de
participa9ao corn os funcionariosda TV Globo, sempre que 0 desej ar, obrigando-se
a TV Globo a fornecer ao Time outras informayOes relativas aos neg6cios da
sociedade em conta de participa9ao".
Outra clfmsula do Contrato Principal mostra toda confianya que 0 Time-Life
tinha no advogado da Globo, Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva, integrante do
grupo de Roberto Campos. De acordo corn a alinea "d" da

29. Ibidem,p.178-9.
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clausula 7,0 grupo norte-americano so efetuaria 0 pagamento previsto a TV Globo
apos 0 "recebimento por Time de urn parecer escrito do Dr. Luiz Gonzaga do
Nascimento Silva, advogado da TV Globo e de Marinho, confirmando terem
sidocumpridas ascondi~oes contratuais".
Mas nao ficava nisso apenas - conclui Calmon - a vincula~ao estreita, a
comunhao de interesses, de a~ao e de patrimonio entre Time-Life e a TV Globo,
pois a interferencia de Time-Life na empresa nacional nao deveria cingir-se a parte
patrimonial e de giro de negocios, pois coma socia ostensiva na sociedade em conta
de participa~ao, a TV Globo adrninistrava urn vultoso
capital de Time-Life. Como controlar a administra~ao de Roberto Marinho, que de
outra feita integralizara 0 capi tal de uma empresa corn bens que nao lhe pe
rtenciam, coma se dele f ossem? A solu~ao habil foi celebrar simul taneamen. te,
na mesma data, 24 de iulho de 1962, urn contrato de assisrencia recnica que
passaremos a examinar,,30

30. Ibidem ,p. 178-9.
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o CONTRA TO DE ASSISTENCIA TECMCA

No mesmo dia em que era firmado entre a TV G lobo e 0 grupo Time-life o
chamado Contrato Principal, assinava-se tambem urn Contra to de Assistencia
Tecnica (C£. Anexo 5), celebrado entre Time Incorporated, sociedade anonimado
est ado de Nova Iorque, eaTV Globo Ltda.
"Chama-se a aten~1£o, preliminarmente - observa Jo1£o Calmon para 0 fato de que 0 Contrato Principal, da mesma data, foi assinado corn Time-life
Broadcast International Inc., corn sede em Delaware, enquanto 0 contrato de
assistencia tecnica e assinado corn Time Incorporated, corn sede em Nova Iorque,
sendo a signataria do contrato principal afiliada desta Ultima, como se declara no
preambulo do contrato de assistencia tecnica.
"Para n1£O tornar muito ostensiva a participa~1£o estrangeira de uma so
empresa,com 30%dolucroe maisa participa~aona receita, pretendeu-se, corn
pessimo disfarce, destinar 0 proveito alieni gena a duas empresas norte-americanas,
que, na realidade est1£o intimamente ligadas e se confundem no mesmo grupo
Time.
"Normalmente 0 contrato de assisrencia tecnica se justifica nos cinco
primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdu~ao de processo especial
de produ~1£o, quando demonstrada sua necessidade podendo este prazo, pela
legisla~1£o vigente (Lei da Remessa de Lucros) ser prorrogado ate mais cinco anos
e ainda assim por autoriza~ao do Conselho Monetario Nacional, ou anteriormente a
cria~1£o desse Conselho, pelo Conselho da SuperintendenciadaMoedae do
Credito(artigo 12, § 3P,daLeinP4131 de3 de setembro de 1962)" 31
Calmon lembra que esse Contrato de Assistencia Tecnica, por isso, nao
poderia ser registrado no Brasil porque sua clausula 5 contraria a legisla~ao

31. Ibidem,p.1S1.
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vigente: "0 contrato de assisrencia tecnica permanecera em vigor ate 10 ( dez) anos
ap6s a data em que a TV Globo come~ar a transmissn:o comercial pelo canal 4 do
Rio de Janeiro e, em seguida, sera automaticamente prorrogado por prazo
indeterminado, ate que urnadas partes fa~a a ou tra notifica~iio escrita de rescisao,
corn pelo menos seis meses de antecedencia da data escolhida para a rescisao, exce
to que:
"a) Time podera terminar esse contrato de assistencia tecnica se Time-life
Broadcast International Inc. niio for obrigado a fazer, de acordo corn 0 paragrafo 2
do ContratoPrincipal, 0 pagamento a TV Globo conforme 0 disposto no mesmo;
"b) Time podera terrninar este contrato de assistencia tecnica se Time
Broadcast International Inc. terminar 0 contrato principal pelas razeies previstasno
paragrafo treze (a) domesmo;
"c) TV Globo podera terminar esse contrato de assistencia tecnica se 0
Contra to Principal terminar".
"Primeiramente - prossegue Calmon - ele evidencia a farsa de contratos
corn duas empresas diferentes do mesmo grupo, mas urn contrato condicionado ao
outro.
"Emsegundolugar, 0 quesepretende naoe a presta~ao de assistencia tecnica,
mas urn assessoramento, ou melhor, uma participa~ao permanente e ostensiva nos
neg6cios e na administra~ao da TV Globo, para fiscalizar 0 cumprimento do
Contrato Principal.
"Observem: no Contrato Principal, por ser de sociedade em conta de
participa~ao, 0 socio oculto, Time-Life Broadcast Inc. de Delaware, por nao poder
participar da administra~ao, exatamente por se tratar de sociedade secreta, e porque
0 patrimbnio gira em nome do socio principal, estabelecia, na chiusula 5 daquele
contra to, que nao participaria da administra~ao, direta ou indiretamente, ou
dadire9ao, 'as quais, de conformidade corn asleisdo Brasil, sejam exercidas somente
por diretores ou gerentes eleitos pelos acionistas da TV Globo na forma dos seus
Estatutos' e, ainda, 'que a responsabilidade principal do empreendimento, bem coma
sua orienta~ao intelectual e administrativa, sera exc1usiva da TV Globo'.
"Outro contrato, assinado no mesmo dia, 0 de Assistencia Tecnica, atribuia a
empresa matriz da signataria do Contrato Principal, em carater permanente, pois
assim se pode dizer de urn contrato de dez anos, prorrogaveis por tempo
indeterminado, a obriga9ao da seguinte assistencia:
"a) no camp 0 da tecnica administrativa;
"b) programa9ao, notichirio e atividades de in teresse pi! blico, prom~iio
e publicidade;
"c) atividades e con troles financeiros, or~amentariose contabeis;
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"d) orientayiio de engenhariae tecnica;
"e) assistencia na determinayiio do numero e das responsabilidades
adequadas do pessoal a serempregado pela TV Globo;
"t) orientayiio e assistencia corn relayiio aos aspect os comerciais, tecnicos e
administrativos da construyao e operayao de uma estayiio comercial de televisao;
"g) treinamento nos Estados Unidos do nilmero de pessoas que a TV Globo
desejar, nas especialidades necess{uias a operayiio de televisiio comercial ;
"h) treinamento de pessoal da TV GlobonasinstalayOesda TV Globono
Rio de Janeiro;
"i) orientayao e assistencia na obtenyao de material de propaganda de
televisao em Nova Iorque e corn referencia as negociay<>es corn protagonistas e
atores;
"j) assistencia na venda de anuncios, visitando em Nova Iorque os
representantes de anuncio em potencial, entendido que se Time vier a funcionar,
futuramente, coma Representante de Vendas e Anuncios para estayoes
transmissoras que nao sejam americanas, a TV Globo, durante a vigencia deste
contrato de assistencia tecnica, teni oportunidade exclusiva de contratar os
serviyos de Time nesse sentido, mediante remunerayao determinada de comurn
acordo, corn relayao as cidades em que a TV Globo operar em associayiio corn
Time.
"Abrangendo, pois, todos os setores existentes numa estayao de
televisao, desde a administrayao ate a venda de anuncios, a 'assistencia tecnica'
nao se limi tou a isso.
"Time fornece a TV Globo, durante essa perpetua assistencia tecnica,
uma pessoa corn habilitayOes equivalentes a de urn gerente.geral de uma estayao
de televisao. AMm dessa, uma outra corn experiencia nos campos de contabilidade
e finanyas, que trabalhara para a estayao em regime de tempo integral, sob as
ordens do diretor-geral e da Diretoria, corn ti tulo de assistente do diretor-geral, e
responsabilidade especifica nos campos de contabilidade e finanyas.
"Fiscalizando a administrayiio e orientando de per to a contabilidade,
enfeixando praticamente todas as atividades comerciais, administrativas e
financeiras, Time nao assiste tecnicamente a TV Globo, mas de fato administra e
gere tOOo seu patrimbnio.
"Esse contrato de assistencia tecnica e, verdadeiramente, urn contrato de
administrayao, subordina inteiramente a TV Globo ao controle do Time, coma
contrapartida do contrato de sociedade em conta de participayao.
"Tern mais ainda: a leitura das cHmsulas rescis6rias, que fizemos ha
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pouco, demonstra que 0 contrato ~ unilateral; somente Time-Life podera rescindiIo, pois 0 caso imico em que a rescisao e facultada a TV Globo e na hip6tese do
termino do Contrato Principal, e este fato ~ condicionado i vontade de Time-Life
BroadcastIntemational
"Nesse contrato de assistencia da TV Globo, esta n~o ter! ol1tra altemativa
senao segui-Io a risca, pois Time nao lhe adrnite 0 direito de rescindi-Io, pelo
menosnos primeiros dez anos.
"Alem dos 30% de lucro que lhe e atribuido pelo Contrato Principal, 0
Grupo Time, nessainedita assisrencia tecnica, percebera 3%(tres porcento) da
receita bruta da TV Globo, ap6s a deduyao de cornissOes pagaveis a age nci as de
propaganda e corretores, durante urn perfodo de 10 (dez) anos, a comeyar da data
em que a TV Globo iniciar as suas transmissOes comerciais pelo canal 4, Rio de
Janeiro.
"Acresya-se a essa retribuiyiio 0 pagamento, a cargo da TV Globo, da
remunerayao de seus agentes que estiverem exercendo as funyOes equivalentes as
de urn gerente-geral e de assistente de Diretor" 3 2
o contrato de assistencia tecnica previa na clausula 2, almea "a" - a
participayao do Time-Life em tOOo e qualquer tipo de compensayao que beneficie
a Globo. Isso significa que, se a Globo permutasse veiculayao de animcios por
participayao nos lucros de urn neg6cio imobiliario, por exemplo, o grupo norteamericano estaria au tomaticamente participando da transayao: "Ap6s 0 primeiro
ano de sua operayao comercial, no caso de quaisquer outros serviyos prestados ou
bens permutados pela TV Globopor compensayao que nao seja dinheiro, essa
compensayao sera incluida nas citadas receitas brutas pelo valor que prevalecer
para os serviyos prestados pela TV Globo em troca da mesma compensayao ou
pelo justo valor do mercado que prevalecer para os bens entregues pela TV Globo,
na medida em que a referida compensayao exceder, em qualquer exercicio fiscal,
de lO%das citadas receitas brutas no exercicio em questiio.
"Como no contrato principal - prossegue Calmon - permite-se a
transferencia desse segundo contrato (de assistencia tecnica) por Time, a qualquer
organizayao comercial em que mais de 50%de suas ayOes corn direito a voto
pertenyam, direta ou indiretamente aquele.
"0 contrato de assistencia tecnica demonstra que os espertos investidores da
sociedade em conta de participayao corn a TV Globo nao se contentavam apenas
corn 0 resultado aleat6rio de uma eventual participayao em lucro, mas desde logo
preveniam-se contra possiveis deficits, assegurando urna percepyao imediata e
liquida sobre a receita desde 0 primeiro dia do

320 Ibidem ,po 181-40
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lan~amento da esta~ao. Por outro lado, indica que, apesar de consentir nwna
sociedade secreta, a confian~a no Sr. Roberto Marinho e bem lirnitada, pois ao
contrano do que ocorre normalmente corn os contratos de assistencia tecnica, neste
quem controla a contabilidade, as finan~as, e vigia permanentemente, corn tempo
integral, a Diretoria da TV Globo e 0 seu represent ante designado, querqueira ou
nao a TV Globo, 0 assistente do diretor-geral.
"Disse 0 Sr. Roberto Marinho, na Comissao Parlamentar de Inquerito, que
seria desejavel que Olltras empresas de radio e televisao fizessem identicos
contratos de assistencia tecnica. Veem os Srs. telespectadores que 0 Sr. Roberto
Marinho desejamesmo que onosso radio e televisao sejam entregues, coma foi a sua
televisao, ao comando exclusivo de empresas estrangeiras, coma ja ocorreu na
Argentina" 33.

33. Ibidem.,p.185.
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v
1963 a 1965: DA
CLANDESTINIDADE AO
EscANDALO

1963: AGUARDANDO 0 GOLPE DE 1964

A versatilidade de "0 Globo"
Em janeiro de 1963, vivia-se urn dos rnornentos agudos da crise do
governo Joao Goulart: 0 periodo de realiza~ao do plebiscito que, por ampla
rnaioria, decidiu 0 firn do regime parlarnentar. A introdu~ao do
parlamentarisrno fora a solu~ao negociada para a posse de Goulart - apbs a
renimcia de Janio Quadros - e a volta do presidencialismo devolvia-Ihe os
poderes retirados. As tensoes poH ticas, por isso, novamen te se agu~aram.
A irnprensa conservadora havia cerrado fileiras contra 0 presidencialisrno e
ate rnesrno contra 0 plebiscito. ~ nesse periodo que "0 Globo" darnais urna
vez,rnostra da sua inesgotavel "versatilidade" poli tica, corno conta Carlos
Lacerda:
"Em 7 dejaneirode 1963, em plenalutadoSr. Roberto Marinho afavor
da civiliza~ao ocidental e da religiao crista, quando 0 presidente Jo3:o
Goulart Ihe parecia 0 anticristo, subitamente surgiu urn editorial em '0
Globo', a prop6sito de urn dos varios discursos do entao presidente
Goulart, chamando-Ihe '0 estadista'. Essa expressao custou a Caixa
Economica Cri 240 milhoes, pelas tabelas de '0 Globo' entao em vigor:
'Escritura de aurnento de rnutuo, corn garantia de terceirahipoteca que entre
si fazern, de urnlado, corno outorgante-devedora, a ernpresajornalistica
brasileira e, do outro lado, corno outorgada-credora a Caixa Economica
Federal do Rio de Janeiro'. Era urn ernprestirno rnodesto antes da
sociedade corn Time-Life. Era a pequena importfuIcia, rnesmo na epoca,
de Cri 18 milh6es. Passou para Cri 240 milhoes em nUmeros redondos. 0
ernpr~tirno de 7 de janeiro foi liberado 24 horas ap6s 0 plebiscito sobre
parlamentarisrno e presidencialisrno que, contra expectativa geral fora
apoiado por '0 Globo'. 0 apoio de '0 Globo' ao plebiscito custou CrS 240
milhoes a Caixa Economica. Dir-se-a, e e 0 argurnento do prestamista: '0
Globo' tern patrimonio para responder.
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Certamente que tern. Mas ja tinha antes de escrever 0 editorial sobre '0
estadista'. la tinha antes de apoiar, contra toda a linha em que vinha
endere~ado, 0 plebiscito. (.:.) 0 que se quer dizer e que '0 Globo' obteve
urn emprestimo na Caixa Econbmica mudando de linha politica em- 24
horas. E tanto e verdade que tao logo obteve 0 emprestimo voltou a
posi~ao primitiva" 34.
Mais d6lares
Pelas disposi~5es do Contrato Principal, 0 predio corn as instala~oes da TV
Globo deveria ser conclufdo ate IP de julho de 1963 e ate 0 dia IP de outubro do
mesmo ana a emissora deveria entrar em opera~ao. Isso nao ocorreu. A Globo so
viria a ser inaugurada em 1965. Mesmo assim, em 1963 registra-se uma remessa de
dol ares, no dia 24 de fevereiro, novalor de USS 320 roil, 0 equivalente a CrS 584
mi1h5es, remetida por Time Inc. de Nova Iorque (cf. Anexo 3). Totalizava-se
assim US S 1 ,82 mi1h~ em sete meses de vigencia do contrato.

Acomunica~o devolvida
No seu depoimento a CPI que investigou as liga~oes Globo(fime-Life,
Roberto Marinho revelou que ja havia comunicado ao entaD presidente Joao
Goulart,possivelmente em 1963, a existencia dos contratos. Mas nao explicou a
data em que foi feita essa comunica~ao, atraves de offcio. 'lUdo leva a crer que a
materia, na epoca do golpe de 1964, estivesse sendo examinada pelo Conselho
Nacional de Seguran~a, pois a correspondencia enviada por Marinho foi
devolvidajustamente por este orgao, sem que se desse prosseguimentoa sua
tramita~ao: "0 oficio - explica Marinho - me foi devolvido espontaneamente pelo
coronel Joao Figueiredo (que depois viria a ser presidente da Republica), enta~
secretariodo Conselho de Seguran~a Nacional"35.

34. CAMARADOSDEPUTADOS.Op. cit.,p. 69. (Depoimentode Carlos Lacerda). 35.
Ibidem,p. 29. (Depoimentode RobertoMarinho).
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1964: A ESfRAttGIAEM pRAllCA

A primeira manobra oficial
A 27 de maio de 1964, dois anos depois de estarem vigorando os contratos
firmados entre a 1V Globo eo grupo Time-Life, Roberto Marinho enviou urn - e
apenas urn dos contratos - 0 de Assistencia Tecnica, para registro na antiga
Superintendencia da Moeda e do Credito (SUMOC), posteriormente transformada
no Banco Central. Carlas Lacerda destaca que
isso sO <>correu "(...) urn ano depois da Revolu~o - s6 depois da Revolu~j[o, s6
depois que Time-life e Roberto Marinho tiveram a promessa, pel0 menos latente,
daimpunidade (...)"36.
No depoimento que prestou a CPI que investigou as liga~Oes da Globo corn
0 grupo norte-americano, Roberto Marinho jactou-se em varios momentosda
competenciaadministrativa da sua empresa: "Nos temos, nesses 41 anos de trabalho,
que e urn titulo de gloria que pe~odesculpas porinvocar mais uma vez, outro
titulo que ninguem nos poderia tirar - 0 de sennos bons administradores" 3 70
Entretanto, 0 contra to de Assistencia Tecnica encaminhado a
Sup~rintendencia da Moedae doCredito(SUMOC)nao pbde ser apreciadoem virtude
das rasuras que continha, coma explica Joao Calmon: 0 contrato estava "todo
rasurado, e nem todas as rasuras estavam ressalvadas. (...) eram tantas as rasuras,
eram tantas as palavras escritas a mao, em alguns casos aM paginas inteiras
manuscri tas, que tais con tratos so poderiam ter 0 destino que tiveram - foram
devolvidos ao Sr. Roberto Marinho - e a SUMOC ficou

36. Ibidem, po 70'0 (Depoimento de Carlos Lacerda). 37. Ibidem,p.
32. (Depoimentode RobertoMarinho).
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aguardando remessa de urna copia limpa" 38.
Na CPI, Marinho, por duas vezes, admitiu a falba: "Ate hoje nlIo posso
compreender coma e que enviamosa SUMOC, para registro, urn contrato corn
rasuras nao ressalvadas. Mas tudo quantoposso dizer e que nlIo houve nenhum dolo,
nem segundas inten~oes, porque 0 segundo contra to, limpo, que enviamos para 0
Banco Central, para 0 Conselho Nacional de Telecomunica~oes (CONTEL) e para
outros orglIos governamentais, reproduzia exatamente
o primeiro, inclusive corn suas rasuras nlIo ressalvadas" 39. E mais adiante: "Como
disse, coma confessei aqui na Cfunara, ate hoje nao sei porque mandamos para
registro na SUMOC urn contrato corn rasuras nlIo ressalvadas. So providenciamos
urn contrato limpo, datilografado sem rasuras, depois que o CONTELnospediu que
assim fizessemos"40.
Seria esta urna lamentAvel falha, urn acidente nurna empresa que se diz
dirigida por "bons administradores"? Defmitivamente, nao. Longe de haver falha, a
manobrae urna prova da competente astilcia da Globo para fraudar a legisl~ao
vigente. Em primeiro lugar, e de ressaltar que, tlIo logo a Globo enviou 0 contrato
rasurado a SUMOC, foi solicitado pelo 6rgao uma c6pia sem rasuras e tambem urna
copia do Contra to Principal. Isto porque 0 contrato de Assistencia Tecnica enviado a SUMOC - fazia referencias, em algumas clausulas, ao Contrato
Principal que a Globo havia omitido. A Globo, entretanto, nao enviou as
retifica~oes do contrato rasurado ao Banco Central, apesar da afirma~ao falsa
prestada por Roberto Marinho a CPI, transcrita no paragrafo anterior. Isto foi revel
ado por Denio Nogueira, presidente do Banco Central em seu depoimento na CPI,
em 27 de julho de 1966: ate esta data a Globo nao enviou nenhum outro contra to,
alem do rasurado, para exame do BancoCentral41.
o Contrato de Assistfmcia Tecnica sem rasuras so apareceria urn ano mais
tarde, no final de julho de 1965, depois do CONTEL solicitar a Globo e depois de ja
haver um escfmdalo publico e denuncias formais contra a Globo. ~ inadmissivel,
portanto, a alegada "ingenuidade" de uma empresa coma a Globo, que faz 'neg6cios
de vulto, em ambito internacional, e envia documentos manuscritos e rasurados para
exame de urn 6rgao publico. Marinho ad mite, alem disso, que s6 tomou
providencias quanto ao contrato rasurado, que estava em pleno vigor, depois de
exigencias do CONTEL: "Essa
providencia foi tomada... em virtude do pedido do CONTEL e nao
38. CALMON.Op.cit.p.170.
39. CAMARA DOS DEPUTADOS. Op. cit., p. 26-7. (Depoimento de Roberto
Marinho).
40. Ibidem,p.33.
41. Ibidem, p. 65. (Depoimentode Denio Nogueira).
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espontaneamente, porque nao tinhamos atentado para essa irregularidade" 42.
Sem d6vida, a Globoniioestava interessadano registro dos contratos. So
interessava a Globo tirA-Ioo da clandestinidade, para uma posterior defesa. E isso
tinha de ser feito junto a urn orgiio publico que niio examinasse 0 mento do vinculo
associativo que se estabelecia entre a Globo eo grupo Time-Life. Foi urna manobra
bem planejada, pois a SUMOC, e posteriormente o/Banco Central, s6 examinaria 0
cootrato nos aspectos referentes ao seu enquadramento na legislayao que di9:iplina
as remessas de moeda para 0 exterior. Isso, definitivamente, niio era preocupayiio
da Globo e nem do grupo Time-life. E observe-se que ate 0 presidente do Banco
Central, Denio Nogueira, em seu depoimento na CPI, chamou a atenyiio para 0
risco do negoci043 , que era todo do Time-Life. Por conta dos contratos, 0 TimeLife estava mandando incondicionalmente recursos financeiros materiais e
hurnanos. Isso, do ponto de vista do Banco Central, era permitido. 0 problema
situa-se nas condiyoes em que se daria a retribuiyiio pelo envio desses recursos. S6
ai 0 Banco Central intervem, cobrando 0 enquadramento dessas condiyOes a
legislayiio. Se essas condiyoes niio estao oficialmente estipuladas, quem corre 0
risco e a parte que esta cedendo os recursos. Isto e, 0 grupo Time-Life estava
fazendo uma operayao, pelo menos oficialmente, "as cegas", depositando inteira
confianya na Globo. E nao e dificil concluir que niio se tratava de ftlantropia do
grupo norte-americano.

Outubro de 1964 : a estratt~gia revelada

De 16 a 19 de outubro de 1964, realizou-se a "Conferencia sobre 0
Desenvolvimento Latino-Americano", promovida pelo Hudson Institute.
Urn dos participantes dessa conferencia foi 0 presidente do Time-Life
Broadcast Inc., Weston C. Pullen Jr., que e co-signatario de Roberto
Marinho nos contratos firmados entre Globo e Time-Life. Pullen abordou 0
tema "Expansao de Programas de TV na America Latina". Na pagina 28 do
"Sumary of Proceedings" daquela conferencia esta sintetizado 0 discurso
de Weston Pullen Jr., que expoe corn clareza a estrategia dos grupos norteamericanos na America Latina e, inclusive, antecipa desdobramentos do
acordo Globo/Time-Life:
"Passando em revista suaexperiencia em TV na Europa, Oriente
Medio e America Latina, 0 Sr. Pullen afirmou que ele esta operando na
Venezuela, no
42. Ibidem,p.33.(DepoimcntodeRobertoMarinho).
43. Ibidem, p. 62. (Depoimentode Denio Nogueira).
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Brasil, na Argentina e possivelrnente entrara em nova opera~iio na Colombia.
As existentes rem sido bern sucedidas e urn desprezo geral se verifica nas areas
corn as quais rem rel~(ks (...) A NBC, a CBS e a ABC, esti[o todas ativas nessas
areas e tOOas tern, como 0 Time, uma formula cornercial que tende a iocluir as
seguiotes caractedsticas:
1. 0 gropo norte-americano necessariamente tern posi~iio rninoritAria, em
termos de oportunidade de investimento, devido as leis dos respectivos paf ses
sobre telecornunica~(ks.
2. Em todos os casos e indispensavel ter s6cios locais, 0 que e
importante; e eles tern provado serdignosde confian~a.
3. A prograrnayao das estayoes e urna operayiio conjunta norte e
latino-americana.
4. A polftica adotada rnostra que a TV educativa diurna e importante para 0
exito comercial e poderosamente eficaz e popular, quando tentada. 0 Sr. Pullen
considera que 0 Governo norte-americano pode e deve interessar-se por este tipo de
expansiio por parte de gruposnorte-americanos como urn meio de atingir 0 povo. E
apesar dos problemas que surgem, a TV se tornara para tOOo latino-americano tal
qual como para todo norte-americano, em futuro bem pr6ximo"44.

Dezembro de 1964: inaugura~o frustrada, d6lares, denimcia
A previsao de inaugurayao da TV Globo - Canal 4 do Rio de Janeiro, feita
para dezembro de 1964 nao foi cumprida. Corn isso, a Globo acabou enfrentando
alguns problemas pois a previsao da destinayao das verbas publicitfuias, pelas
agencias, e geralrnente elaborada em novembro ou dezembro. A inaugurayao
acabou ocorrendo apenas em abril do ano seguinte.
No dia 29 de dezembro de 1964 ocorreu mais uma remessa de d6lares. Desta
vez foram US$ 166.389,45 0 que era equivalente a Cr$ 303.660,563. Comessa
remessa, totalizavam-se quase dois rnilhOes de d6lares, em dois an os e cinco
meses de vigencia dos contratos Globo/Time-life (Cf. Anexo 3). Mas a grande
acelera~o das remessas viria corn a en trada da emissora em operayao, em 1965.
No final de 1964, registra.se ainda uma carta enviada por Lacerda a Castelo
Branco, criticando os rumos da politica economica do govemo que derrubara
Goulart. Nessa carta, entre outros assuntos, Lacerda to ca diretamente no problema
das ligayoes entre 0 Globo e Time-life. 0 presidente da Republica, em resposta a
carta de Lacerda, fez a seguinte promessa,

44. Ibidem,p. 71. (Depoimentode Carlos Lacerda)eCALMON. Op. cit.,p. 240-1.
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referind~se ao caso da Globo: "aquilo em que V. Exa. ve escandalo, sera
devidamente apurado". Lacerda revelou que, alem da carta, a denhncia
tamMm foi transmitida verbalmente a Castelo Branco45.

45. CAMARA DOS DEPUT ADDS. Op. cit. p. 74 (DepoimentodeCarlos Lacerda).
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1965: AGWBO DECOlA E EXPLODE o ESCANDALO

Redefmi~o titica, urn novocontrato
No dia 15 de janeiro de 1965, Globo e Time.Life firmaram em Nova
Iorque urn outro contrato que substituiu 0 ch am ad 0 Contrato Principal
assinado em 1962. No mesmo dia, 0 grupo Time. Life enviou a Globo uma
carta desistindo formalmente do Contrato Principal, acrescentando que este
contrato nunca entraraem vigor.
Na verdade, a Globo e seu socio norte.americano perceberam a
prax.imidade de dificuldades politicas amanutenyao dovinculo entre as
duas organizayoes. No final de 1964 comeyaram a espoucar den unci as
sobre irregularidades praticadas, pela Globo, corno por exemplo as
denuncias, ver. bais e por escrito, feitas por CarlosLacerda ao presidente
Castelo Branco.
o contrato assinado no dia 15 de janeiro - de arrendarnento - era uma
soluyao de emergencia para municiar a Globo na luta politica que
fatalmente viria a ocorrer. A urgencia corn que se adotou a soluyao pode
ser avaliada pelo seguinte: 0 objeto do arrendamento - no caso, uma
locayao - era 0 predio ocupado pela Globo na Rua Von Martius, no Rio de
Janeiro, sendo 0 Time-Life locador e a TV Globo locataria. Corn urn
detalhe: na data da assinatura do contrato, a Globo ainda nao havia vendido
0 predio ao grupo Time-Life. Isto 6, a Globo alugou do Time-Life urn
predio que ainda era da prOpria Globo.
"E tal foi a pressa - diz Joao Calmon - que se celebrou 0 contrato de
arrendamento corn urna propriedade que, ate enta~, pertencia a propria TV
Globo. Esta, somente 26 dias depois, ou seja, em 11 de fevereiro de 1965,
outorgaria a escri tura de cessao de direitos e promessa de cornpra do
terreno da Rua Von Martius e respectiva benfeitoria. Por incrivel que
pareya, a TV Glob 0 arrendou de Time-Life urn imovel que, na epocado
arrendamento, possuia de
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plen 0 direito" 46.
Esse contrato de arrendamento (cf. Anexo 6) tern caracteristicas
excepcionais. Em troca do uso do predio, a Globo se comprometia a pagar
0 seguinte:
a) 45% do lucro liquido da empresa, deduzido antes do c31culo do
imposto de renda, a 1£ tulode "aluguel biLsico"; e
b) 55% de todas as despesas do Time-Life relacionadas corn a sua
propriedade (0 predio ocupado pela Globo), adrninistra9ao e arrendamento,
computadas de acordo corn as normas do Departamento de Imposto de
Renda do Brasil e 55%de todas as despesas do Time-life relativosa
impostos, taxase outras despesasimpostas peloGoverno, a titulo de "aluguel
adicional".
Corn esse Contrato de Arrendamento que substituiu 0 chamado
Contrato Principal, 0 grupo Time-Life teria sua participa9ao nos lucros da
Globo elevada de 30% para 450/0. Calmon assim explica a rnanobra: "A
explica9ao e sirnples: a parcel a anteriormente paga apenas coma lucro
caracteriza-se agora, coma aluguel, conseqtientemente, coma despesa
operacional da 1V Globo, reduzindo 0 montante de lucro de que
participaria, se mantida a taxa prevista no contrato em conta de
participa9ao (contrato principal). Etevada a percentagem de 30 para
45%sobre 0 montante de menor lucro, do qual ele estaria deduzido 0
aluguel, manter-se-ia a mesma parcela de rendimento que no contrato
anterior. Na realidade 0 Contrato de Arrendamento firmadocom Time.Ufe,
aosubstituir,comoparece ter sidoa inte~a:o, a sociedade em con ta de
participa9ao, nada mais fez do que criar uma sociedade de fato em que 0
locador passa a figurar nao maiscomo socio oculto, mas coma pessoa
juridica estrangeira diretamente interessada no lucro e na adrninistra9ao da
sociedade nacional de telecomunica9~es" 4 7.
A "associa9ao de fato" entre Globo e Time-Life e tao evidente que 0
proprio Contrato de Arrendamento inclui a seguinte clausula:
"19. Boa Fe d. Partes. Tendo em vista a naturezaespecial do Aluguel
Basico pagavel na forma deste Contrato (isto e, uma parcela dos Lucros
Liquidos), TLBI (Time-Life Brazil Inc.) e a TV Globo cumprirao as
disposi9~S deste Contrato corn a mesma boa fe que a lei brasileira exige de
socios"48.
E c1aroque 0 gropoTime-life renunciava fonnaImente, no Con tra to, a qualquer
direito de possuir cotas de capital da TV Globo, ou a qualquer
46. CALMON.Op.cit.,p.186.
47.
responsabilidade
pelas atividades
de radiodifusao ou pela orienta9ao
Ibidem,p.186.
48. Ibidem, p. 270. Ver Anexo 7.
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intelectual ou cornercial da TV Globo. Mas e obvio 0 poder de ingerencia da Timelife sobre a Globo. Isso pode ser avaliado por cl{msulas que determinam o seguinte:
a) A Globo se obriga a apresentar ao Time-life, no prazo de IS dias, a contar
do terminG de cada mes, urn balanyo mensal, bem coma urn demonstrativo da
receitae excedentes do respectivo mese da parte do ano civil que j ahouver
decorrido (clausula4).
b) 0 grupo Time-Life e Ernest &Ernest (auditores) "poderao visitar e
inspecionar qualquer parte da Propriedade, e tanto urn coma 0 outro terao acesso
direto a todos oslivros de contabilidade, arquivos, faturas, docurnentos de caixa e
comprovantes relativos aos mesmos, que disserem respeito a TV Globo, e poderao
discutir corn os funcionarios da TV Globo os neg6cios da TV Globo e todos os
assuntos relativos aPropriedade sempre que TLBI (Time-life Brazil Inc.)e Ernest
&Ernest 0 desej arem" (clausula4 ~
c)A Globo deve assurnir, por sua conta e risco, qualquer responsabilidade
privativa imputavel a Time-Life e qualquer ayao judicial de vulto, nos termos
definidos pelo contra to, so sera movida corn a aprovayao do advogado brasileiro de
Time-life (clausula 11).
d) a TV Globo nao fara quaisquer mudanyas na Propriedade sem 0
consentimento de Time-Life (clausula 12).
e) "A TV Globo nao participara de qualquer transayao estranha ao curso
normal dos negocios relacionados corn as suas Atividades de Radiodifusao"
(c1au8ula 19).
f) "A TV Globo nao alugara, adquirira ou de outra forma utilizara
instalayOes ern concorrencia corn as que cornpr>em a Propriedade, devendo
outrossim, a menos que Time-Life Brazil Inc. concorde por escrito, funcionar
exclusivamente ern dependencias que in tegrem a Propriedade" (c1ausula 20).
Joao Calmon tambem destacou 0 fato de que foi criada urna empresa
destinada especialmente a assinatura do Contrato de Arrendamento. E tambem
ressalta acircunstancia de que esta empresa foi constituidano Estado norteamericano de Delaware: "0 primeiro contrato foi assinado entre a TV Globo e urn
grupo americano, Time Inc. (...) Depois, foi assinado outro contrato corn Time-Life
Broadcasting International. 0 terceiro - esse que da 4S%do1ucro da TV Globo ao grupo
Time-Life, estranhamente nao foi assinado nem corn Time-Life Broadcasting
International. Foi assinado corn Time-Life Brazil Inc. E ainda mais estranhamente:
esse contrato foi registrado e a empresa constitu{da no Estado de Delaware. (oo.)
Esse Estado e farnoso ern materia de contratos ou de facilidades na constituiyao de
empresas porque e muito menos rigoroso do que SaG outros estados desse pals.
(oo.) 0 Estado de
Delaware e famoso porque tern uma legislayao extremarnente liberal.
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Qualquer empresa que nao poderia coostituir-se em qualquer outra unidade da
Federa~ao dos Estados Unidos da America do Norte encontra enonnes facilidades
no Estado de Delaware. Por isso, esse Estado foi escolhido pelo grupo Time.Life
para a constitui~o e 0 registro dessa empresa que teve, como unico objetivo,
fazeressa transa~aocoma TV Globo"49.
J oao Calmon assim conclui a an3lise do Contrato de Arrendamento: "0
Contrato de arrendamento tern 0 prazo de 10 (dez) anos apos a data de entrada no ar
de esta~ao de televisao no Rio (clausula 2) e sera renovado automaticamente, por
quatro periodo sucessivos de 10 (dez) anos, a contar do prazo inicial, a menos que
haja notifica~o reciproca antes de expirado 0 prazo inicial do contrato ou de
expirado cada urn dos periodos de renova~1I:o prevista. Como se ve, trata-se de
'con trato de arrendamento' pelo prazo de 50 anos, 0 que toma Time-Life durante
cinquenta anos participante do lucro liquido da TV Globo e, durante esse mesmo
perfodo, ja que 0 contrato de assistencia tecnica tern praticamente dura~ao
indetenninada, usufrutuaria de 3roda receita bruta, que c orrespon de sempre
amaisde 5%do lucroliquido. Isto significa que, na base dos contratos vigentes,
durante 50 anos Time-life, corn os 3%da receita bruta mais os 45%do lucro liquido
pagos a titulo de aluguel auferiria mais de 50%do lucro liquido de TV Globo
Limitada Seria necessario acrescentar mais alguma coisa para provar que de fato e
de direito Time-Life e s6ciamajoritariade TVGlobo Lirnitada?
"Nem se explicaria de outra fonna 0 fato de que alguem, possuindo urn
im6vel no valor de Cr$ 1 billiao, pois foi esta a quantia paga por Time- Life para a
compra do imovel da TV Globo, 0 arrendasse sem perceber alugueis em periodos
deficitarios, a menos que estivesse animado do mesmo propbsito de investidore nao
de urn simples locador"50.

Anulado 0 Contrato Principal
No mesmo dia 15 dejaneiro de 1965, em que foi assinado oContrato de
Arrendamento do predio da TV Globo vendido a Time-Life, 0 grupo norteamericano enviou a Globo urna carta anulando 0 Contrato Principal assinadoem
1962 Nesta carta, 0 grupo Time-Life afinnava que este Contrato nunca entrara em
vigor. Sobre a carta, J 011:0 Calmon fez os seguintes comentarios:
''Precisamente no dia 15 de janeiro de 1965, no mesmo dia em que foi
celebrado 0 contrato de arrendamento, Time- Life Brazil Inc. dirigiu carta a TV
Globo Ltda, em que 0 Acordo Principal, data do de 24 de julho de 1962, e por

49. CAMARA DOS DEPUT ADOS. OP. cl t., p. 4 9. (Depoimen to de J oseph Wallach). 50.
CALMON.Op.cit.,p.187-8.
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aquela cancelado, acrescentando a organiza~ao que nunca entrara ele em vigor".
"0 contrato de arrendamento nao faz, entretanto, qualquer rnen~a:o ao
Acordo Principal
"Ora, nao e crivel que durante quase tres anos de vigencia daquele Contrato,
nao fosse tom ad a qualquer rnedida para executa-Io, tanto rnais que estava
intirnamente vinculado ao contrato de assistencia tecnica, que vigoroue ainda vigora
corn 0 a flux 0 de tecnicos estrangeiros para a TV Globo".
"De qualquer forrna,juridicarnente, oContrato Principal sornente teria sido
cancelado em 1965. Inexiste, entretanto, qualquer docurnento cornprobat6rio da
concorrencia da TV Globo e Roberto Marinh.o para rescindir 0 documento. Ate
melhor esc1arecimento, a rescisao ha de ser considerada unilateral, ate porque a
carta em que Time-Life desiste do contrato mio se reveste das caracteristicas legais
para validade de documentos estrangeiros ou melhor. em lingua estrangeira no
Brasil. tais coma traducrao por tradutor pu blico e reconhecimento de firma pelas
autoridades consulares competentes.
.. Ademais. as hip6teses de rescisao do Contrato Principal estao
expressamente previstas em sua c1ausula 13. e entre elas nao se prev€: a de um
simples e mero avisodo grupoestrangeiro.
"Tratava-se de contrato serio. entre gen te seria, ate prova em contrario,
envolvcndo interesses da ordem de al!!llmas centenas de milh5es de cruzeiros, que
nao poderia ser rompido por decisa.o unilateral. e por modalidade juri dica
inadequada"51.

Marinhocomunicaa Castelo Branco;
o General Geisel tarnbem sabia de tudo
Depois das denuncias de Carlos Lacerda ao Presidcnte Castelo Branco e
depois dc assinado 0 Contrato de Arrcndamento que aprofundou as ligacroes entre
Globo e Time-Lifc. Roberto \Iarinho. no dia 5 de fevereiro de 1965, enviou carta a
Castelo relatando a situa~ao. \a Carta. \Iarinho informou a assinatura do Contrato de
:\rrendamcnto e 0 cancclamento do Contrato Principal. \Iarinho tambem revelou
que. antes da carta. havia feito comunicac;ao verbal da situac;ao dos contratos entre
Globo e Time- Ufe ao chefe da Casa Civil. ministro Luis Viana Filho: ao chefe da
Casa Militar, General Ernesto Geisel (futuro Presidente da Republica); ao chefe do
Servicro
~acional de Infonnac;6es. General Golbery do Coutoe Silva:e ao presidente do
51. IbiJ.:m.p.IH8-9.
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Consellio Nacional de Telecornunica~Oes (CON1EL), Alrnirante Beltr1io
Frederic052. De qualquer modo, embora essas cornunica~Oes fossem feitas
verbalmente e ate por carta (para 0 presidente Castelo Branco) os documentos nl0 eram apresentados. E 0 que ~ mais importante: 0 CONTEL, que
~ 6rgio que por lei deveria ter sido oficialmen te ccmunicado, nao 0 foL Du
seja, a Globo fazia urn jogo pditico para sua prote~o, inclusive de modo a
sondar as rea~Oes de vlirios setores do Govemo, mas n1io submetia a sua
liga~io corn Time-Ufe a aprecia~i1o fonnal das autoridades.
Cart6rio invadido; rasgada escritura da Globo
Quase urn mes depois de assinado 0 contrato em que a TV Globo alugou - de Time-Life 0
predio da Rua Von Martius, a emissora tratou de proceder a venda deste predio.
Isto porque a Globo alugou de Time-Life urn predio que ainda pertencia a Globo.
A situa~ao so foi regularizada no dia 11 de fevereiro de
1965, de acordo com a escri tura lavrada nas notas do tabelHio do 11 Oficio de
Notas,livro 1.478, fls. 42e seguintes. Valordavenda: CrS998.554.000,OO 53.
No dia 12 de fevereiro de 1966, quase urn ana depois desse registro da
venda, os jomais "0 Estado de Sao Paulo" e 0 "Jomal da Tarde" noticiavam que "as
folhas em que foram lavradas essa escritura tinham sido arrancadas do livro de
registro e que foi instaurado inquerito a respeito". De fato, no dia 9 de fevereiro de
1966,0 desembargador corregedor Fructuoso de Aragao Bulcao, atraves da
Portaria 487, de 9/2/65, determinou a instaura~ao de inquerito administrativo para
apurar responsabilidades pela subtra9ao das folhas "onde se achavam lavradas as
escrituras, entre partes, TV Globo e Time-Life". Essa deterrnina~ao foi publicada
na pagina numero 1. 773 do Diano Oficial- Parte Ill, Poder Judiciario, na edi9iio
de 14 de fevereiro de 1965 54.
Desse modo, a~Oes cinematogn(ficas, como a invasao de urn cart6rio,
contribuiam para encobrir de maior misterio as liga90es entre a Globo e 0 grupo
Time-Life,justamente no momentoem que interessava a Globo 0 maior sigilo sobre
suas opera~Oes.

ou arrendou, como prefere 0 proprio Roberto Marinho

Inauguradaa TV Globo, Canal 4, e os dolaresvoltam

Depois de operar experimentalmente por urn mes e meio, no dia 28 de
52. Ibidem,p.206.
53. Ibidem,p.87-8.
54. Ibidem,p.87-8.
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abril de 1965, finalmen te foi ao ar ofieialmen te a TV G 10 bo, Canal 4 , do Rio de
Janeiro, corn 13 horas de programayao diaria 55. Poueo mais urn de mes depois, os
d61ares reeomeyariam a ehegar. No dia 3 de junho de 1965,0 grupo Time-Life fez
uma remessa de US$ 400 mil,o equivalente a Cr$ 730 mi1h5es pelo eambio da epoea
(cf. Anexo 3). Corn essa remessa, desde julho de 1962, Time-life ja havia enviado
mais de US S 2,38 mi1hOes a TV Globo.
A reafinnayao da den uncia

No dia 9 de junho de 1965, CarIos Laeerda escreveu urn a nova earta a
Castelo Braneo. Nessa earta, Lacerda lembrou a promessa feita por Castel0
Branco de "investigar 0 assunto", em resposta a den uncia da
ineonstitucionalidade das ligay5es entre a TV Globo eo grupo Time-Life. Na
mesma earta, Laeerda informava sobre 0 discurso de W eston Pullen Jr.,
diretor de Time- Life, na "Conferencia sob re Oesenvolvimento LatinoAmerieano" que ja citamos anteriormente. Contundente, Lacerda afirmou
claramente a responsabilidade das organizayoes Globo, assim terminando a
earta: "Resta somente saber qual o grupo brasiIeiro que opera 0 grupo TimeLife a revelia do Conselho Nacional de Teleeomunieayoes e contrariamente
a Constituiyao e ao C6digo de
TelecomunicayOes. Afirmo cl V. Exa. que esse grupo 6 0 de Roberto Mannho"56.
A prisao do "agente"

No dia 10 dejunho de 1965,0 Departamento de Ordem Politieae Social
(OOPS) da Guanabara, prendeu 0 cidadao eubano Alberto Hernandez Cata.
Segundo Lacerda, a Secretaria de Seguranya PUblica da Guanabara teria
recebido "denimcias de que 0 cidadao cubano Alberto Hernandez Cata
estaria no BrasiI exercendo atividades suspeitas ja que, ligado a empresa
americana, simultaneamente seria agente do atual Governo cubano" 57. Na
verdade, isso era apenas uma justificativa, pois 0 que Lacerda queria
realmente saber era sobre asligayoesentrea TVGloboe ogrupo Time-Life.
Cata era filho de urn ex-embaixador de Cuba no BrasH, Hernandez
Cata, que teve os bens expropriados apcs a Revoluyao Cub ana. Revelou ao
OOPS

55. CA.MARA DOS DEPUTADOS. Op. cit., p. 30. (Depoimento de Roberto Marinho) ;e
KOTSCHO, Ricardo. Uma venus platinada diferente? [sto £. Sao Paulo. 29 de
novembro de 1978. p. 33.
56. CA.MARA DOS DEPUT ADOS. Op. cit., p. 71. (Depoimen to de Carlos Lacerda). 57.
CALMON. Op.cit.,p. 239-42. Ver Anexo.
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carioca ser funcionario de Time-Life Broadcast Inc., de Nova Iorque, rece
bendo desta empresa mais de 30 mil d6lares anuais para prestar assistencia
tecnica a Globo. Disse que sua especialidade, na TV, era a parte de
"coordena~ao, administra~ao, organiza~ao de programas e promo~oes
comerciais" 58. Disse tambem que sua presen~a na TV Globo devia-se aos
contratos assinados entre esta empresa e 0 grupo Time-Life. Informou ainda
que Time-Life ja havia enviado varios outros recnicos para dar assistencia a
Globo em finan~as, eletrbnica, etc. E citou especificamente a John
Baldwin,ja retomado aos Estados Unidos, e John Ward, este ultimo tecnico
financeiro, que na epoca ainda tinha escritorio de trabalho, dentro da propria
Glob059.
Denimciaao Ministerio da Justi~
No dia 15 de junho de 1965, Lacerda dirigiu 0 oficio GGG-552 ao rninistro da
Justi~a, Milton Campos, denunciando os fat os revelados por Alberto Cata e,
novamente, 0 discurso em que 0 dire tor do Time- Life, Weston Pullen Jr., ex punha
a estrategia de atua~ao na America Latina e no Brasil. Nesse oficio, Lacerda chamou
a aten~ao para a viola~ao da Constitui~a:o e do C6digo de Telecomunica~oes pela
Globo, corn 0 desconhecimento do Conselho Nacional de Telecomunica~oes.
Lacerda pediu tambem a suspensa:o imediata da TV Globo e investiga~Oes sobre
esses fatos 60.

Do Ministerioda Justi~ aoCONTEL
No dia 21 de junho de 1965, 0 ministro da Justi~a, Milton Campos,

comunicou ao Conselho Nacional de Telecomunica~r>es - CONTEL -,

a denuncia do governador Lacerda. 0 CONTEL, entao ja havia recebido
determina~oes verbais do presidente da Republica para apura~ao das
denuncias 61.

Do CONTELao Banco Central
No mesmo dia 21 de junho de 1965, em que recebeu 0 comunicado do
Ministerio da Justi~a, 0 Conselho Nacional de Telecomunica~es, atraves do
58. Ibidem,p.239-42.
59. Ibidem,p.239-42.
60. Ibidem,p.239-42.
61. CAMARA DOS DEPUTADOS. Op. clt., p. 19. (Depoimento de Euclides
Quandt de
Oliveira).
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oficio n9 368, pediu ao Banco Central esc1arecimentos sobre a existencia de
contratos registrados em nome da Globo e de Time-Life 62.
Aberto processo no CONTEL

Urn a representa9ao formal do governador Lacerda ao Conselho
Nacional de Telecomunica90es denunciando as liga90es da TV Globo corn
Time-Life deu inicio nesse orgao ao processo n? 13.365 no dia 23 de junho
de 196563.
Do Banco Central ao CONTEL

No dia 19 de julho de 1965,0 Banco Central, pelo oficio n9 6524,
informou ao Conselho Nacional de Telecomunica90es (CONTEL) que no
dia 27 de maio de 1964 a TV Globo apresentara para registro na SUMOC
urn contrato de assistencia tecnica, 0 qual nao foi feito em virtude de 0
referido contrato fazer men9ao a urn principal, conter rasuras e Ihe faltarem
dados a respeito dos tecnicos mencionados na assistencia tecnica. 0 Banco
Central, junto corn esse oficio, enviou ao CONTEL uma copia do Contrato
de Assistencia Tecnica de que dispunha 64.
Nova denimciade Lacerda

Em aditamento as representa90es feitas ao rninistro daJusti9a, no
di:l16 de julho de 1965, Lacerda pediu formalmente que fossem apurados
os fatos divulgados pela re vista especializada "Television Age". Nesta
revista, na pagina 3 2 do n.0 1, de 19 de fevereiro de 1965, estava
divulgado 0 seguinte:
"- Brasil- Rio de Janeiro - A maior noti cia daqui, n os ill. timos
meses, foi a venda de duas emissoras - TV Paulista em Sao Paulo e canal
onze em Porto Alegre - a novos propriet3.rios. A opera9ao de Sao Paulo foi
corn urn grupo ligado a Time-life Broadcast Inc'., a outra a urn grupo de
prosperos banqueiros".
Por isto, Lacerda fez ao Ministro a seguinte indaga9ao: "Senhor
ministro, diante da concordfmcia tacita das autoridades, que ate agora
nenhurna providencia tomaram ern rela9ao a opera9ao que pos cerca de 45
emissoras de radio e TV brasileiras sob virtual controle de urn grupo
62. Ibidem,p.19.
63. Ibidem,p. 71. (Depoimentode Carlos Lacerda).
64. Ibidem,p.19~(DepoimentodeEuclidesQuandtdeOliveira).
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estrangeiro, que fmancia 0 Sr. Roberto Marinho, consulto Vossa Excelencia sobre
se devo responder afirmativamente a consultas recebidas dos Estados Unidos sobre
possibilidades de compra de emissoras brasileiras por outras e tambem poderosas
empresas. Salienta 0 consulente que podeni adotar as mesmas condiyOes que
regulam a operayao do grupo TV Globo - Roberto Marinho - Time &Ufe
Broadcast Inc., ou outras quaisquer. Se as autoridades competentes estao
preparadas para aceitar essas condiyOes, nao seria justo que elas fossem
toleradascomo urn privilegio para 0 grupo de '0 Globo'. Confio no espi rito de
justiya de V ossa Excelencia e do eminente presidente da Republica, para dar
resposta a representayao que formalmente formulo perante Vossa Ex cel en ci a" 65 .

Do Ministro da Justi~aoCON1EL
Tres dias depois de receber a nova denuncia de Lacerda, 0 ministro da
Justiya enviou ao Conselho Nacional de Telecomunicayoes pedido de apurayao dos
fatos 66.

DoCONlEL8 Globo
o Conselho Nacional de Telecomunicayoes, no dia 27 de julho de
1965, dirigiu a Globo urn oflcio secreta solicitando 0 Contrato Principal,
mencionado no contrato de Assistencia Tecnica, firmados entre Globo e
Time-life, que foraenviadopelo Banco Central 67.
DaGloboaoCONTEL
A Globo respondeu ao oficio secreta do Conselho Nacional de
TelecomunicayOes (CONTEL) no dia trinta de julho de 1965, enviando uma c6pia
do Contrato Principal, mas informou que esse contrato foi anulado antes de entrar
em vigor. Informou ainda que esse contrato foi substituido por urn contrato de
locayao ou arrendamento.
65. CALMON.Op.cit.,p.243.
66. CAMARADOSDEPUTADOS.Op. cit.,p.19. (Depoimento de Euc1idesQuandt de
Oliveira).
67. Ibidem, p. 72 e p. 19-20. (Respectivamente, depoimento de Carlos Lacerda e
Euclides Quandt de Oliveira).
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Apesar de informar essasubstituiryao, a Globo nao enviou 0 mencionado
contrato de arrendamento, iniciando uma ciranda de dissimularyoes. A Globo so
viria a atender essa exigencia do CONTEL no fmal de janeiro do ano seguinte. Na
verdade, esse contra to de arrendamento, assinado em 15/1/65, ainda nem estava
selado, 0 que s6 foi acontecer "em novembro de 1965"68.
Chega "Joe", 0 outro "agente"
No dia 20 de agosto de 1965 69, chegou ao Brasil 0 norte-americano J oseph
Wallach, 0 "Joe" Wallach, que viria trabalhar coma assessor tecnico do grupo
Time-Life a TV Globo. 0 Contrato de Assistencia Tecnica, firmado entre Globo e
Time-Life, previa 0 envio a Globo, "na capacidade de consultor, pelo prazo que a
TV Globo desejar", de uma pessoa corn as habilitaryoes equivalentes as de urn
gerente-geral de urna estaryao de televisao" 70. Wallach havia sido diretor de uma
estaryao de televisao do grupo Time-Life, em San Diego, na California 71. Era,
portanto, elemento altamente capacitado para as funryoes de assessoria que Ihe
foram confiadas.
Na CPI que investigou as ligaryOes Globo / Time-Life, a anaIise das
funryoes de Joseph Wallach na TV Globo foi uma das mais polernicaslinhas de
trabalho. Afinal, a cornprovaryao da ingerencia de WaIlach - que era funcionario
do grupo Time-Life, recebendo salario pago por este grupo norte-americano - na
TV Globo, cornprovaria a violaryao do artigo 160~ da Constituiryao. AIern disso, a
anaIise das funryOes de Wallach poderia esclarecer rnuitos dos aspect os
obscurosdaligaryao Globo /Tirne-Life.
o depoimento de "Joe" WaIIach na CPI, coma seria de se esperar, foi
extrernamente cauteloso. Ele nao escondeu os tern ores de corneter algurn desIize
ou fazer uma revelaryao inconveniente. Em dado rnornento, 0 deputado
DjaIrna Marinho - relator da CPI - indagou sobre qual banco intermediava as
rernessas de dolaresdo Time-Life paraaGlobo. Ernbararyado, Wallach, corn seu
sotaque carregado, nao se conteve: "Senhor deputado Marinho, eu tenho rnedo de
fazer coisas que depois va fazer rnuito diffcil para 0 Doutor Marinho ou TV Globo
ou por Time- Life especialrnente, quando esses nao siio os setores onde eu tenho
responsabiIidade. ~ questao de negocios. ~ diffciI, eu sei, Sr. deputado, rnaseu
prefiro niio responder isso" 72. Ernaisadiante: "Oadvogado

68. Ibidem,p. 72ep. 20(Idem).
69. Ibidem.
70. CALMON. Op. cit., p. 254.
71. CAMARADOS DEPUT ADOS. Op. cit., p. 52. (Depoimentode WalterClark). 72.
Ibidem,p. 45. (Depoimentode Joseph Walla ch).
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me disse que eu niIo obrigo de dizer, de falar alguma coisa que e contra 0
interesse de empresa. Porque, se eu digo alguma coisa que tern prejuizo
contra ele,deve sermalparanUm" 73.
Para avaliar as fun~oes de Wallach, e preciso recorrer a outros dep
oimentos, como 0 do jornalista Ru bens Amaral, Diretor-geral da TV Globo
que, no fmal de 1965, demitiu-se por niIo concordar corn a ingerencia de
Wallach e os procedirnentos administrativos adotados por Roberto
Marinho. o primeiro depoimento aqui transcrito, muito contundente, fez
parte da reclamat6ria trabalhista que Amaral apresentou na Justi~a do
Trabalho. 0 segundo depoimento, mais cauteloso, ocorreu na CPI
Globo/Time-Life, depois de Amaral ter feito urn acordo corn Roberto
Marinho, corn rela~o a reclamat6ria trabalhista.
Na a~iIo trabalhista apresentada no dia 22 de junho de 1966, sob 0
protocolo N~ 3288. Rubens Amaral afirmava: "Todavia, em 2 de dezembro
de 1965, sob 0 pre tex to de contra tar experts em tele visa 0, interferencia
direta de Mister Joseph Wallach, assessor do diretor-presidente, foi
admitido na administra~iIo da reclamada 0 sr. Walter Oark Bueno. (...).
Corn surpresa verificou porem dias a seguir que oobjetivo do presidente da
empresa, em conluio corn 0 referido Mr. Joseph Wallach, era 0 de alijar 0
reclamante, Rubens Amaral, fiel e antigo servidor, da posi~ao que
conquistara na hierarquia da empresa por seu esfor~o e trabalho diuturnos.
0 citado Mr. Joseph Wallach, cuja indebita interferencia nas atribui~Oes do
diretor-geral (Rubens Amaral) ja havia sido por este repelida em rela~ao a
anteriores assessores que niio mais se encontram no pais, passou a agir
irmanadamente corn 0 sr. Waiter Clark, sempre corn 0 beneplacito do
diretor-presidente, chegando ao ponto de usurparuma das principais
fun~oes do reclamante" 74.
Na CPI que investigou as liga~Oes Globo I Time-life depois do
acerto corn Roberto Marinho, Rubens Amaralmudou 0 tom do discurso e,
corn muita pondera~iio, fez urna anaIise das fun~oes assumidas pelos
assessores de Time-life junto a Globo e afmnou:
"A voca~ao natural de urn assessor trazido para fun~Oes de tamanha
importancia, coma esse senhor Joseph Wallach, enseja, naturalmente, urn
desejo de certa ingerencia, de certa particip~ao, nao diria nos negbcios
internos da empresa, mas em alguns neg6cios da empresa. Evitei, corn todo
rigor, que isso acontecesse, enquanto estive na TV Globo. 0 primeiro
assessor que tivemos foi 0 sr. John Baltes, homem tambem de grande fama
coma altamente capacitado em administra~ao financeira de empresas de
73. Ibidem,p.45.
74. Ibidem,p.48. (Depoimentode Roberto Marinho).
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televisao. Senti de pronto, que se tratava de urn homem, apesar de sua fina educa~o,
de temperamento arrogante, agressivo, 0 que, imediatamente, criou serios conflitos,
que terminaram pela sua retirada da empresa. Logo depois, veio 0 senhor Alberto
Cata, cubano fugido da ditadura de Fidel Castro, corn seus bens confiscados em
Cuba. Ou tro tip 0 humano mui to mais prOximo a nos, mas tambem por for~a de
suas fun~Oes que exercia na empresa, vocacionalmente tentado a fazer mais do que
aquilo que eu entendia que the era permissivel pelo texto das nossas leis, pelo
exercicio das minhas atribui~Oes de diretor-geral. Esse homem me confessou a
mim, certa vez, que nao podia de maneira alguma, ficar na TV Globo sem fun~oes
executivas. Disse-lhe eu a ele que isso era totalmente impossfvel, nao so por
proibi~ao legal, mas tambem, porque, enquanto ocupasse aquele cargo, esse tipo de
ingerencia nao aconteceria corn 0 meu beneplacito. Dai sua retirada para outro
cargo da organiza~ao Time-Life que e, ~ nao me engano, de supervisor das
emissoras de Time.Life no mundo ou na America ou coisa equivalente. Corn esse
senhor aconteceu a mesma coisa. Enquanto mantivemos convivencia - ele como
assessor da Presidencia, por for~a de contrato de assitencia tecnica corn Time-Life
Broadcast e eu como diretor-geral - consegui sempre mante-Io a prudente distancia,
aproveitando-me dele naquilo que entendia necessario e
6ti! a empresa, seu apregoodo know-how que, a bem da verdade, se manifestou
algumas vezes em termos altamente positivos. Mas outras solu~s
eram inteiramente inaceitaveis pela forma~ao tipicamente americana do assessor e
pela distancia da realidade e do gosto das medias de audiencia brasileira" 7 5.
No mesmo depoimento a CPI, Rubens Amaral assumiu posi~ao
conclusiva em rela~ao a avalia~ao das fun~6es dos assessores de Time-Life:
"deduzo que (...) a forma de assessoramento nas condi~Oes ocorrentes na empresa
'0 Globo' podia nao somente comprometer a autoridade do diretor-geral,mas
serpassivel de aprecia~ao contraria alei" 76.
Em seu depoimento a CPI, Wallach, corn urn portugues tropego, insistiu na
afirma~ao de que seu papel na Globo limitava-se ao de assessoria nos aspectos
tecnicos e de produ~ao: "Trabalho aqui nos setores, nos vflrios setores, setor de
tecnico. Eu fa~o aplicacion recnico de novas ideias, novos equipamentos de tecnico,
de sistema, de procedimento de pIano de trabalho, de pIano de lay-out, the knowhow, de este tipo de television, outra forma de programa~ao. Eu ajudo coisas de
compras. Os contatos que eu tenho fora do Brasil as vezes, eu pedia por informa~ao
compra coisas fora do Brasil de

75. Ibidem,p. 56. (Depoimentode RubensAmaral). 76.
Ibidem,p.57.
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cenografia, de f1lmes. E outras coisas que eu fa~o e ideias. Eu sugiro ideias de
prom~~o, diferente maquinas de imprimir, de anaIise de coisas de MOO sectors de
television, que eu sei de meu empresa nos Estados Unidos,,77.
Jo~o Calmon, entretanto, divulgou urn memoranda intemo que circulou na
TV Globo que fomece indicios sobre os verdadeiros poderes de "Joe" Wallach: "No
dia 9/12/65 0 Sr. Paretto Neto, diretor-administrativo, tratou de urn assunto da
maior importiincia da TV Globo e remeteu copia ao Sr. Wallach: 'Tendo em
vistaasrecentesaltera~oesanunciadasnaorganiza~~o geral da emissora e as que
ocorreram durante 0 ana consequentes da evolu~ao natural da opera~~o, venho
solicitar dessa Dire~~o Geral informar, para prepara~~o do novo organograma,
coma se situam os novos diretores executivo e de produ~~o, em rela~~o a Dire~~oGeral e Presidencia, bem coma as DivisOes de Fihnes e de Vendas de Filmes, n~o
previstas inicialmente'. Esta carta e dirigida: 'Do dire tor administrativo para a
Direy~o Geral "', corn copia oficialmenteendereyada para Wallach 78.
o depoimento de Walter Clark Bueno a CPI Globo / Time-Life - ent~o ja
ocupando 0 cargo de Diretor-Geral da lVGlobo - apesar de extremamen te
cuidadoso, trouxe mais algumas informayoes sobre as funyOes de Wallach. Clark
admitiu que, "como consul tor", W allach participava das decisOes sabre a
aplicayao do dinheiro enviado por Time-Life. E, em resposta a uma pergunta do
deputado Djalma Marinho, que indagava sobre a participayao de Wallach nas
"decisOes concernentes a aplicayao desse dinheiro", Clark respondeu: "Apenas
coma consultor. Eu poderia dar urn exemplo a V. Exa.: quando ha necessidade de
ser contratato determinado artista, sou eu quem decide, embora, eventualmente,
sendo 0 Sr. Wallach urn tecnico no assun to, eu possa trocar ideias com ele ou corn
outras pessoas para chegarmos a uma conclusao" 79. E n~o poderia ser de outra
maneira, pois 0 proprio Clark fora contratado por in termediay~o de Wallach 80. Ru
bens Amaral chegou a ci tar uma reuniao, da qual participou nos primeiros contatos
corn Cl ark, realizada no apartamento do proprio Wallach 81.
Walter Clark, em seu depoimento a CPI, tambem deu uma ideia da
abrangencia da intervenyao de Wallach: "0 Sr. Wallach tern 0 papel de
assessoramento do presidente no que tange a todas as operayoes da empresa, que
s~o administradas pelo presidente e pelo diretor-geral. Assim, ele participa

77. Ibidem,p.44.
78. Ibidem,p.49.
79. Ibidem,p.51. (Depcimento de Joseph Wallach).
80. Ibidem,p.53.
81. Ibidem, p. 60. (Depoimento de Rubens
Amaral).
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e sugere; quer dizer, ele tern particip~ao permanente e oferece sugestOes, as

vezes

arei tas e as vezes recusadas" 8 2.

Todo 0 esfor~o feito durante a CPI para caracterizar a interven~ao de
Wallach na administra~ao da Globo ficaria ocioso corn as evidencias que 0 tempo
acabaria trazendo. Depois de baixada a poeira doescandalo das liga~Oes Globo /
Time-Life, Wallach ficaria por mais 14 anos na Glooo, mais precisamente at~ 1980
quando, apesar do seu salluio de urn milhao de d61ares por ano, demitiu-se por
"motivos de saMe". Mesmo assim, nao perdeu contato corn a Rede Globo,
passando a teruma "fun~ao de consultoria, corno assessor de Roberto Marinho,
diretor-presidente da Organiza~ao Globo" 83. Qual a fun~ao de Wallach, nestes 14
anos? Depois de passado 0 calor do escandalo, ja nao se falava mais em "fun~ao" e
sim em "cargo": Wallach assumiu formalmente 0 cargo de Superintendente
Adrninistrativo da Globo, apesar de ser cidadao norte-american0 naturalizado
brasileiro.
Em reportagem sobre a saida de Wallach do cargo de Superintendente
Administrativo, em 1980, a revista "Veja" registra que, apes os problemas criados
pelos contratos entre a Rede Globo e 0 grupo Time-Life, "Wallach ficou no Brasil
como responsavel pela administra~ao e pela dire~ao das finan~as da recemfundada TV Globo do Rio de Janeiro. Desde entao, bem poucas foram as decisOes
de importancia tomadas na emissora sem que ele fosse ouvido. Wallach passou a
decidir diretamente corn Roberto Marinho a polftica financeira, tratava dos
or~amentos e dirigia a expansao da Globo como empresa
''Corn a saida de Walter Oark, e particularmente corn a dernissao de
(Ulisses) Arce, a carga de trabalho de Wallach aumentou consideravelmente. E seu
posto acabaria assumindo tamanha envergadura que a Rede Globo, confrontada
corn 0 problema de sua saida, prefere nao substitui-l0. 0 esquema montado nos
iJltimos quinze anos por Wallach deve estar apto a continuar funcionandosem ele,
raciocina aempresa" 84.
o todo-poderoso - na estrutura adrninistrativa da Rede Globo - Jose
Bonifacio de Oliveira Sobrinho, 0 "Boni", que viria a assumir as fun~Oes de Walter
Cl ark, que demitiu-se em 1977, tambem afirmou 0 papel de Wallach na dire~ao da
Globo: "Nos iJltimos tres anos (des de 1974), todo 0 processo de comando da TV
Globo - exceto 0 politico tern sido tocado pelo Joo Wallach, peloArce e
porrnirn, cada urn na sua area" 85.

-

82. Ibidem,p. 51.(Depoimentode WalterClark).
83. AGlobosemJoe. Veja.SaoPaulo. n. 607,23 de abril de 1980. p.79.
84. Ibidem,p.79.
85. AnovaimagemdaGlobo. Veja.Sao Paulo. N.547, 8 dejunhode 1977. p. 112.
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Mas ha outro aspecto que ficou flagrante na CPI: Wallach era realmente urn
representante do Time-Life corn amplos poderes. Wallach admitiu que era
responsavel pelo endosso dos cheques enviados por Time-life a Globo e pelo
recebimento das notas promissorias assinadas por Roberto Marinho 86. Essa
revela~ao de Wallach acabou desmentindo uma afirma~ao de Roberto Marinho, a
mesma CPI, que declarou nao se lembrar a quem essas promissorias eram
entregues, 0 que - segundo afirmou - era responsabilidade do seu Diretor
Administrativo!f7: Urn duplo "esquecimento": a responsabilidade pela entrega das
promiss6rias era sua e Marinho nao podia ter esquecido que apenas dois dias antes
do seu depoimento na CPI havia recebido, atraves de Wallach, uma remessa de US$
114 mil d6lares e, coma era a praxe, certamente deve ter assinado e entregue ao
assessor de Time-Life outra promiss6ria. Marinho tambem declarou que nao se
lembrava do nome do representante de Time-Life no Brasil88. Na verdade, seria
embara~oso demais para Marinho admitir que 0 representante de Time-Life era, na
verdade, 0 chamado "assessor tecnico" Joseph Wallach, que trabalhava diariamente
dentro da pr6pria Globo.
Na CPI, Wallach foi perguntado se tinha procura~ao para representar 0
grupo Time-Life nas opera~Oes de remessas de dolares e sua resposta foi taxativa:
"Eu nao tenho nada de procura~ao. Nenhum papel" 89. No en tan to, Joao Calmon
revel a que a interven~ao de Wallach, inclusive, e anterior a sua chegada "oficial"
ao Brasil, em agosto de 1965, coma se pode deduzir do papel curnprido por
Wallach na transferencia do predio da Globo para 0 Time-life. Esse depoimento de
Calmon foi feito num programa de televisao, na noite do dia 24de maiode 1966:
"Hoje, urn novo 'Voluntario da Patria' acaba de enviar-me uma procura~ao
que comprova, que confirma fora de qualquer duvida, que 0 Sr. Joseph Wallach eo
homem de confian~a do Time-life, que da ordens, pois representa urn credor de
cinco rnilhOes e 129 rnil dolares, 0 que, traduzido em cruzeiros, quer dizer onze
bilhOes e 284 rnilhOes" 90.
Em seguida, Calmon leu 0 registro de urna procura~ao passada pelo Cartorio
do lIP Oficio de Notas, livro 85, folha 31, nos seguintes termos: "Saibam todos pela
presente que 0 abaixo-assinado, Time.Life Brazil Incorporated, Companhia de
Delaware, pela presente nomeia e constitui J oseph Wallach, do Rio de Janeiro,
BrasH, leg{ timo e bastante procurador e

86. CAMARA DOS DEPUTADOS, Op. cit.p.44. 7. (Depoimentode Joseph Wallach). 87.
Ibidem, p. 38. (Depoimen tode Roberto Marinho).
88. Ibidem,p.30.
89. Ibidem,p.4 7 .(Depoimentode Joseph Wallach).
90. CALMON,Op. cit.p. 226-7.
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agente da Companhia para em nome, lugar e em vez da Companhia, outorgar 0
instrumento de transferencia, para a Companhia, da propriedade im6vel da TV
Globo Ltda., a Rua Von Martius, Jardim Botanico, Rio de Janeiro, Brasil, e todos
os demais documentos referentes a essa transayao, de modo tao completo e para
todos os intuitos e finalidades como 0 faria ou poderia fazer a companhia,
ratificando e confirmando, pela presente, tudo 0 que 0 referido procurador e agente
legi timamente praticar por forya da presente" 91.
Finalmente, a divulgayao das operayOes de remessas de d6lares do Timelife para a Globo, feita oficialmente pelo Banco Central, comprovou que Joseph
Wallach era 0 encarregado da intermediayao. E mais, que outro "assessor" do
Time-Life junto A Globo, John Walton Ward, tarnbem fora encarregado dessa
intermediayao. Isto e, os representantes do capital do Time-Life trabalhavam dentro
da TV Glob 00
Da Globo ao CONTEL

No dia 24 de agosto de 1965, Roberto Marinho enviou ao Conselho
N acional de Telecomunicayoes urna certidao da cessao de promessa de
compra e venda do predio da TV Globo a Time-Life. Isto e, urn documento
que explicavamui to pouco das ligayoes Globo/Time-Life 92.

No CONTEL, parecerpedecassa~o da Globo
o presidente do Conselho Nacional de TelecomunicayOes (CONTEL),
comandante Euclides Quandt de Oliveira, nada revelou sobre 0 assunto no seu
depoimento a CPI que investigou as ligayOes Globo/ Time-Life. Mas 0 exgovemador Carlos Lacerda assegurou, depondo na mesma CPI, que em agosto de
1965, urn mes depois de iniciado 0 processo, surgiu urn parecer da Divisao Juridica
do CONTEL, pedindo a cassayao da Globo. Esse parecer, porem, foi
imediatarnentecontestado por urn conselheiro:
"Em agosto de 1965, cerea de urn mes depois, a Divis!io Juridica do
CONTEL dt urn parecer aosconselheiros, opinando que a associayao entre 0 Timelife e a TV Globo estava caracterizada, assim como infringidos estavam os
dispositivos constitucionaise os do C6digo Brasileiro de TelecomunicayOes.
91. Ib!dem,p.226-7.
92. CAMAP-A DOS DEPUTADOS. Op. clt., p. 20. (Depoimento de Euclides
Quandt de
Oliveira).
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Este, Srs. Deputados, e 0 parecer da Divisao Juridica do CONTEL, propondo as
muItas cabtveis e a cassayao do canal de TV Globo. Examina a situayao do cub ano
Cata que, corn visto de permanimcia de noventa dias apenas, nao podia exercer, a
tii'o longo prazo, atividade tecnica a que alude e permite 0 C6digo Brasileiro de
TelecomunicayOes. Mas ali surgiu tambem urn longo parecer de urn antigo
funcionario (Rugo Dourado) do Estado (da Guanabara), posto ha muito tempo a
disposiyao do CONTEL, no qual se diz que sim, a lei foi infringida, que, sim, a
Constituiyao proibe; mas por outras palavras, que, no caso, e preciso mudar alei e
emendar a Constituiyao" 93.
Enquanto isso, a Globo pede roais concessOes

Na CPI Globo/Time-Ufe foi revelado e documentado que a Globo, atraves
do offcio nP 666 de 26 de agosto de 1965, em pleno processo de investigayOes que
sofria, ainda pediu autorizayao para compra e transferencia de concessOes, para 0
seu nome, de duas emissoras de radio e urna de televisao emPernambuca.
Sobre 0 assunto, Carlos Lacerda fez 0 seguinte comentano: "Aqui veem
osSenhoresDeputados a tranquilidade e acerteza daimpunidade -dois anose tal
depois de submetido a toda essa serie de acusayoes, a todo esse processo,
inqueritos, investigayao pelo CONTEL, investigayao parlamentar,ja agora 0 Sr.
Roberto Marinho ainda pleiteia do CONTELa compra de duas emissoras de radioe
deuma TV emPernambuco"94.

CONTELpede tOOos osdocurnentos
Em setembro de 1965,0 processo contra a Globo ja havia sido discutido no
plenario do Conselho Nacional de TelecomunicayOes (CONTEL ~ E, no dia 16 de
setembro, 0 CONTEL enviou a Globo urn oficio solicitando: c6pia do contrato de
assistencia tecnica sem rasuras, c6pia do contrato de locayao do imovel que tinha
sido vendido a Globo; cbpia do termo de anulayao do contrato principal; copia do
contrato de aquisiyao de tOOos os equipamentos de televisao, prova do pagamento
desses equipamentos; relayao de todos os tecnicos estrangeiros que estavam
trabalhando na Globo 95. A Globo, a custa de dissimulayOes, s6 atenderia essa
determinayao n 0 an 0 seguinte.
93. Ibidem. p. 72 (Depoimento de Carlos Lacerda).
94. Ibidem, p. 72.
95. Ibidem,p. 20 (Depoimentode EudidesQuandt de Oliveira).
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Pedida cria~o de CPI
No dia.23 de outubro de 1965 foi publieado no Diario Oficial 0
requerimento, assinado por 141 deputados, para criaryao de uma Cornissao
Parlamentar de Inquerito para "apurar os fatos relacionados corn a organizaryao
Radio, TV e Jomal '0 Globo' corn as empresas estrangeiras dirigentes das revistas
Time e Life" 96. 0 pedido foi feito pelo deputado Eurico de Oliveira que enfrentou
gran des difieuldades para sua aprovaryao. Manifestando-se na CPI, depois de
instalada, Eurico de Oliveria eontou que os remanescentes do extinto Partido
Trabalhista Brasileiro, que ainda atuavam em bloeo embora f1liados ao (tambem ja
extinto) Movimento Oemocratico Brasileiro (MOB), quase fecharam quest1io
contra a rea1iza~o da CPl. Depois de iniciada a eoleta de assinaturas para 0
requerimento de criaryao da CPI, diversos deputados preferiram riscar suas
assinaturas dessa lista, devido as pressoes que comeryaram a sofrer. Oesde que
tomou essa iniciativa, Eurico de Oliveira passou a ser duramente criticado por "0
Globo" 97.

CONTELinsiste juntoa Globo
Quarenta dias depois de solicitados a Globo os documentos que
permitiriam analisar suas ligaryoes corn 0 gropo Time-Life, 0 Conselho
Nacional de TelecomunicaryOes ainda nao havia obtido resposta. Por isso,
no dia 26 de outubro de 1965 enviou a ernissora urn novo oHcio,
reiterando a exigenciae dando oprazode tresdias paraumaresposta 98.
Globo diz que niio pode enviar documentos
No ultimo dia do prazo dado pelo Conselho Nacional de Telecomunicaryaoes (CONTEL) a Globo para envio dos documentos que estabeleciam sua
ligaryao corn 0 grupo Time- Life, a emissora carioca respondeu. Mas nao enviou os
documentos, segundo revelou 0 entao presidente do CONTEL, comandante
EuclidesQuandt de Oliveira.
A Globo apenas informou, atraves de offcio datado de 29 de outubro de
1965, que oao havia c6pia no Brasil de alguns documentos.e outros, tamoom sem
c6pias, estavam trarnitando: "Certos documentos tinham de ser obtidos na America explicou Roberto Marinho

- onde foram redigidos e que seria

96. Ibidem, p.!.
97. Ibidem. p. 74-6 (Depoimento de Carlos Lacerda).
98. Ibidem, p. 20 (Depoimento de EucHdesQuandt de
Oliwira).
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necessario conseguir copias e leva-Ias ao notario para autentica~ao; quanto aos
documentos relativos 11 corn pr a de equipamentos, estavam presos na ContadoriaGeral daFazenda por questao de zelo" 99. OCONTEL nao voltou mais a reiterar a
exigencia, e a Globo, so tres meses depois, enviaria os documentos ao CONTEL,
quando as repercussOes do escaodalo ja eram irresistfveis.

Seladosos contratos
Mais de dez meses depois de assinado, e quase do is meses depois de
solicitado pelo Conselho Nacional de Telecomunica~oes, 0 Contrato de
Arrendamento firmado entre Globo e Time-Life foi finalmente selado: "No
dia 11 de novembro de 1965 - lembra Joao Calmon - a TV Globo providenciou 0
pagamento do selo do contrato de arrendamento, preferindo faze-Io na
Recebedoria do Distrito Federal, aqui em BrasHia e nao no Estado da Guanabara,
se de da emissora, sempre corn a preocupa~ao de evitar que os acordos chegassem
ao conhecimento publico" 100.
Contrataf3o de Walter Qark
Corn a intermedia~ao do assessor norte-americano J oseph Wallach, em 2 de
dezembro de 1965, a Globo contratou Walter Clark Bueno, coma diretor-executivo
da TV Globo e corn identicas fun~oes na TVPaulistae na TV Bauru. Na mesma
epoca, tambem foi contratado Roberto Montoro, para as fun~oes de diretor-geral da
TV Paulista e da TV Bauru. Os dois provinham da TV Rio e essas contrata~oes
provocariam denuncia de abuso de poder econornico, fei ta por Joao Batista
Amaral, presidente dessa emissora 101.
D6larescontinuam chegando
Nodia21 de dezembro de 1965, a TV Globo recebeu a ultima remessa de
d6lares enviada por Time-Life neste ano. Essa remessa tinha 0 valor de US$ 118
mil, 0 que era equivalente a Cr$ 259,6 rnilhoes ao cambio da epoca (Cr. Anexo 3).
Corn essa remessa, desde julho de 1962, Time-Life ja havia enviado mais de US
$4,52 milhoes a TV Globo.

99. Ibidem,p.20.
100.CALMON,Op.cit., p. 208.
101. CAMARA DOS DEPUT ADOS, Op. cl t., p. 26. (Depoimen to de Roberto Marinho),
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Demissao de Rubens Amaral

Insatisfeito corn a ingerencia do asses&OLllorte-americano Joseph
Wallach e corn 0 encaminhamento que estava sendo dado por Roberto
Marinho ~ adrninistra~1io da TV Globo, no dia 30 de dezernbro de 1 %5,
dernitiu-se do cargo de diretor-geral da emissora 0 jorna!ista Rubens
Amara!. Dois rneses depois, Amara! entraria corn urna rec1amat6ria na
Justi~a do Trabalho, denunciando a situa~ao da 1V Globo e sua "demissao
indireta", causada pelo norte-americanoJ oseph Wallach.
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VI

1966 a 1968: DO
ESCANDAIO A
LEGALIZA<;AO

1966:
CONDENAf;(}ES
MANOBRAS

E

Janeiro de 1966: A campanha de Calmon

'lOf!O apas a prisao. pelo DOPS da Guanabara, do cubano
Alberto Hernandez Cata. assessor tccnico do grupo Time-life junto a TV Globo,
Jo3:o CaJmon conta que. na qualidade de presidente da Associa<;ao Brasileira das
Emissoras de Radio e Televisao (ABERTI. procurou Roberto ~Iarinho. 0 diretorpresidente da TV Globo entia confirmou a ::ssinatura de um contrato (na verdade
eran1 tr.?s con tra tos) com 0 grupo Timc- Li fe e que este contrato ja havia sido
aprovado pelo Banco C entraJ da Republica (0 que nao era verdade). Calmon
ofereceu-se para colahorar com a Globo. defendendo seus interesses, desde que 0
contrato
fosse
exibido.
\Iarinho
prometeu
encaminha-Ios
a
CaJmondcntrodeal~'1l!1sdiasI02. .

~lcses depois. Calmon vo!tou a solicitar os contratos a ~Iarinho. 0 diretorprcsidente da T\' (;1000 afimlOu entao que "0 Banco CentraJ da Republica havia
encontra(!o varias rasuras nesses contratos e nao os havia aceito. exigindo. capias
limpas. sem rasuras. Dissc-me 0 senhor Roberto \Iarinho que iria pedir novas capias
a 'ova lorque. a matriz do grupo Time-life e. tao lo~o as obtivesse ell' me
encaminharia esses documentos. Decorreram v:irias se:nanas. Voltei a cobrar do
scnhor Roberto ~Iarinho 0 cumprimento da promessa. Ell' me respondeu. mais nma
vel. com uma nova prote I a<;ao" I 03.
Tempos depois. no dia 1 g de dezcm bro dc 1%5 104 CaJmon foi procurado
por J oao Batista AmaraJ. prcsidentc da TV Rio. Canal 13, do Estado da (;lIanabara.
quc cobrava un1a posi<;ao de CalplOn como presidente

102, (bidc'm .1',9, I Dcponn<:n to J~ Jwo Calmonl.
l03.lhid~m.p.9.
104, ('ADIO='. 01', ~it..p. 64.
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da ABERT: "Utilizando milhoes de d61ares, que esta recebendo do grupo TimeLife, a TV Globo dizimou os meus quadros de material humano, artistico e
administrativo. A TV Globo acaba de contratar 0 Senhor Walter Clark, principal
diretor da TV Rio, e 0 Sr. Montoro, principal diretor desta organizarrao em Sao
Paulo, pagando-Ihe 13 milhOes de cruzeiros por mes. Ao mesmo tempo, atraiu para
a TV Globo outros tecnicos e artistas, de maneira que a minha estac;:ao esta no
limiar da debacle. Como existem duas en tidades - a ABERT e 0 Sindicato das
Empresas de Radiodifusao - e, como ambas se destinam a defesa dosinteresses
dos seus associados, eu acho indispensavel que o senhor, na qualidade de
presidente dessas entidades, tome imediatamente uma posirrao em face desses
contratos, que saD ilegais, inconstitucionais e que estao tornando possivel uma
concorrencia ruinosa e ilegal" 1 05.
No dia 3 de janeiro de 1966, Calmon procurou Roberto Marinho no Edificio
de "0 Globo": "Expus-lhe 0 problem a e ele, mais uma vez, surgiu-me corn uma
serie de evasivas, isto e, de que estava havendo uma nova complicarrao, 0 seu
advogado desaconselhava a exibirrao dos contratos, devido ao carater sigiloso dos
mesmos, de maneira que ele nao me poderia exibi-los. Fazendo ainda uma nova
tentativa, eu disse ao Senhor Roberto Marinho: 'Se 0 senhor fosse presidente do
Sindicato das Empresas de Radiodifusao e da ABERT, e fosse entrevistado numa
estarrao de televisao sobre a existencia desses contratos, qual seria sua resposta?
Ele nao hesitou urn momento dizendo-me: 'Eu responderia simplesmente: ignoro 0
assunto' ". Calmon afirma que imediatamente repudiou a proposta 106.
Tres dias depois desse encontro corn Marinho, no dia 6 de janeiro de 1966,
em entrevista a TV Rio, Joao Calmon comerrou a denunciar as ligarrOes do grupo
Time-Life corn a Rede Globo. Foi esta a primeira de uma serie de dezenas de
entrevistas e pronunciamentos que criariam grande mobilizarrao contra a
vincularrao dasOrganizarrOesGlobo corn 0 grupo norte-americano.

1 7 de janeiro de 1966: Castela promete apurar

Joao Calmon conta que, "no dia dezessete de janeiro, compareci ao
Palacio das Laranjeiras, a fim de assistir a posse de urn novo ministro - se
nao me engano, a do Sr. ministro Juracy Magalhaes. Naquela
oportunidade, 0
105. CAMARADOSDEPUTADOS.Op. cit.,p. 9. (DepoimentodeJoaoCalmon). 106.
Ibidem,p. 9.
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chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica, 0 ministro Luis Viana Filho,
declarou-me que 0 presidente da Republica havia ficado tao impressionado corn as
rninhas denilncias que decidira constituir uma cornissao de alto nivel paraapunilas" 107,

A Standard Oil amea~: ''vamosestra~a-Io''
No dia 18 de janeiro de 1966, Paulo Carvalho Barbosa, diretor da
Standart Oil- Esso Brasileira de Petr61eo, convidou Calmon para urn
alm~o no Museu de Arte Moderna: "0 Sr. Paulo Barbosa tentou convencerme de que essa campanha poderia acarretar conseqiiencias gravIssimas,
fazendo-me enta~ urn apelo, coma meu arnigo, para que eu a cessasse ou a
interrompesse. Expliquei-lhe, corn a paciencia e corn a serenidade que me
caracterizam, que esta campanha nao era minha, nao era dos 'Diarios
Associados', era urna campanha de interesse nacional, que eu estava
participando da mesma coma presidente da ABERT e do Sindicato das
Empresas de Radiofusao, coma representante do povo brasileiro, e que
eu nao poderia cessa-la, em hip6tese alguma. Em face da firmeza de minha
recusa, que foi categ6rica, 0 Sr. Paulo Barbosa me disse, entao,
textualmente: 'Ja que voce nao po de cessar esta campanha, eu nao posso
mais prender os homens, eu YOU solta-los, eles vao partir para cima de
voce, vao estrayalha-lo, vao liquidar os 'Diarios Associados'" 108.
Depois de varias investigayOes, Calmon acrescentou ao epis6dio
novas revelayOes: "Perguntei, em seguida, a Paulo Barbosa: 'Ha algum
vinculo, algum neg6cio, algum entendimento comercial entre a Esso
Brasileira de Petr6leo - a Standard Oil - e 0 Globo, ou a TV Globo ou 0 Sr.
Roberto Marinho?' Ele hesitou urn pouco, enquanto eu insistia. A pergunta nao era
dirigida ao diretor da Standard Oil. Mas, antes, ao cidadao brasileiro, ao homem de
bern, ao patriota que eu via em Paulo Barbosa. Foi quando admitiu 'haver
algumacoisa', nao diretamente corn oSr. RobertoMarinho, masentre a Standard Oil
e pessoas ligadas ao mesmo Sr. Roberto Marinho.
"Procurei fazer urna investigayao, do dia 18 de janeiro de I %6 para ca, e
apurei entao que ha, pelo menos, urna serie de curiosas coincidencias. Eu pediria
permissao?ara ler algumasdas coisas que apurei ate agora: tenho aqui 0 'Dhirio
Oficial' de Salvador, Estado da Bahia, de sabado, dia 26 de novembro de 1960,
numero 5927. Aqui esta 0 registro de urna emDresa chamada
107.lbidem,p.lO.
108.lbidem,p: 10.
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CO BALUB - Cornpanhia Baiana de Lubrificantes. Os principais acionistas SaD
SOLUTEC S.A. - Sociedade Tecnica e Industrial de Lubrificantes que tern sede
aqui na avenida Presidente Wilson, 165, 139 andar. Por coincidenciaprimeira
coincidencia - esse ediffcio e sede da Esso Brasileira de Petr61eo, a subsidhiria
brasileira da Standard Oil. A SOLUTEC tern nessa cornpanhia da Bahia - na
COBALUB - ayOes no valor de Cri 45,830 rnilhOes. A outra acionista~ a
SICRAS.A. - Irnportayao, Cornercio e RepresentayOes, corn sede na Rua Libero
Badar6, 185,159 andar, Sao Paulo, corn Cr$22,55 rnilhaes. A outra acionista ea
Cornpanhia Carioca de Cornercio e Industria, corn sede na Rua Irineu Marinho, 35,
no Rio de Janeiro. Ea sede do jornal '0 Globo' e da Radio Globo. Nao se trata de
imovel corn escritorios de ernpresas estranhas ao grupo Roberto Marinho. 0 capital
dessa Cornpanhia na COBALUB e de Cr$22,55 rnilhoes. Os acionistas dessa
ernpresa, que tern sede na Rua Irineu Marinho, 35, SaD os senhores Luiz Paulo
Jacobina da Fonseca Vasconcelos, Manoel Pereira Neto, Antonio da Costa Filho,
Joao Augusto de Miranda J ordao, Silvio Behring, por sinal urn grande amigo rneu,
diretor de publicidade de '0 Globo', Luiz Gonzaga de Castro Lima e Manoel Duarte
Fonte. A escritura de constituiyao foi lavrada nas Notas do tabeliao Souza Braga, no
dia 23de fevereiro de 1960,livro578, folhas 55. 0 Sr. Paulo Barbosanaqualidade de
urn dos fundadores da COBALUB, fez urn deposita de Cr$ 19 rnilhoes no Banco
Econbrnico da Bahia, na cidade de Salvador, em norne dessa Cornpanhia, a
COBALUB. Os socios da COBALUB - os outros - SaD os senhores Gustavo
dos San tos Barbosa, Adelino Antbnio Pereira, Mario Torres de Melo, rneu velho
arnigo do Ceara e que acaba de prestar 50 anos de bons serviyos prestados a
Standard Oil no Brasil, Frederico Augusto Christoph Wizznat, Elie Laurencel, Luiz
Joao Gago Pereirae Cid Carneiro Nazare. Todos esses SaD acionistas, pessoas
fisicas, corn dez ayoes cada urn, no valor total de dez rnil cruzeiros, nada rnais" 1
09 .
Depois de varias investigayoes, Calrnon fez novas revelayOes: "Conforme
escrituras publicas que obtive em Salvador e no Rio de Janeiro, essas
duas entidades (a Globo e a Standard Oil) forrnararn, na Bahia, urna ernpresa cujo
nome e COBALUB. Os socios dessa ernpresa SaD a SOLUTEC, a SICRA (urna
ernpresa secundaria) e a CARIOCA. A SOLUTEC pertence a Esso Brasileira de
Petroleo ea CARIOCAa elernentos ligados a '0 Globo'. A sede da SOLUTEC e no
edificio Novo Mundo, rnatriz da Esso Brasileira de Petroleo (Rio). A sede da
CARIOCA ea Rua Irineu Marinho, 35, que e tamMm se de do vespertino '0 Globo'.
Dos Cri 30 rnilMes da SOLUTEC, vejam bem, 299 rnilhOes e 825 rnil pertencern a
Standard Oil Co. E eis corno esta distri.
109. CALMON,Op. cit.,p. 61-2.
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buido 0 capital da COBALUB: SOLUTEC (Standard Oil), 45 milhOes e 830 mil
cruzeiros; SICRA, que e secundaria, hi de Sao Paulo, corn 22 milhOes e 50 mil
cruzeiros; Cia Carioca de Comercio e Industra (pessoal de '0 Globo), 22 milhoes e
50 mil cruzeiros. Esta distribui9ao de capital das empresas revela a existencia de
urn vinculo entre a Esso Standard do Brasil e a organiza9ao do SI. Roberto
Marinho. Liga esses dois ediffcios urn oleoduto simb6lico, urn oleoduto por on de
nao passam petr61eo nem gasolina, mas d6lares e urn afluxo ininterrupto de
notfcias. Por essas e outras e que a 'Worldmark Encyclopaedia of The Nations',
editada pela 'Worldmark Press Inc.' classificou 0 '0 Globo' de '6rgao conservador
subsidiado pelos Estados Unidos'. 0 SI. Roberto Marinho, diante da informa9ao da
conhecida enciclopedia, amea90u processar seus proprietarios e editores. Ao que
parece, tudo ficou nessa amea9a. Nem a 'Worldmark Encyclopaedia of The Nations'
desmentiu 0 retrato que fe7 de '0 Globo' , nem 0 '0 Globo' levou adiante 0 processo
judicial. Pessoalmente, nao acredito que 0 jornal do SI. Roberto Marinho seja
subsiado pelo governo dos Estados Unidos, entretanto essas coincidencias que estou
apontando, esses financiamentos maci90s em d6lares, essa aproxima9ao do grupo
de '0 Globo' corn a Standard Oil, essa subita mudan9a do Rep6rter Esso da Nacional
para a Radio Globo, tudo isso somado e analisado cria inegavelmente urn clima de
suspeita cuja gravidade ninguem pode subestimar" 1 1 o.

18 de janeiro de 1966: Recome~m as remessas de d61ares

No dia 18 de Janeiro de 1966,0 mesmo dia em que J01l:0 Calmon foi
amea9ado pelo diretor da Standard Oil, recome9aram as remessas de
d6lares do grupo Time- Tjfe para a Globo. A remessa enviada neste dia
tinha 0 valor de US$ 182 mil, 0 que era equivalente a Cr$ 400,4 milMes
(Cf. Anexo 3). Foi remetida por Time Ine. de Novalorque, recebida no
BrasH por Joseph Wallach
e repassada a Roberto Marinho, coma nas outras oportunidades. Desde a
assinatura dos contratos entre Globo e Time- Life, em julho de 1962, corn
esta remessa,aGlobohaviarecebidourn total de US$5,17milh6es o que
equivalia, aocfunbiodaepoca,aCr$II,374bilh6es.
Criada Comissao de Alto Nivel para investigarinfiltra~ao estrangeira
No dia 20 dejaneiro de 1966 foi criada urnaComissaode Alto Nivel, no
llO.Ibidem,p.159-60.
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iunbito do Ministerio da Justiya, por detenninayao do presidente CasteIo
Branco, para apurar as denuncias de inf1ltrayao do capital estrangeiro na
imprensae nasemissorase, especialmente, 0 casoGIobo/Time.Ufe.
Seus membros eram: CoroneI Brooo Negreiros, secretario do
Conselho de Seguranya Nacional ;Dr. GiIdo Ferraz, Procurador da
Republica, 0 qual foi escoIhido coma presidente; e 0 Sr. CeIso Silva,
gerente da Carteira de Aplicayao de Capitais Estrangeiros do Banco
Central da Republica. No dia 26 de janeiro, tomou posse essa comissao e
iniciou imediatamente os seus trabalhos" 111.

20 de janeiro de 1966: Empresarios de comunicayao Ian~
manifesto
No mesmo dia em que era criada a Comissao de Alto NfveI para investigar a
penetrayao de capital estrangeiro nas empresas de comunicayao, foi divulgado urn
"Manifesto a Nayao", assinado por treze jornais, peIo Sindicato dosProprietarios de
Jornais e Revistas do Estado de Sao PauIo, pela Associayao das Emissoras de Sao
Paulo e peIo Sindicato das Empresas de Radiodifusao de Sao Paulo.
Esse manifesto denunciava a "infiltrayao de capitais estrangeiros na industria
jomalfstica nacional, bem coma na expIorayao das concessOes de radio e
teIevisao", e a "entrega da direyao de jornais, revistas e empresas de radiodifusao a
estrangeiros ou 'testas-de-ferro' seus". Denunciava ainda que "chegaram, pois, estas
contravenyOes a urn ponto que ja se compadece corn a indiferenya ate agora
demonstrada peIas autoridades e orgaos publicos, indiferenya contra a qual opomos
0 protesto que neste documento formuIamosem nome de todos,da pr6prianayao,
(...)".
o protesto dos empresarios assinaIava que nao havia recusa da "participayao
de capitais estrangeiros no desenvolvimento da nossa economia", mas que era
r.ecessario que se observassem os preceitos legais que restringem 0 controle da
imprensa e da radiodifusao exclusivamente a capitais nacionais e a sua orientayao
administrativa e inteIectual exclusivamente a brasileiros. Dizia 0 manifesto que
essas restriyoes visam "assegurar a imprensa a legitimidade do seu papel de re flex
0 da opiniao publica nacional, de interpretes das aspirayoes brasiIeiras e de
orientadora do pensamen to do povo de conformidade corn os mais altos interesses
da comunhao a que pertence

111. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op. cit., p. 10. (Depoimen to de J oao Calmon).
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mos".
Os empresarios conc1uiam fazendo as autoridades ''uma advertencia sobre as
imensas responsabilidades que assurnem perante os destinos do Brasil, corn a
indiferen~a ate agora demonstrada, em face de Uo relevante questlIo". E
finalizavam chamando a responsabilidade 0 presidente da Republica, 0 Congresso
Nacional, 0 Conselho de Seguran~a Nacional eo Conselho Nacional de
Telecomunica~Oes, "a flm de que nao desamparem a Na~ao, inconformada corn as
propor~oes que ganham estas graves contraven~oeslegais' '.

Globo responde a urn CONTELineficiente e desaparelhado
No dia 21 de janeiro de 1966 - quase seis meses depois que 0 Conselho N
acional de Telecomunica~oes (CONTEL) come~ou a pedir esclarecimentos sobre
as liga~Oes da Globo corn 0 grupo Time-Life e mais de quatro meses depois deste
mesmo CONTEL ter solicitado expressamente os contratos assinados entre essas
empresas - a Globo enviou ao CONTEL 0 Contrato de Assistencia Tecnica sem
rasuras, 0 Contrato de Arrendamento e a carta eJ11 que Time-Life cancela 0 Con
trato Principal 112.
Ressalte-se que a iniciativa da Globo sO ocorreu urn dia depois da cria~ao
da Comissao de Alto Nivel que passou a investigar 0 capital estrangeiro nas
empresas de comunica~ao e no dia seguinte a divulga~ao do "Manifesto a Na~ao"
dosempresariosdecomunica~ao. Istoe, quandojahaviaumescandalo publico form
ado,
As dissimula~Oes corn que a Globo afrontou 0 CONTEL constituiram 0
aspecto menos grave do episOdio. Mais grave do que 0 comportamento da Globo que era evidentemente presumivel - foi a atitude do proprio CONTEL que nunca
tomou qualquer iniciativa propria para apurar urn escfmdalo que ja era publico.
Mesmo depois de iniciado 0 processo, provocado
pela representa~ao formal do Govemador Carlos Lacerda, 0 CONTEL
conforme revelou a CPI GlobojTime-Life seu presidente, 0 comandante Euclides
Quand t de Oliveira - nao investigou as denuncias so bre as remessas de dolares a
Globo, pois os contratos colhidos pelo CONTEL nao se referiam a essas remessas:
"0 CONTEL esta trabalhando basicamente dentro da representa~ao feita pelo
governador da Guanabara. 0 problema mais geral esta aos cuidados da Comissao
de Investiga~ao (constituida pelo Minisrerio da Justi~a)" 113.

112.lbidem ,p. 20. (Depoimen to de Euclides Quandt de Oliveira).
IB.lbidem, p. 21.
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Perguntado pelo deputado Djalma Marinho se 0 CONTEL tinha competencia
para tomar a iniciativa de apura~ao de denuncias, 0 comandan te Quandt de
Oliveira, no seu depoimento a CPI, respondeu afirmativamente, mas invocou 0
desaparelhamento do CONTEL: "0 que eu queria dizer e que sao tantos os
problemas que 0 CONTEL tern, dentro de suas atribui~Oes, e sua estrutura esta
ainda de tal forma reduzida para atender a esse imenso campo que sao as
telecomunica~Oes no Brasil, que ele mal pode resolver os problem as que the sao
levados, 0 CONTEL nao tern tempo para respirar, para tomar iniciativa em outros
problemas" 114.
Sobre as remessas de d6lares, 0 presidente do CONTEL esclareceu que ja
tinha coOOecimento, mas que resolveu nao trazer 0 assunto para 0 CONTEL,
manifestando claramente sua postura omissa: "0 CONTEL tomou coOOecimento, e
inclusive, se me permite 0 nobre deputado, ja tinha tornado conhecimento do
problema anteriormente. Procura obter, do Banco Central da Republica, essas
informa~oes e ja as tinha recebido, mesmo antes da sua publica~ao. 0 que ocorre e
que, relativamente ao problem a da TV Globo, 0 caso ja esta sendo tratado aqui na
CPI. E urn assun to complex 0 e Ira marcar a doutrina a ser seguida de agora em
diante. 0 CONTEL concentrou seus esfor90s na solu9ao desta representa9ao (de
Lacerda), que possivelmente poderia cobrir todo aquele problema. (...) Este caso
especifico esta sendo tratado. Os outros, estao sendo abordados por uma Comissao
de Inquerito que trabalha em coordena9ao corn 0 CO NfEL. Entao, todos os
problem as que rem liga~ao corn a televisao eo radio serao abordados e levados a
considera9ao do CONTEL, para sua decisao ou parecer. 0 CONTEL julgou que
procedendo
como esta procedendo, tratando fundamentalmente do problema da representa9ao
feita, relativa a interferencia ou ao contrato entre 'Time-life' e a TV Globo, estaria
resolvendo 0 problema. Ai ele firmara a doutrina. Chegara aconclusao de tudo que
precisa, podee deve serfeito. Essaa razao" 115.
Namesmaepoca, alias, outragrave denuncia foi divulgada pelaimprensa e
emissoras de radiodifusao. A Rede Piratininga, do deputado Miguel Leuzzi, de Sao
Paulo, corn 29 emissoras, estava sendo adquirida por US$ 1,5 milhoes pela "World
Wide Educational and Missionary Foundation". Calmon revelou que "0 envio do
dinheiro, feito em parcelas, estad ocumen tado pelo registro do Banco Central da
Republica 43/10681 de 7 de janeiro de 1966" 116. "Caso seja consumada essa
opera9ao, estara 0 artigo 160 da Carta Magna mais uma vez burlado, po is 0 grupo
comprador estrangeiro: a World Wide Educational

e

114. Ibidem ,po 22.
115. Ibidem,p. 22
116. CALMON .Op. cit.,p.121.
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and Missionary Foundation. Tern sede na cidade de West Monroe, no Estado de
Louisiana, nos EUA, e 0 presidente da fundayao ~ 0 Sr. Alton Howard" 117.
Calmon revelou ainda que esse grupo norte-americano ten tou adquirir a
RAdio e TV Cultura de Sao Paulo, dos Diarios Associados: "Quando as
negociayOes jA estavam bastante adian tadas, chegamos a conclusao, atraves do
exame dos documentos que nos for am mandados, de que se tratava de urn grupo
estrangeiro (...). Este grupo tern certas ligayoes corn a Columbia
BroadcastingSistem-CBS. ~ainformayaoquetenho" 118.
Os testas-de-ferro da operayao de compra da Rede Piratininga estavam
agrupados numa certa Fundayao Brasileira de Divulgayao Cultural. Exarninando os
estatutos dessa Fundayao, corn os nomes que a integram , Calmon afinnou que: "sao
pessoas de recursos modestissimos que jarnais poderiam ficar a frente de uma
entidade para comprar urn grupo de 28 ou 29 estayoes, urn milhaoe quinhentosmil
d6Iares" 119.
No depoimento do corn andante Euclides Quandt de Oliveira a CPI, Calmon
perguntou se 0 CONTEL tinha tornado conhecimento da investida do
grupo estrangeiro que estava adquirinc;lo a Rede Piratininga. "Como disse reafinnou
Quandt de Oliveira - oCONTELesta tratando desse caso aqui (caso Globo/TimeLife). A Comissao de Inquerito que trabalha em coordenayao corn 0 COKTELestl
vendo todos os problemas e trara para oCONTEL todos os dados, toda a
documentayao enfim, tu do aquilo que ela tiver" 120. Calmon entaD rebateu a
afinnayao de Quandt de Oliveira, lembrando que a Comissao de Investigayoes foi
criada no dia 20 de janeiro de 1966 e que investigar assuntos coma esses sa,o
atribuiyoes inalienaveis do CONTEL. Quandt de Oliveira,entao, atestou a total
ineficiencia do CONTEL: "A quantidade de denimciase infonnac;oes dessanatureza
quechegaaoCONTELede tal volume que ele nao tern possibilidades de verificar.
Quando recebe urn documento ai entaD procura verificar" 121 . A dec1arayao do
presidente do CONTEL confim1ava a invasao estrangeira sofrida pelasemissorasde
radiodifusao.
CO NTEL con fia na C omissiio; Comissao mostra incompetencia

A Comissao de Alto Nivel criada par Castelo Branco para apurar as
denlmcias de penetrayao de capital estrangeiro nas empresas de
comunicayao do Brasil - e que deveria suprir muitas necessidades do
Conselho Nacional de
I 1,. Ibidem,
11 H. C'\\L\R..\ DOS 01, PUTADOS, Op. cit., p. 14. (Depoimento de JoaoCalmon).
119.lhid<:rn. p.15
120.lbid<:m.p. 22. (o':poim<:ntode EuclidesQuandt de Olivcira). 121.Ibid<:lI1.p.22.
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'"",=J.,&, q~ reconLl. ,u~ u,~" e lJJLL - c=~ou
seus trabalhos corn serios problemas. Calmon, em seu depoimento ~ CPI, mostrouse preocupado pela Comissao nao ter fIXado prioridade em rela~ao as
investiga~Oes e por estar ampliando muito 0 seu raio de a~ao: "Mandou cart as e
oficios, que euexibi diantedascamaras detelevisao, a todasesta~oesde riidio e todas
as agendas de publicidade, todas as revistas, todos os jomais do BrasH inteiro,
pedindo as atas das elei~oes das Diretorias e os balan~os desde 0 ano de sua
funda~ao. So nos temos do is jomais que tern mais de urn seculo de existencia. 0
Diiirio de Pemambuco e 0 Jomal do Comercio. A comissao, entao, pedindo esses
balan~os desde 0 ana da funda~ao de todos esses orgaos de divulga~ao, vai apenas
realizar urn trabalho puramente historico, nao vai apurar nada, nao vai sugerir
nenhuma providencia contra esses grupos suspeitos". 122.
Calmon lembrou que a Comissao nao dispunha de recursos tecnicos para
analisar essa imensa quantidade de dados e nem mesmo de verbas para viagens:
"Declarei ao presidente da Comissao de Investiga~ao, coma base para uma critica
construtiva: 'Meu amigo, os senhores nao dispoem de urn computador eletronico
para analisar todos esses dados que os senhores vao colher. Os senhores nao
dispoem nem de verba para viagem'. (...) Esses servidores da Piitria foram ao Rio
Grande do SuI para apurar as denfmcias de infi1tra~ao estrangeira em Porto
Alegre e pediram caronan 0 aviao Presidencial, no A VRO porque eles nao tern
verba sequer para passage m de aviao" 123.
o mais preocupante, segundo Calmon, era que a Comissao nao tinha prazo
para encerrar seus trabalhos. E os fatos mostravam contradi~Oes graves na
orienta~ao desses trabalhos, evidenciadas are mesmo nas dec1ara~oes do ministro
Mem de Sii, da Justi~a. "Ao dar posse - lembrou Calmon - ao procurador Gildo
CorreaFerraz, na presidencia da Cornissao de Investiga~oes do Ministerio da
Justi~ae Negocios Interiores, dec1arou 0 ministro Mem de Sa, referindo-se ao caso
da inmtra~ao estrangeira em nossa imprensa falada e escrita, que desejava ver os
trabalhos da Comissao concluidos no mais breve espa~o de tempo possive!. 'Pe~olhes - adiantou - que comecem a trabalhar, a partir de amanha, sem descanso e em
regime de tempo integral'. ('0 J omal', de 27 de janeiro de 1966). Quase quatro
meses depois, falando num programa de televisao, 0 ilustre homem publico
afIrmou nao ter a Comissao de Investiga~ao prazo para encerrar seus trabalhos. 'Mesmo
porque - disse 0 ministro Mem de Sii - a pressa e inirniga da perfei~ao' ('lomal do
Brasil', de 13 de maio de 1966)" 124.

122. Ibidem,p.l1. (DepoimentodeJoaoCalmon). 123.
Ibidem, p. 11;
124. CALMON.Op. cit.,p. 275.
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Globo quer tirn da Corni~o de Investiga~oes; JB apoia
Mesrno apresentando graves deficiencias no seu trabalho, a Comissao de
Investiga~oes despertou ternores na Globo. Roberto Marinho conversou corn
Calrnon ap6s a constitui~ao da Cornissao e queria a sua extin~ao: "Em primeiro
lugar, estranhou 0 diretor de '0 Globo' que eu tivesse violado segredos bancanos,
revelando as transa~res do seu grupo Time- Life. Repliquei estar ele equivocado,
porque nao havia segredo banclrio na exibi~ao de boletins do Banco Central da
Republica, encontrados corn facilidade, pois e para isso que eram confeccionados.
Era corno se quisessernos ver segredos no 'DiArio Oficial'. Nesse encontro, 0 Sr.
Roberto Marinho me fez urn apelo para que procurasse, em sua cornpanhia, 0
presidente da Republica para solicitar a Sua Excelencia que nao levasse avante as
investiga~oes ja iniciadas da Comissao de Alto Nivel" 125.
Ap6s os primeiros pronunciamentos contra a infiltra~ao do capital
estrangeiro, J oao Calmon corneyou a receber violen tos ataques do "Jomal do
BrasH": "Dizia, em editorial intitulado 'Jacobinismo provinciano' que '0 que
irnporta, no caso da imprensa, corno nos dernais, e nao invocar 0 interesse nacional
para afastar a boa e sadia cornpeti~ao. Urn pais que viesse a terner urna publicayao,
por foryade suas vinculayoes corn 0 exterior,janao teria a rigor, 0 que defender'.
"Como essa brava literatura - prossegue Calrnon - colocava-se 0 velho 6rgao
da A venida Rio Branco a favor da livre circulayao, em nosso Pais, de revistas
estrangeiras, cornpostas e impressas no BrasH, e redigidas em portugues. E no flm
de janeiro 0 'J omal do Brasil', na mesma ediyao em que estampava urna entrevista
corn 0 Sr. Roberto Marinho, dava a conhecer urn novo editorial contra nOs ('Farsa
e arbftrio') que poderia entrar corn vantagem, numa antologia nacional do desaforo.
Sem etica e sem elegancia, essa obra-prima de insulto amea~ava os 'Dianos
Associados' corn 0 Juizo Final, classificando a nossa ernpresa de 'falida' e
'corrompida'. E mais: que viv{amos 'patinhando na lama'. (...) Basicamente, 0
editorial representava a revolta do grande diario contra a decisao do governo
revduci.onario em constituir urna comissao de alto nivel para apurar as denilncias
que eu vinha fazendo. Considerando inteiramente inaceitavel essa delibera~ao,
ameayava 0 govemo da Republica, fazendo-lhe urna advertencia no sentido de
parar enquanto era tempo. Foi por essa epoca que 0 Sr. Nascimento Brito,
diretor-superintendente do' J omal do Brasil', entrou em contato comigo para dizerme, pelo telefone, que urn gigantesco inquerito policial-militar desabaria

125. Ibidem,p. 96-7.
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sobre tocla a imprensa brasileira. E, dramatizando, via ele coroneis invadindo os
departamentos de contabilidade dos 6rgaos de divulga~ao, vasculhando todos os
livros, examinando todos os papeis" 126.
AMm de atacar Calmon, 0 "Jomal do BrasH" passou a defender
francamente a circula~o de revistas estrangeiras no BrasH. Para expliear este
comportamento dojomal,J oao Calmon fez as seguintes revela~oes: "Ha cerea de
quatro anos, 0 referido Sr. Nascimento Brito tentou adquirir 0 controle acionario do
Canal 2, entao lV Mayrink Veiga. Naquele momento pedimos 200 milhoes de
cruzeiros poressaesta~ao, corn facilidade de pagamento,istoe, em 24 presta~oes. 0
Sr. Nascimento Brito apresentou uma contraproposta de 150 milhoes de cruzeiros,
alegando que essa era a sua disponibiliclade maxima. Sendo assim, nao se
consumou a transa~ao. Em fins do ana passado, voltou ele corn urn pedido de
op~ao, pelo prazo de trinta dias, para aquisi~ao do Canal 2, TV Cultura de Sao
Paulo, pertencente a cadeia 'Associada', o~ao que lhe foi concedida e assinada pelo
nosso companheiro Edmundo Monteiro, diretor das empresas de Sao Paulo. Vinte e
quatro horas antes de esgotado 0 prazo de trinta dias, solicitou 0 Sr. Nascimento
Brito nova prorroga~ao pormais 30 dias, que the foi dada. Aconteceu, porem, 0
inesperado para 0 Sr. Nascimento Brito. No dia 6 de janeiro deste ano, quando
ainda em pleno vigor a o~ao para a compra cia TV Cultura de Sao Paulo, teve inicio
a campanha contra a invasao estrangeira no campo do radio, da televisao e da
imprensa. Parece que isso caiu coma uma bomba na area do diretor-superintendente
do 'Jomal do Brasil'. Fora '0 Globo' e 0 seu diano, 0 resto da comuniclade da
imprensa falada e escrita ficou ao nosso lado. 0 Sr. Nascimento Brito contou ate dez
e voltou a estaea zero. Restou 0 ressentimento contra nos.
"Os pIanos - continua Calmon - do conhecido homem de imprensa, ao que
estou informado, nao eram modestos. Incluiam a aquisi~ao do controle acionario do
Canal 11 (lV Diano Carioca), do Rio de Janeiro. Pediu-nos o~ao, nao para 0 'Jomal
do Brasil' ou para a 'Radio Jomal do Brasil', masem seu nome. AIem dessa tentativa
de compra, estabeleceu contato em Belo Horizonte para aquisi~ao da TV Alterosa,
de Minas Gerais. Vejam hem: por que urn homem que nao dispunha de 200
milhOes de cruzeiros ha tres ou quatro anos, aparece, de repente, corn
disponibilidade suficiente para comprar esta~oes de televisao num triangulo que
representa, sob certos aspectos, mais de 70 ou 80% da economia brasileira e conta
corn mais de 70 ou 80% dos receptores existentes no Brasil?
muito faciI de
responder, uma vez que 0 segredo e de Polichinelo. Diante cia demora cia solu~ao
do caso do grupo Time-Life corn 0 grupo lV Globo, 0 Sr. Nascimento Brito iniciou
demarches

e

126. Ibidem,p. 99-100.
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corn urn outro consorcio americano. Tenho a impressao de que atras das
negocia~6es do Sr. Nascimento Brito estava 0 grupo da ABC (American
Broadcasting Co.). Ele reeditaria apenas os acordos feitos corn 0 Sr. Roberto
Marinho. Compraria as esta~6es corn dinheiro americano e, depois, tudo seria
resolvido dentro do esquema ja inaugurado pelo grupo Time-life no BrasH.
Creioestarexplicando esse subito amor entre 0 'J ornal do BrasH' e '0 Globo'. E
justifica-se 0 seu ressentimento para conosco" 127.
Globo e JB desligam-se da ABER T
No dia 31 de janeiro de 1966, a TV Globo ea RadioG lobo desligaram-se da
Associa~ao Brasileira de Emissoras de Radio e Televisao (ABERT). Nacarta em
que a Globo solicitou 0 desligamento a Calmon, que era presidente da ABERT,
Roberto Marinho afirmava: "acreditamos que assim V.Exa. ficara mais a vontade
para a campanha que vem fazendo contra essa emissora" 128. Mais tarde, tambema
Radio Jornal do Brasil decidiu pedir 0 desligamento da ABERT,o que foi revelado
por Calmon no dia 11 de mar~o de 1966129.

11 de fevereiro de 1966: Associa~o Interamericana de Radiodifusao apoia
ABERT
No dia lOde fevereiro de 1966, J oao Calmon participou em Montevideu de
urn Congresso da Associa~ao Interamericana de Radiodifusao (AIR) e expos aos
delegados do Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Venezuela aluta da Associa~ao
Brasileira de Emissoras de Radio e Televisao (ABERT) contra a penetra~ao do
capital estrangeiro nas empresas de comunica~ao do BrasH. ''No dia 11 -lembra
Calmon- a AIR, que congrega as esta~6es de radio e TV das tres Americas,
aplaudiu a atua~ao da ABERT e de seu presidente. Na mesma oportunidade, 0
Brasil foi escolhido para sede do organismo regional suI do Continen te, cabendome a presidencia. A nossa campanha alcanyOU, portanto, o apoio da maior
organiza~ao interamericana no campo do radio e da televisao" 130.

Reclamatoriade RubensAmaral
No dia 22 de janeiro de 1966,0 ex-diretor-geral da TV Globo,
Rubens

127.Ibidem,p.101-2.
128. Ibidem,p.64.
129. Ibidem,p. 97.
130. Ibidem ,p. 84.
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Amaral, demitido em dezembro de 1965, entrou corn uma reclamat6ria na
Justi~a reivindicando direitos trabalhistas decorrentes de "demissao
indireta". Na reclamat6ria, conforme ja referimos anteriormente, Amaral
acusou a Joseph Wallach, assessor tecnico de Time-Life junto A Globo, de
ingerencias na administra~ao da empresa brasileira.
A reclamat6ria de Rubens Amaral teve grande repercussao, pois
comprovava a inconstitucionalidade da "assessoria tecnica" prestada por
Time-Life a Globo. Evidentemente, Roberto Marinho nao perdeu tempo
para buscarum acordocom RubensAmaral. Enodia IOdemar~ode
1966,Rubens Amaral voltou atras e acabou enviando a Roberto Marinho
uma carta neutralizando suas afirma~oes feitas na Justi~a do Trabalho. 0
pr6prio Roberto Marinho, em seu depoimento A CPI Globo/Time-Life,
relatou 0 epis6dio:
''0 Sr. Rubens Amaral apresentou, no dia 22 de fevereiro, a
reclam~ao trabalhista, dando, a colabora~o que 0 Sr. Joseph Wallach me
emprestou, 0 carater de interven~ao ind6bita. Mas logo que meditou, que
viu a explora~ao que estava sendo feita na televisao em tomo de sua
peti~ao a Justi~a do Trabalho, apressou-se em me procurar para declarar
(por escrito): 'Ante as explora~Oes que vem surgindo em torno do meu
afastamento da TV Globo, sin to-me no dever de revelar que outro motivo
nao me moveu que nao fosse 0 acima declarado. Infelizmente, apesar dessa
longa e atuante convivencia, nao encontrei melhor alternativa que a de
procurarestabelecer emjuizo as nossas divergencias administrativas,
circunstanciais, porem, as rela~oes entre 0 empregador e seu empregado;
em busca de repara~ao dos meus direitos e que escolhi este caminho. Por
oportuno, desejo conc1uir reafirmando que a todo tempo muito me honrei
de trabalhar na Radio Globo e na TV Globo, onde sempre vi exemplos de
lealdade e de brasilidade e empenho na defesa dos interesses do Pais e nem
se poderia esperar outra atitude de uma empresa pertencente e dirigida
exclusivamente por brasileiros que, em sua longa vida publica, somente
visaram 0 nobre exercicio das altas responsabilidades da
imprensafaladaeescrita'" 131.
Mais adiante, em seu depoimento a CPI, Roberto Marinho deu mais
detalhes sobre 0 acordo feito corn RubensAmaral: '0 Senhor Rubens
Amaral, quando se formou a TV Globo, coma meu velho amigo "de 21
anos, prestou servi~os inestimaveis na forma~ao da TV Globo e eu achei
que deveria remunerar 0 Sr. Rubens Amaral, retribuir essa dedica~ao do Sr.
Ruhens Amaral, dando-Ihe de presente dez rnil cotas da TV Globo. Agora,
corn 0 afastamento do Sr. Rubens Amaral, readquirimos essas cotas,
naturalmente
131. CAMARADOSDEPUTADOS,Op.cit.p. 38. (Dcpoimentode RobertoMarinho).
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bastante valorizadas e fizemos urn acordo corn 0 Sr. Rubens Amaral na Justi~a
trabalhista, recentemente" 132.
Tambem na CPI, Rubens Amaral detalhou que pedira cerca de Cr$14O
milheies de indeniza~§o na Reclamatoria. Corn 0 acordo, Marinho pagou Cr$ 60,4
milheies de indeniza~§o e readquiriu as cotas que lhe foram doadas por CrS 19,6
milheies, totalizando Cr$ 80 milheies que seriam pagos em presta~eies mensais.
Pelo menos, isso e 0 que foi oficialmente concedido para Rubens Amarall33.

Calmon reeleito presidenteda ABERT

No dia 11 de mar~o de 1966, Joao Calmon foi reeleito para mais urn
mandato de tres anos na presidencia da Associa~ao Brasileira de Emissoras
de Radio e Televisao. Compareceram a Assembleia Geral Extraordin[uia
representantes de mais de quatrocentas emissoras da maioria dos estados e
Calmon foi eleito por unanimidade 134. A elei~ao foi considerada coma
urn respaldo politico a campanha movida por Calmon contra a inmtra~ao
do capital estrangeiro nas empresas de comunica~ao. Alem disso, alguns
dias antes, numa sessao do Sindicato das Empresas de Radio e Televisao
da Guanabara, corn todas as emissoras de televisao representadas- corn
exce~ao da Globo - foi aprovada uma mo~ao de solidariedade a Calmon,
por sua atitude "em defesadadasse "135.
24 de mar~o de 1966: Calmon ~ coletiva a imprensa internacional

No dia 24 de mar~o de 1966, J oao Calmon deu urna entrevista
coletiva a imprensa internacional que teve repercussao mundial em vista
das denimcias de infiltra~ao de capital estrangeiro na imprensa e nas
emissoras de radiodifusao brasileiras. Estiveram presentes a coletiva
representantes dos seguintes 6rgaos: Agencia ANSA (Italia); ''Time'', CBS,
"New York Times", Adido de Imprensa daEmbaixadados EUA, "MC Graw
Hill", UPI, Associated Press (EUA); "The Economist", BBC, Agencia
Reuters, "Daily Express", "Daily Telegraph" (Inglaterra); France Press,
"France Soir" (Fran~a); Agencia Tass (Uniao Sovietica) e "Finanz
Wirtschaft - Zurich" (Alemanha) 136.
132. Ibidem ,p. 38.
133. Ibidem ,p. 60. (Depoimentode Rubens Amaral). 134.CALMON,Op.clt.,p.94.
135. CAMARA DOS DEPUT ADOS, Op. cl t., p. 64. (Depoimento de J 03:0 Calmon).
136. CALMON .Op. cit.,p.110.
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Criadaa CPI Globo{Iime-Ufe
No dia 30 de mar~o de 1966, foi oficialmente criada a Comiss!io
Parlamentar de Inquerito (CPI) que investigou as liga~Oes da Organiza~o
Globo corn 0 grupo norte-americano Time-Life. A CPI foi composta por
dez deputados da Alian~a Renovadora Nacional- Arena (Cunha Bueno,
Aderbal Jurema, Ojalma Marinho, Medeiros Neto, Raul de Gois, Elias do
Carmo, Manoel Taveira, Geremias Fontes, Geraldo Guedes, Euripedes
Cardoso eo suplente Amaldo Nogueira); e porcinco deputados do partido
oposicionista, 0 Movimento Democratico Brasileiro - MOB (Cesar Pietro,
Mario Piva, Clodomir Leite, Levy Tavares, Roberto Satumino e 0 suplente
Ario Teodoro).
Foram eleitos, presidente, 0 deputado Roberto Satumino e vice-presidente,
o deputado Medeiros Neto. Foi nomeado relator 0 deputado Djalma Marinho e coma relator-Substituto; 0 deputado Mario Piva.
A CPI teve 0 importante papel de tratar publicamen te de urn assunto
que vinha sendo conduzido sigilosamente pela Comiss!io de Investiga~Oes
do Ministerio da Justi~a, pelo CONTEL e ate mesmo pelo Banco Central,
que se negavam adivulgar os contratos firmadosentre aGlobo e 0 grupo
Time-Life ou mesmo a informar sobre 0 andamento da apura~ao dos fatos
137. Calmon revel a ainda que, "por coin ciden cia" , os boletins do Banco
Central que continham os valores das remessas de dblares do Time-Life
para a Globo, come~aram a atrasar muito, depois de criado 0 escandalo
138. Carlos Lacerda,
em seu depoimento a CPI, lembrou que "enquanto Y.Exas. procuram apurar
os fatos assim, em publico, esses mesmos documentos, esses mesmos
argumen tos levam 0 carimbo de secreta do Con selh 0 Nacional de
Telecomunica~Oes. Secretosos docurnentos? Nao.Secretas, sim,
asinfluencias que anulam o poder desses documentos. Secretas as
influencias que retardam as decisOes"
Rea~Oes
militares
139.
No dia 14 de abril de 1966,0 General Justino Alves Bastos,
Comandante do HIP Exercito enviou a Joao Calmon a seguinte mensagem:
"Oesejo expressar ao digno amigo a excelente impressao que recebi de sua
elucidativa entrevista na televisao, em Porto Alegre, no dia 3 proximo
passado. Estou certo de que a vigilancia do Govemo do Marechal Castelo,
bem coma a patriotica prega~ao do nobre deputado, evitar!io as amea~as
reveladas por
137.ECAMARADOS DEPUTADOS. Op. cit.,p.13. (Depoimentode JmioCalmon). 138. Ibidem ,p.13.
139. Ibidem,p. 71. (Depoimentode Carios Lacerda).
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Vossa Excelenciae tramadas dentro e fora do nosso territ6rio" 140.
Por outro lado, em entrevista concedida aos Dianos Associados, 0 general
Peri Bevilacqua, ministro do Superior Tribunal Militar, fez as seguintes
declara~Oes sobre a infiltra~110 do capital estrangeiro nas empresas de
comunica~l1o: ,,~ fora de duvida que essa intromiss110 e consequente influencia
alieni gena sobre a opiniao publica comprometem a seguran~ nacional. ~ urn caso
de polfcia. ~ urn atentado frontal a Constitui~110 dos Estados Unidos do
BrasH. Nao apenas a Constitui~ao, mas tambem 0 C6digo BrasiIeiro de
Telecomunica~oes e violentado, quando estrangeiros indesejaveis s1l:0 admitidos
em parceria por brasileiros esquecidos do seu dever de obediencia a lei do Pais e a
organizay110 de telecomw>icayOes que lhes foram
concedidas pelo Estado. 0 Estado pode e deve cassar tais concessoes, por
inadimplementoda Lei" 141.
A interven~o de Roberto Camp os
Em pleno processo de debate e apurayao de denilncias contra a Globo pela
Comissao ParIamentar de Inquerito, pelo Conselho Nacional de
TelecomunicayOese pelaCornissao de InvestigayOes do Ministerio daJustiyaos
rninistros da area econbrnica do govemo Castelo Branco participaram de urn
programa de televisao, na TV Tupi de Sao Paulo, e assumiram uma posi~ao que
pode ser taxada, pelo menos de "condescendente" em relay1l:0 a inf1ltrayao
inconstitucional do capital estrangeiro nas empresas de comunica~ao. Nessa
entrevista, os ministros afll111aram desconhecer a legislayao e as proibiyOes da
Constituiyao e procuraram descaracterizar 0 papel do capital estrangeiro nessas
empresas, confundindo-o corn simples "fmanciamentos". "Parece-me - disse
Lacerda - extremamente construtiva a liy110 de ignorancia exibida pelos ministros:
0 das Finanyas e 0 do Planejamento" 142. A entrevista dos ministros Otavio de
Bulhoes, da F azenda, e Roberto Campos, do Planejamento, foi no programa
"Pinga-Fogo" da TV Tupi de Sao Paulo, sendo conduzida pelo jomalistaJ
oaquimPinto N azario:
"JOAQUIM PINTO NAZARIO (Pergunta) - Como 6 que V ossas
Excelencias apreciam as denimcias sobre capitais estrangeiros naimprensa, no radio
e na televisao no BrasH?
MINISTRO OTAvIO BUlliOES (Responde) - Eu OUyO falar sobre
essa invasao, mas nao estou a par. Nao sei responder. Eu sei que, constitucio
140. CALMON. Op. cit., p. 157-8.
141. Ibidem,p.158.
142. CAMARADOS DEPUTADOS. Op. cit.,p.17. (Depoimentode Carlos Larceda).
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nalmente, a imprensa deve ser nacional. Nao deve ser estrangeira. Agora, por que
ha j ornais estrangeiros, porque ha revistas estrangeiras, eu nao sei.
MINISTRO ROBERTO CAMPOS (Responde) - Eu nada tenho a
acrescentar. Isto e urnadenimciae o Govemo fez 0 quelhe compete: criaruma
Comissao de Inquerito sob a orienta9ao e supervisao do senhor ministro da Justi9a.
Essa Comissao de Investiga9aoapuraraosfatos.
JOAQUIM PINTO NAZARIO - Enmo eu queria apenas pedir urn
esclarecimento ao Sr. rninistro da Justi9a ou ao Sr. rninistro do Planejamento.
Como ~ possivel que a Superintendencia da Moeda e do Credito (SUMOC) registre
a en trada de capi tais estrangeiros destinad os a orgaos de divulga9ao no Pai s?
MINISTRO OT A VIO BULHOES - Isso eu nao sei se acontece.
JOAQUIM PINTO N AlA RIO (Esclarecendo) - Consta de uma revista
que foi apresentada na televisao, a revista da SUMOC (Nazario queria referir-se ao
Boletirn do Banco Central da Republica, exibido por Calmon) e onde se registra a
entrada de capital estrangeiro destinado a orgaos de divulga9ao do BrasH.
MINISTROOTAvIO BULHOES -Eeles registramisto?
JOAQUlMPINTONAzARIO -Sirn.
MINISTROOT AVIO BULHOES - Istoeu naosei.
MINISTRO ROBERTO CAMPOS - Eu tambem nao sei bem a resposta
porque ha dois tipos de capital estrangeiro: 0 investimento direto e 0 fmanciamento.
0 fmanciamento certamente e registravel e desejavel, porque a propria indUstria
nacional, 0 radio ea televisao dependem, em viuios casos, de fmanciamentos
estrangeiros. ~ possivel que 0 que tenha sido reportado na revista da SUMOC seja
fmanciamento a empresas jornalisticas do BrasH. Se ha ou nao investirnentos
diretos registrados, eu nao sei. Eu tambem nao conhe90 bem a legisla9ao. Nao sei
se e possivel ou nao a participa9ao minoritiuia de in teresses estrangeiros. ~ algo
que escapa ao meu conhecimen to, mas corn toda a probabilidade a docurnenta9ao a
que se referiu deve ser sobre fmanciamentos e ha nurnerosos financiamentos.
Inclusive esta esta~ao (a TV Tupi de Silo Paulo) deve ter sido tinanciada pelo
exterior e esses creditos de fmanciamentos devem ter sido registrados. Mas,
francamente, nao e materia que eu tenha investigado" 143.
A entrevista mereceu 0 seguinte comentario de J oao Calmon: "Ora, se 0
rninistro da excepcional irnportancia do Sr. Roberto Campos, que manipula 0
or9amen to e controla os auxilios e fmanciamen tos estrangeiros, procura fazer too
deploravel confusao entre financiamentos ilegais, por urn grupo que

143. CALMON. Op. cit.,p. 149-50.
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participa do lucro e da receita bruta do empreendimento, e fmanciamentos de rotina
para importa9ao de equipamentos, evidentemente 0 grupo estrangeiro, no caso
Time-life, por certo estani tranqiiilo 144.
A superficialidade corn que os ministros da area economic a trataram os
problemas levantados nao era, por certo, casual. 0 govemo implantado em 1964
tratava de contomar as resistencias que surgiam, incl usive na area militar, mas
manobrava para garantir a implanta9ao da TV Globo, que seria instrumento
fundamental na poHtica de internacionaliza9ao da economia atraves da cria9ao de
urn mercado nacional de produtos industriais sofisticados. Roberto Campos era
figura notoriamente identificada corn os interesses do capital estrangeiro e tambem
Otavio Gouvea de BulhOes, que mais tarde chegaria a ser presidente da poderosa
multinacional Ericsson, da industria eletronica que,juntamente corn a Standard
Eletric e a Nippon Eletric Company (NEC), controlaram 0 mercado brasileiro de
telecomunica90es, criado corn maci90s investimentos do Governo apbs 1964.
Por outro lado, CarIos Lacerda identificou a posi9ao de Roberto Campos
corn a de Weston Pullen Jr. , diretor do gru po Time- Life, que defendeu a
participa9ao minoritariade gruposnorte-americanosnas empresas brasileiras de
comunica9ao, para contomar as restri90es legais aestrangeiros, que existem em
varios pal ses da America Latina: "Quando interpelado sobre as condi90es desta
opera9ao, disse ele (Roberto Camp os) nao ver nada de mau num financiamento

em carater minoritario. Nao e financiamento. Nao ha economista,
principiante e reprovado em segunda epoca, capaz de confundir
fmanciamentocominvestimento,emuitomenoshaalguem que se deixe iludir
por, esta sim, estranha coincidencia: 0 ministro do Planejamento considera
normal, considerava, naquela ocasiao, a posi9ao minoritana de urn grupo
estrangeiro na TV Globo. 0 Sr. Pullen, responsavel por esta posi9ao,
defmia-a coma 0 ponto urn da politica adotada pelos grupos de televisao e
radio dos Estados Unidos para poderem entrarnessas areas daAmerica
Latina" 145.
Calmon chamou a aten9ao para as responsabilidades polfticas e
administrativas do ministro Roberto Campos, que assumia publicamente
posi90es favoraveis a presen9a inconstitucional do capital estrangeiro'no
Brasil: "Como sabemos, 0 ministro Roberto Campos; alem de ser 0
responsavel pela elabora9ao do Or9affiento, portanto, pela manipula9ao
dos cruzeiros, e tambem 0 responsavel por todo 0 problema de dinheiro
estrangeiro, emprestimos, financiamentos, aux ilios" 146.
144. Ibidem,p. 150.
145. CAMARADOS DEPUTADOS. Op. cit., p. 71. (Depamento de Carlos I..arrerda~
146. Ibidem,p. 39. (Depoimentode JoaoCalrnon).
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Prossegue Calmon: "0 titular do Planejamento procurou defender as
transayOes do Sr. Roberto Marinho corn 0 grupo americano, dizendo nao conhecer
bem os detalhes do problema. E mais: nem sabia se, de fato, os acordos feriam a
Constituiyao do BrasH. 0 ministro Roberto Campos e urn homem bem informado e
cuho. Nao tinha, pois, 0 direito de proclamar publicamente sua ignorancia em
relayao a esse ponto, que diz t1l:0 de perto aos superiores interesses da Nayao que
ele ajuda a administrar. Todos sabem, menos 0 Sr. Roberto Campos, que a
Constituiyao do BrasH n1l:0 permite nenhuma participayao de capital estrangeiro,
ou mesmo de estrangeiros, na area do radio, do jomal e da televisao. Nao permite
nem sequer urna participayao na base da compra de urna (mica ay1l:0. 0 pior e que
0 ministro do Planejamento, corn a sua inegavel inteligencia, quis confundir esse
tipo de fmanciamento espUrio, ilegal e inconstitucional, corn urn financiamento de
rotina, que beneficia todas as estayOes de radio e televis1l:0 e a imprensa deste
Pais. Todas as emissoras de radio e televisao, jomais e revistas importam 0 seu
equipamento do exterior. Como nao tern capacidade para pagar a vista as rotativas,
as linotipos e os transmissores, estas empresas brasHeiras obtem 0 fmanciamento e
efetuam 0 pagamento ao longo de cinco anos, geralmente nas seguintes bases:
10%por ocasiao da assinatura do contrato; lO%quando da entrega dos documentos
de embarque e 40% corn garantia de urna carta de credito brasileira, confirmada
porum Banco estrangeiro. Este eo fmanciamento de rotina que se conhecia no
Brasil. Este fmanciamento do Time-Life, que nao e Banco, mas urna empresa
proprietaria de revistas, de estayOes de radio e televisao, e estranhissimo. 0 grupo
Time-Life ja mandou para a TV Globo quase cinco milhoes de d6lares. Como a TV
Glob 0 vai pagar esse dinheiro? Em prestayOes trimestrais ou anuais? Nao! Esse
fmanciamento vai ser pago corn uma participayao no lucro e na receita bruta da TV
Glo boo Ora, quem partici pa da receita e do lucro de uma empresa precisa tamMm
participar da orientay1l:o dessa empresa. Isso e necessario porque de urna
deterrninada orientay1l:0 pode resultar maior ou menor receita, maior ou menor
lucro. 0 que 0 grupo Time-Life estafazendo corn a TV Globo e urna
burladalegislayao brasileira. E e uma burla grosseira, porque ha tecnicos que n1l:0
s1[0 empregados da TV Globo. Sao empregados do grupo Time-Life. Que n1l:0
recebem em cruzeirosrecebem em d6lares, em Nova Iorque. Que nao s1l:0
subordinados a Direy1l:0 da TV Globo, dessa concession aria brasileira, rnas s1[0
subordinados aos seus patroes norte-americanos, que vivem nos Estados Unidos.
"Portanto, 0 rninistro Roberto Campos n1l:0 tinha 0 direito de tentar
confundir 0 financiamento de rotina, para a compra de equipamento, corn esse tipo
de financiamento, que envolve 0 controle indireto de urna estay1l:0 de televis1l:o
brasileira por urn grupo estrangeiro. 0 ministro Roberto Campos,
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nesse epis6dio, errou e errou gravernente. Corno ele e urn rninistro que desfruta de
enorme prestigio, rnuita gente 0 considera urn super-rninistro, urna especie de
primeiro-rninistro. Adotando essa atitude, deu urn grande alento a esse
grupoestrangeiro Time-Life" 14 7.
o envolvimento dire to e indireto de Roberto Campos na associayao da
Globo corn 0 Grupo Time-life tambern se evidencia por outros fatos. 0 advogado
que assistiu a Globo na assinatura dos contratos corn Q grupo Time-Life foi Luiz
Gonzaga do Nascimento Silva, que trabalhou na equipe de Roberto Campos.
Nascirnento Silva ocupou altos postos nos governos pos-64, sendo presidente do
Banco Nacional da Habilitayao (BNH) e ministro do Trabalho no Governo Castelo
Branco e rninistro da Previdencia Social no Governo Geisel. Registra-se tarnbern
que a assinatura dos contratos Globo/Tirne-Life e as prirneiras rernessas de d61ares
ocorrerarn, lernbra Lacerda " - nao ha nisto insinuayao, e apenas urna questao
de referencia cronol6gica quando era ernbaixador em Washington 0 rninistro
Roberto Carnpos" 148.
Joao Calmon tamMrn aponta outro forte indicio do envolvirnento de Roberto
Campos corn urna estrategia de irnplantayaode grupos estrangeirosna area da
cornunica~o,rnencionandoo caso da tentativa de cornpra da TV Cultura de Sao
Paulo, dos Dicirios Associados: "a Sr. Roberto Marinho tarnbern tentou cornprar,
pelo grupo Time-Life e eu nao sabia que naquela epoca era tao profundamente
ligado esse grupo ao Sr. Roberto Marinho e TV Globoele tentou cornprar essa
rnesrna TV Cultura de SaoPaulo, que havia despertado interesse no grupo dos
Mormons (grupo estrangeiro, que tambern tentava adquirir ernissoras no Brasil).
Quem foi 0 intermedifuio da cornpra? Foi 0 Sr. Harold Polland, que e urn hornern
de confianya da equipe do Sr. Roberto Camp os; e urn detalhe rnuito irnportante:
tambern em virtude dessa sua condiyao de elernento de confianya do Sr. Roberto
Camp os, foi norneado presidente do Conselho Nacional de Econornia" 149.
As ligayoes de Roberto Campos corn 0 capital norte.arnericano
transparecern de rnuitas rnaneiras. Jo3:o Calrnon rnostra urna delas, citando 0
jornal "The Houston Post", do "dia 8 de rnaio de 1964, seyao segunda, pagina 7, em
que se anuncia para as sete horas da noite urna entrevista sobre urna vista do Brasil,
urn aspecto do Brasil, pelo Sr. Roberto Campos, rninistro do Planejamento
escolhido ou apontado - appointed, diz 0 jornal - pelo

147.CALMON.Op. cit.,p.121-123.
148. CAMARADOS DEPUTADOS. Op. cit.,p. 72. \DepoimentodeCarlos Larcerda). 149.
Ibidem,p.l1. (Depoimentode JoaoCalmon).

171

presidente Johnson (dosEUA)e que seraentrevistado" 150.
Joao Calmon tambem lembra as liga~oes de Roberto Campos com 0 grupo
norte-americano "Vision Inc. " que editava no Brasil a revista "Visao" e estava
eufbrico com a possibilidade de plena atua~ao no Brasil, apesar dos impediment os
constitucionais: "Volto a dizer que uma das causas dessa euforia foi certamente 0
lapso - ou a impmdencia - do ministro Roberto Campos quando permitiu que seu
nome aparecesse num anuario editado por essa organiza~ao corn 0 titulo de
'Progresso 65-66', anuario esse que declara ser uma edi~ao especial de 'Vision' - em
castelhano. No anuario 0 nome do ministro Roberto de Oliveira Campos aparece
como 'Conselheiro Especial', acima do nome do dire tor, por sinal urn cidadao
norte-americano, Nicholas Raymon, e de outros ar.Jericanos como Robert Brown e
uma senhora, Marilyn Hofner, enfim, uma serie de cidadaos americanos. 0 ministro
Roberto Campos, acredito que a sua revelia, teve 0 seu nome destacado coma
membro do Conselho Editorial de run a edi~ao especial da revista 'Visao'" 151.
Mas 0 fato mais grave que liga Roberto Campos aos interesses da Rede
Globo e do grupo norte-americano Time-Life foi tambem revelado por Joao
Calmon: "Se 0 presidente da Republica tern 0 seu SNI, eu tenho tambem a minha
rede de informa~Oes, constituida por amigos e admiradores desta campanha,
verdadeiros 'Voluntarios da Patria', prontos a trazer a meu conhecimento 0 que se
passa nos bastidores desta Na~ao. Por run destes informantes, por exemplo, sou be,
e anteriormente ja 0 revelei, que uma alta figura da vida brasileira havia procurado
0 comandante Euclides Quandt de Oliveira, ponderando ao presidente do Consellio
Nacional de Telecomunica~oes que a sua decisao sobre 0 caso Time-Life deveria
ser protelada, uma vez que 0 assuntoseriaenquadradoem artigosde umanova Leide
Imprensa,jaem
elabora~ao no seio do Governo. Corn essa manobra, a alta autoridade a que me
referi pretendia adiar a decisao por urn ou dois anos. E sabem quem tomou a
iniciativa de procurar 0 comandante Euclides Quandt de Oliveira? Nada mais, nada
men os do que 0 Sr. Roberto Campos, homem tao poderoso e tao acima do bem e do
mal que nao teve escrupulosem consentir que seu nome, coma ja informei,
aparecesse coma membro do Conselho Editorial do anuario de uma revista
estrangeira, 'Visao', precisamente a publica~ao que comanda a esquadrilha-pirata
que bombardeia corn d6lares faceis a pobre imprensa brasileira. Mas 0 ministro do
Planejamento, que julgavamos absorvido pelos seus graficos e formulas antiinflaciomirias, de sce as vezes de suas alturas para

150. Ibidem, p. 37. (Depoimento de Roberto Marinho).
151. CALMON,op. clt. p.lS2.
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tarefas de menor parte. Ainda recentemente, em companhia do diretor da
Agencia Nacional e do presidente do Instituto Brasileiro do Cafe, procurou
fazer urn levantamento de dinheiro em empresas estatais e paraestatais, a
Urn de pagar certa publicidade comemorativa do segundo aniversario do
movimento de 31 de maryo. Essa tentativa de assalto aos cofres publicos
foi bravamente repelida pelo marechal Ademar de Queiroz, presidente da
Petrobras, que se negou a contribuir corn a parcela de cis 7 milhOes para 0
'bolo' publicitario. Atitude digna de urn administrador honrado que 1130
quis que se confundisse 0 Govemo do marechal Castelo Branco corn 0
govemo anterior, quando as verbas das autarquias e dos Institutos eram
divididas entre amigos, coma nurna Sociedade de Socorros Mutuos. ~ claro
que os altos pad roes de dignidade e compostura da administrayao atual en
tram em conflito corn atitudes coma a que acabo de apontar, dando nome
aos bois. (...) No epis6dio Time-life, ele (Roberto Camp os) esta agindo de
modo a dar uma pessima impressao. Alias, diga-se de passagem, a
cobertura publicitaria que esse grupo da ao ministro do Pl anej amen to e
enorme. Ganha espayos de estrela de cinema" 152.
RejeitadoParecerdo DCT que pediacassa~ao

CarIos Lacerda, no seu depoimento a CPI Globo Time-Life conta
coma
foram progressivamente sendo desarmadas as posiyOes contnirias a
Globono Conselho Nacional de TelecomunicayOes: "Quinze de abril de
1966, nova reuniiIo infrutifera, on de foi rejeitada uma moyiIo do
representante do 6rgao por exrelencia desses assuntos, segurno as
atribuiyl>es que the dei 0 C6digo de Telecomunicay6es. Esse parecer, Sr.
Presiden te ,eu preferia que a Comissao 0 requisitasse. ~ longo, nao me
permitiria le-Io. Mas e sobretudo urn ato de integridade, embora vao, ou
pelo menos provisoriamente vao. Ali se confirma a conclusao da Divisao
Juridica (parecer ernitido em agosto de 1965) e se vai alem, pois ali se p6e
em questao como, permita que diga, a
meu ver, ela realmente esta posta. Se estei violada a Consti tuiyiIo, nao ha
que dar prazo ao violador para promover urn casamento polltico. Trata-se
de promover as medidas cabiveis para fazer cessar os efeitos da violayao,
ou seja, a cassac;ao do canal, pois e esta a penalidade; enquanto nao a inovarem
ou substituirem, esta e a que esta em vigor"153.
152. Ibidem,p.155-1S7.
153. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op.cit., p. 72. (Depoimento de Carlos Larerda).
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26 de abril de 1966: CONTEL decide "dar tempo" a Globo
Em sessao realizada no dia 26 de abril, 0 Conselho Nacional de
TelecomunicayOes (CONTEL) fmalmente deliberou sobre a representayao do exgovernador da Guanabara, Carlos Lacerda, que havia gerado 0 processo
CONTEL 13.30~65. 0 parecer assumido pelo CONTEL foi aprovado conforme diz
a decisaQ oficial divulgada em 21 de maio de 1966 - corn oito votos a favor e
nenhum contra. Mas e preciso que se entenda 0 contex to em que se chegou a esta
decisao.
Em agosto de 1965, ja havia urn parecer claro da Divisao Juridica do
CONTEL constatando a violayao da Constituiyao e recomendando a cassayao da
concessao da TV Globo. Em 3 de setembro de 1965,0 representante do Ministerio
da Justiya, Rugo Lisboa Dourado, contestou 0 parecer da Divisao Juridica corn
outro parecer que tinha conclusao diametralmente oposta:
"Em conclusao, tendo em vista 0 que foi exposto, entendemos que: a) nao ha
nada no processo que possajustificar a aplicayao de qualquer pena a TV Globo
Ltda.; b) nao podeni ser levado em considerayao 0 parecer da Divisao Juridica, por
ter faltado ao Sr. dire tor os elementos indispensaveis para uma melhor apreciayao
do assunto; c) se existe realI'1ente alguma relayao de subordinayao da TV Globo
Ltda, a Time-Life Inc., esta nao se deixou mostrar nos elementos constantes do
processo, nao podendo 0 CONTEL manifestar-se sobre possibilidadesouhipoteses".
154.
No dia 22 de fevereiro de 1966,0 mesmo Rugo Lisboa Dourado, ernitiu novo
parecer, ratificando os termos do parecer anterior e acrescentando as seguintes
propostas: "Assim urge umaelaborayao legislativacujos textos de lei vedem
expressamente as empresas que explorem serviyos de radiodifusao, quersonora ou
de imagens 0 seguinte: a) firmar contrato de assist€mcia tecnica, quer corn pessoa
fisica ou juridica, cuja retribuiyao pelos serviyos recebidos seja por meio de uma
determinada porcentagem da receita ou do lucro; b) celebrar contratos de
fmanciamentos em proporyOes excessivas ao capital social e recursos fornecidos
pelos pr6prios acionistas, proporyao esta a ser flXada pelo CONTELem ato
regulamentar. (Entendendo-se por financiamento nao s6 0 puro e simples, coma
ainda 0 aleat6rio coma a participayao em lucros, a sociedade em conta de
participayao ou qualquer outra forma negocial corn participayao em lucros). L.) d)
estabelecer clasula contratual de locayao do imovel ou equip amen to cujo aluguel
seja expresso em uma participayao na re cei ta ou lucro; e) qualquer especie de
convenio, acordo, ajuste ou contrato, corn empresas estrangeiras, relacionados corn
a administra<;:ao, operayao e
154. Ibidem,p. 75.
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programayao cia estayao; t) programayao que nao sej a preparada pelas proprias
emissoras ou por fmnas nacionais cujos cotistas, acionistas, diretores, gerentes e
administradores sejam brasileiros natos; g) a exibiyao de programas de origem
estrangeira que ultrapassem a proporyao minima de 30%do horano cia
programayao. (...) Outrossim, devera constar expressamente na lei, que as atuais
concessionarias ficarao obrigadas a adaptar-se it nova lei, no prazo de 90 dias, a
partir de sua publicayao, sob pena de cassayao" 155.
Os princfpios formulados nesse parecer foram posteriormente incorporados,
de uma forma bem mais liberal it participayao do capital estrangeiro, num
anteprojeto de Lei proposto pelo CONTEL Mas a luta politica, nos bastidores do
Governo era grande e, em 13 de abril de 1966,0 "Estado de Sao Paulo" divulgava
posiyOes surgidas no CONTEL e as ameayas que pesavam sobre seu presidente,
Euclides Quandt de Oliveira: "Enquanto
isso, oConselho Nacional de Telecomunicayoes chegava it conclusao de que os
acordos entre 0 Globo e Time-life ferem a Constituiyao; isso nao foi divulgado
oficialmente, mas em carater reservado. 0 presidente do CONTEL, comandan te
Euclides Quand t de Oliveira, por enquanto nao deixara 0 cargo; 0 governo resolveu
recuar e manre-lo naquele 6rgao" 156.
.

0 CONTEL acabou acatando os principios do parecer do conselheiro

Hugo Lisboa Dourado e 0 parecer fmal teve a seguinte redayao: "Urn exame
minucioso dos pareceres do relator e dos aspectos levantados e discutidos durante
as reunioes efetuadas levam-nos it seguinte conclusao:
CONSIDERANDO:
- que sob 0 titulo de assistencia tecnica administrativa ha referencias a
noticias, publicidade, orientayao e assistencia recnica;
- que, mais de uma vez, e citado um elemento de Time-life corn
atribuiyoesequivalen tesa gerente-geral da TV Globo;
- que Time-Life tera uma participayao equivalente a 45% dos lucros
liquidos cia TV Globo;
- que Time-Life e a firma Ernest &Ernest poderao visitar e
inspecionar, corn acesso direto a livros, arquivos, contratos, faturas, documentos

de caixae comprovantes, e alem disso, poderao discutir corn funcionanos da TV
Globo os negoci os da TV Glo bo em materia con tra tual;
- que alem dos 45% dos lucros liquidos, a TV Globo pagara, por contrato, a
Time-Life 55%das despesas especificadasem contratoemais 3o/odas receitas brutas
da emissora, coma parte da remuneraryao da assistencia tecoica prestada;

155. Ibidem ,p. 75.
156. ALMEIDA FILHO. Op. cit.,p. 49.
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- que a ex periencia ja acumulada no setor de radiodifusao mostra que
nao ha necessidade de assistencia tecnicaestrangeira em prazos longos;
- que estil prevista para a90es judiciais de vul toem que esteja envolvida a
TV Globo a participa9ao de urn advogado brasileiro de Time-Life;
- que a TV Globo, para ampliar suas instala90es, mesmo que nao aquelas
arrendadas por Time-Life, tera que obter autoriza9ao de Time-Life;
SOMOS DEP ARECER:
IP - Que muito embora existam no contrato clausulas que declaram
expressamente obediimcia a legisla9ao brasileira, a soma de atos ate aqui citados
mostra uma gama de compromissos economicos e administrativos, como ressaltou 0
relator, de tal ordem que impede a afirma9ao de que Time-Life nao esteja
participando, mesmo de maneira indireta, da orienta9ao e administra9ao da TV
Globo. Desta forma, os contratos celebrados entre Time-Life e TV Globo, tal coma
estao, nao poderao ser aceitos pelo Conselho N acional de Telecomunica90es. Ha
necessidade de urna revisao geral dos mesmos, de maneira a ajusta-Ios
inequivocamente a letra e ao espirito do artigo 160 da Constitui9ao Federal e
legisla9ao vigente. Para isso opinamos no sentidode se conceder a TVGloboo
prazomaximode noventa dias.
2P - Que tal medida nao impedira que 0 assunto venha a ser reexaminado,
caso os resul tados das investiga90es que se desenvolvem atraves da comissao
especial tragam a luz novos document os cujo teor indique a necessidade de tal reex
ame.
3P - Que, por outro lado, sentimos todos a necessidade de que a lei ordinaria
venha a regulamentar, corn a precisao que se impoe, 0 artigo 160 da Carta Magna,
em particular, coma propOe 0 relator. Acrescentamos, porem, que a medida
proposta deve ser tomada simultanea mas independentemente do processo que
estamos exarninando. Para isso, deve ser constituida no Conselho, imediatamente,
urna comissao para elaborar anteprojeto de lei a ser sugeridaao Sr. presidente da
Republica, atraves do ministro da J usti9a" 157.
Tudo indica que a decisao tomada no dia 26 de abril foi muito diffcil: "Nao
queria deixar de salientar - disse Carlos Lacerda - que a decisao final do CONTEL
(... ) e urn desses curiosos documen tos cuj a conclusao e contradi tbria corn todas
as premissas. A decisao do CONTEL afmna que houve burla e infringencia da
Constitui9ao e das leis e conclui dando urn prazo de noventa dias ao inferior para
continuar 0 negbcio, desde que possa mascara-Io mais urn pouco" 158.
Lacerda tambem e bastante explicito na denimcia da existencia de uma

157. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op. cl t. p. 76. (Depoimento de Carlos Lacerda).
158.Ibidem,p.75.
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articula9ao urdida pelo Govemo para beneficiar a"Globo: "Os Conselheiros que
receberam ordem do Govemo para votar a favor de Roberto Marinho saD:
Jose Antonio Marques, representante do ltamarati; Haroldo Correa de Mattos, da
EMBRATEL, empresa estatal cujo presidente e daescolhapessoale seja-me permitido,
corn to do 0 respeito, mas e fato que, de passage m, nao posso deixar de mencionar,
porque a simples omissao pare ceria maliciosa
sobrinho do presidente da Republica; Hugo Dourado, representante do Ministerio
da J usti9a, nomeado pelo presidente J oao G oul art, e foi 0 relator do processo,
autor dos dois pareceres cujas conc1usoes acabei de ler. Estavam presentes a
reuniao final, alem desses tres, os Srs. coronel Carlos Monso Figueiras,
representante do DCT; comandante Fernando Cota Portela, representante do
Ministerio da Marinha; coronel Pedro Schneider, representante do Ministerio da
Guerra; coronel Helio Gomes do Amaral, vice-Presidente, representante do
EstadoMaior das For~as Armadas - EMFA e redator do parecer final; Dr. Gon9alo
Torrealba, representante do Ministerio da Educa9ao; e Capitao-de-Mar-e-Guerra
Euclides Quand t de Oliveira, presidente.
"Pelo Codigo Brasileiro de Telecomunica90es, decisoes desse tipo saD
tomadas somente por maioria absoluta - qualquer decisao ou resolu9ao. Sendo,
atualmente, 0 CONTEL composto de dez membros, entre os quais 0 presidente so
vota para desempate, seriam necessarios seis votos para aprovar a proposta da
Divisao J Url dica, que era d a cassa9ao do canal da TV Globo. Cinco foram
neutralizados, isto e, dois postos a viajar e tres corn ordens especiais em materia de
vota9ao; os demaiscinco nada puderam fazer. Os cinco que ficaram impotentes
diante da ausencia previa de dois e da submissao previa de tres, sao exatamente,
nem de propbsito, 0 representante do DCT, 0 representante do Ministerio da
Marinha, 0 representante do Ministerio da Guerra, 0 representante do estado Maior
das For9as Armadas e 0 representante do Ministerio da Educa9ao. Veja V.Exa. que
os cinco representantes dos orgaos de seguran9a nacional, do 6rgao de cultura
nacional e do orgaos, por lei, mais diretamente vinculado ao problema,
Departamento de Correios e Telegrafos, ficaram inutilizados no seu voto, por causa
da ausencia premeditada de dois e do comprometimento previo de tres" 159.
~ interessante relembrar a trajetoria de aIguns dos membros do CONTEL
que participaram dessa decisao histbrica favoravel a G lobo: Euclides Quandt de
Oliveira, ministro das Comunica90es no Governo Geisel; Haroldo Correa de
Mattos, ministro dasComunica90esno Governo Figueiredo.

159. Ibidem,p. 75.
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Ministro daJusti~referendaCONTEL
Em despacho datado de 17 de maio de 1966,0 ministro daJusti9a, Mem de
Sa, acolheu todos os considerandos e propostas do parecer do Conselho Nacional
de Telecomunica90es sobre as Iiga90es Globo / Time-Life e determinou oseguinte:
"Do acurado exame dos elementos constantes desse processo, verifica-se
que a situa9iio juri dica da empresa concessionaria carece de revisao a fim de nao
ferir a Ietra eo espirito do Artigo 160 da Constitui9iio Federal, aos quais se deve
inequivocamente ajustar. Conforme propoe 0 parecer do Conselho Nacional de
Telecomunica90es, fixo 0 prazo de noventa (90) dias para que a concessionana
tome as providencias necessarias a sanar a referida situa9ao. Aplaudo, doutra parte,
a resolu9iio do CONTEL, de constituir uma Comissiio corn a finalidade de elaborar
"anteprojeto de lei, que regule corn precisao e resguarde corn clareza 0 interesse
nacional, em conformidade corn 0 preceito domencionado artigo da Constitui9ao de
1946. Remeta-se 0 processo ao CONTEL, para os devidos fins, notificando-se a
interessada. Em 17 de maio de 1966. Dr. MemdeSa" 160.

20 de maiode 1966: CONTELfonnalizaprazodaGlobo
Corn base no despacho do ministro Mem de Sa, da Justi9a, de 17 de maio de
1966,0 Conselho Nacional de Telecomunica90es oficializou sua posi9ao a Globo,
corn aseguinte decisao:
"a) fixaro prazo de 90 (noventa) dias para que a TV Globo Ltda. ajuste,
inequivocamente, os con tratos celebrados corn Time-Life, a letra e ao espfrito do
Artigo 160 da Constitui9ao Federal e legisla9ao vigente, muito embora existam nos
contratos clausulas que declaram, expressamente, a obediencia a legisla9ao
brasileira, a soma de fatos ate aqui citados, mostra uma gama de comprornissos
econOmicos e administrativos de tal ordem que impedem a af1l1Tla9ao de que
Time-Life nao esteja participando, mesmo de maneira indireta, daorienta9aoe
administra9aoda TVGlobo;
"b) que tal medida nao impedira que 0 assunto venha a ser reexaminado,
caso os resultados das investiga90es que se desenvolvem, atraves da Cornisao
Especial, tragam a luz novos documentos, cujo teor indique a necessidade de tal
reexame. Rio de Janeiro, 20 de maio de 1966. a.) Euclides Quandt de Oliveira Capitiio-de-Mar-e-Guerra -presidente do CONTEL" 161.
160. CALMON,Op. cit.,p. 219.
161.lbidem,p.220.
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Globo recorre da decisao do CONTEL
e festejacom 0 presidente Castelo Branco
Carlos Lacerda revelou a CPI GlobojTime-Ufe, em seu depoimento do dia 11
de agosto de 1966, que a Globo havia entrado corn um recurso junto ao presidente
da Republica contra a decisao do Conselho Nacional de TelecomunicayOes, apesar
desta the ter sido favoravel. Revelou ainda que em pleno periodo de exame do
recurso da Globo, envolvendo fatos tao graves, 0 presidente Castelo Branco nao
deixou de comparecer a festas promovidas pela empresa de Roberto Marinho:
"Esse recurso tern efeito suspensivo e se en contra em' maos do Sr.
presidente da Republica. Este, de posse de urn recurso do Sr. Roberto Marinho
contra uma decisao do CONTEL, que aos pedayos, conseguiu chegar a alguma, deu
urn prazo ao Sr. Roberto Marinho para, ao menos cobrir corn urn veu de pudfcia a
indecencia. 0 Sr. presidente da Republica, de posse do recurso corn efeito
suspensivo, deixa passar os dias e nao decide sobre 0 recurso que, assim, mantem
em suspenso, isto e, inexecutada, a decisao do CONTEL E, coma se quisesse
prejulgar ou anunciar por via obliqua a sua decisao, vai se exibir nas festas de '0
Globo', ao lado do cabeya do grupo incriminado. E coma se urn juiz, tendo em suas
maos os autos para decidir, compare cesse, a pretexto de uma festa em familia, ao
batizado da flIha do rt~u. Eis a que chegamos, Srs. Deputados. Eis a que
combinayOes de complacencia, de COITUp~O pela lisonja, que e uma forma subrepticia, mas terrivelmente eficaz, de corromper. E se porventura, em algum tempo,
no Brasil a corrupyao pela violencia, a corrup~o pelo dinheiro foramasformas
dominantes, hoje, sem duvida, as tbnicas da corrup~o sao a coa~o pelo temor
psicol6gico, a corrupyao pela vaidade e pela lisonja, que se apossaram do Pais"162.
Mais adiante em seu depoimento, Lacerda gerou urn tumulto na sessao da
CPI ao discutir 0 comportamento de Castelo Branco, lembrando 0 episOdio do
seqiiestro, de urn cartbrio carioca, da escritura de venda do predio da Globo ao
Time- Life:
"Pois bern, Srs. deputados, a certa aItura mandei ver no cartbrio em que
estava registrado urn desses contratos e as paginas do contrato no cartbrio foram
rasgadas. Nii'o sou eu quem 0 diz. E a Justiya do Estado da Guanabara que abriu
inquerito sobre 0 assunto e aqui tenho 0 documento respectivo. E ate hoje nao se
sabe quem rasgou. Chego a arrepender-me de ter contribuido, quando deputado,
para atenuar urn pouco as duras exigencias do ensino do latim, pois taIvez j~ se
pudesse, a esta aItura, perguntar sem risco de nao ser
162. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op. clt., p. 71. (Depoirnento de Carlos Lacerda).
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entendido la fora: Cui prodest? A quem aproveita 0 ato de rasgar 0 original de um
contrato no cartorio, quando isto esta sob investiga~!Io no CONTEL e na Camara?
Pois bem, esses rasgadores de escritura em cartorios continuam a distribuir a Ordem
do Merito ea dizer quem neste Pars, a merece ou n!Io, e exibindo-se em toda a parte,
sub judice, mas n!Io sub judice no Poder Judiciario; sub judice do poder de quem
tem todos os poderes nesta triste e higubre fase da vida brasileira. E este que 0 ha de
julgar, e este a 'quem compete decidir, exibe-se com 0 acusado para dar-lhe a
certeza, e a to dos n6s, a garantia da impunidade"163.
Asreferencias agressivas a Castelo Branco provocaram umairada rea~!Io do
deputado Eurico de Oliveira, autor do pedido de cria~!Io da CPI Globo/Time-Life:
''Sr. presidente, protesto contra as afirma~Oes do Sr. Carlos Lacerdaem
rela~!Io ao Sr. presidente da RepUblica, cuja majestade deve ser respeitada.
(plenario 'Nio apoiado, Niio apoiado). Vaias n!Io me intimidam. Sou deputado da
Oposi~ao e fui eu quem convocou 0 Sr. CarIos Lacerda, a quem respeito, mas nao
posso aceitar essas insinua~Oes de S. Exa.. Estamos aqui para apurar os fatos e nao
para fazer acusa~es. (...) Orgulh~me de ser da Oposi~ao, mas nao posso aceitar
que a majestade de urn presidente da Republica seja atacadadessaforma.(plenario:
Nioapoiado. Turnulto)". 164.
Superado 0 tumulto, Lacerda retomou a palavra e depois de louvar a
iniciativa de cria~ao da CPI, pedida pelo deputado Eurico de Oliveira, voltou ao
assunto:
''Sei bem 0 que deve representar para S. Exa. incorrer nas iras de '0 Globo'.
Sei bem 0 sacriffcio a que se expos, os riscos que esta correndo, e espero que os que
0 trouxeram a essa Casa repitam, na proxima elei~ao, essa confian~a, pois seu ato
de coragem ninguem podera apagar. Quanto as expressoes, nao creio que S. Exa.
tenha interpretado bem ou talvezdeva crer que nao me expliquei bem Nao feri a
majestade do Poder Executivo.
Referi-me a pessoa do juiz que se exibe em publico corn 0 acusado que esta sujeito
ao seu julgamento. Este eo fato. Fiquei no fato, e este fato esta documentado
fotograficamente. Este £ato nao e uma suposi~ao, uma ila~a-o, uma dedu~ao, urna
especula~ao. ~ urn £ato, coma e urn £ato que 0 CONTEL deu ao senhor Roberto
Marinho 0 prazo de noventa dias para, coma se diz no Exercito, regularizar a sua
situa~ao. Recorreu ele a urn expediente legal, o de recurso suspensivo ao presidente
da Republica. E 0 presidente, que prometera providencias ha dois anos, ja agora,
tendo em maos 0 poder de

163. Ibidem,p. 71.
164. Ibidem,p. 71.
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dar ou nfo provimento ao recurso - na sua, esta sim, soberania, no seu, este
sim, majestatico poder - n[o 0 exerce. Portanto, se alguem aqui feriu a
majestade do chefe do Executivo, foi ele pr6prio, n1l'0 eu. (plenano: Muito
bem. Pa1mas)" 165 .
Em outros momentos do seu depoimento, Lacerda nao poupou cri ticas a
Castelo Branco, procurando demoo strar que a complacencia do presidente da
Republica em relayao a inconstitucional associayao de Globo e Time-Life decorria
cle decisao politica consciente. E mais, Lacerda ja identificava no comportamento
do presidente da Republica 0 resultado da hegemonia de urn bloco de poder
multinacional e associado que ajudou a conduzir 0 golpe de 1964 e foi
progressivamente ocupando 0 poder govemamental, excluindo ate mesmo outras
frayoes da burguesia nacional. As referencias feitas por Lacerda a atu~ao do
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) , que foi 0 grande instrumento de
luta poHtica dos setores ligados ao desenvolvimento capitalista associado, delineia
alguns contornos das foryas politicas que sustentavam a implantayao da Rede
Globo. As declarayoes de Lacerda tamoom sao importantes porque constituem a
imica analise da epoca que se expunha por inteira - mesmo corn sua 6tica
bastante singular - sobre 0 verdadeiro significado politico da associayao entre
Globo e Time- Life:
"Realmente fomos observando, aqueles que temos certo treino profissional
de jomalista, e mesmo por dever profissional de cidadao, a maneira coma se
preparava tudo isto em nome da defesa da liberdade de iniciativa, que eu defendo de
graya, como defendo a liberdade dos brasileirose a liberdade dos estrangeiros no
BrasH, em pe de igualdade corn os brasileiros, nao superiores a eles em vantagens,
privilegios e garantias. Tudo isso se ia preparando no Brasil de forma estranha e
insolita. 0 Sr. Harold Polland, 0 Sr. Glycon de Paiva, este 0 ap6stolo do 'crescei mas
niio multiplicai-vos' , e outros constitui am, dentro do IPES, de que eraentao
funcionario, 0 mais graduado, 0 general da reserva Golbery do Couto e Silva - uma
especie de Dr. Goebels para

uso de paises subdesenvolvidos - urn secretariado que era uma especie de eixo de
uma conspirayao dentro da outra, de uma sub-revoluyiio que acabaria por ser, coma
e, urna contra-revoluyao. Estavam estimulando no Brasil a formayao de urn
controle de opini[o publica, de urn controle sobre a opiniiio, de tal modo que a meus
olhos, coma aos de outros informados - e se mais nao foram e porque mais niio
chegaram a ser informados - encon1£a-se 0 perigo progressivo e crescente de,
dentro em breve, niio saber mais 0 povo 0 que lhe interessa saber, mas 0 que pelo
menos a ou1£o povo interessa. 0 povo niio vai formar a sua opiniao segundo os
t6picos, as agendas, as ordens-do-dia, os
165.1bidem,p.72.
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assuntos, os temas, os problemas, assoluy(')es que no livre debate se apresentem ao
pais, mas, sim, segundo as tendencias, os interesses criados ou por criar daqueles
que tenham de fora para dentro interesses aqui Este e, a meu ver, 0 problema crucial
apresentado por esta questao e e isto que se tern procurado a todo custo evitar que a
Camara, na sua lucida compreensao politica, e esta Comissao, no seu dever
constitucional e regimental, venham a denunciar. Ha de me ser permitido, Sr.
presidente, salientar corn tOOo 0 respeito, corn 0 mais cordial, 0 mais sincero e
tambem 0 mais profundo respeito, perante esta Comissao, 0 quadro da sua
responsabilidade, mais do que nunca acrescida, pois, coma se vera, 0 CONTEL nao
foi capaz de ter a coragem de tomar a decisao que ele proprio adotou, porpressao. E
pressao de quem? Pressao do Sr. presidente da Republica, Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, que em troca dos elogios de '0 Globo', a meu ver
prevaricou" 166.
Mais adiante em seu depoimento, Lacerda continuou insistindo no
signiflcado politico da implantayao da Globo, coma instrumento de controle da
opiniao publica: "E ai se vai vendo, pouco a pouco, coma Time-Life representa, na
realidade, nesta operayao, urn biombo de grupos interessados em se apossarem da
economia Nacional. Este e que e 0 ponto. Nao se trata das revistas Time- life. B
que, atraves do grupo Time- Life, que se apossou do uso e gozo do canal da
televisao '0 Globo', estes grupos pOOem intervir, agora, na opiniao publica
brasileira, e impunentemente, e mais do que impunentemente, corn a cobertura por
omissao das Foryas Armadas do Brasil Estas ate aqui nenhuma responsabilidade
tinham, nem nisto, nem em nada das loueuras que, eomo se eostuma dizer, os poli
ticos pratieam. Mas quando, pela primeira vez na historia deste Pais, as Foryas
Armadas assumem, pelo seu presidente em exercfeio e pelo seuindigitado sucessor,
a total e exclusivaresponsabilidade do que aeontece e do que deixa de ocorrer ao
povo brasileiro, e impossivel nao interpel a-los, coma se interpelou Caim sobre 0
que estao fazendo de seu irmao Abel, os eidadaos deste Pais. Se elas - que tern
ainda mais do que nos, pois se tern coma nos 0 dever da vigilfmeia patriotica, tern
ainda 0 dever da vigilfmcia
profissional - se ausentarem, se omitirem, se disserem que por ali nao passaram os
contratos de Time-Life, vejam coma flea a Marinha, que tern urn dos seus membros
presidindo 0 CONTEL; vejam coma fleam os orgaos da seguranya nacional, todos
representados no CONTEL e a dois dos quais, para evitar amaioria absoluta, que era
pratieamente inevitavel, deram-se missOes na Europa, como aos civis restantes
deram-se ordem terminantes - urn deles e 0 representante do Itamarati - para que
votassem a favor do Sr. Roberto Marinho" 167.

166. Ibidem,p. 69.
167.Ibi'dem,p.70.
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Ainda na CPI, Lacerda voltou a tocar na irnportancia politica do controle dos
rneios de cornunica~o pela associ~ao corn 0 capital estrangeiro: "Confrontern 0 Sr.
presidente da Republica corn 0 seu dever, pois aqui, sirn, possodizer, cornoha
poucourneminente deputado odisse: n1ioe possivel que, num homern de organiz~ao
civica e de profiss1io rnilitar, certas tenta't~s ou certas complacencias se
sobreponham ao seu deverpara corn aNa~o que jurou govemar. 0 de que se trata e
do dominio progressivo das fontes de informa!j:ao no BrasH e, portanto, da
forma'tao de sua opiniao publica, dainfluencia sobre a mentalidade do seu povo que,
quanto menos escola tern, mais influencia recebe da televisao, desse instrumento
revolucionario de verdade, corn 0 qual se pode transfigurar uma na'tao (Plenario:
muito bem), corn 0 qual se pode libertar ou subjugar urn povo. Que por aqui nao se
permita a pretexto seja do que for, desde a civiliza'tao ocidental ate a religiao
crista - por via direta, ou, ainda pior, obHqua, por uma associa'tao que a lei define e
condena, a progressiva entrega das fontes de informa'tao da opiniao brasileira a
interesses
pelo menos cornerciais, mas, em todo 0 caso, tambem poHticos de na't0es que, por
mais aliadas que sejam, nao sao senhoras nossas, interesses que, por mais
respeitaveis que sejam, nao se sobrepoem aquele, este dominante e
permanente, de forma'tao de uma opiniao publica verdadeiramente livre, pois s6 0 e
namedidaem que forverdadeiramente informada" 168.

-

CPI con den a Globo

No dia 22 de agosto de 1966, a Comissao Parlamentar de Inquerito que
investigou as liga'tOes da Globo corn 0 grupo norte-americano Time.Life aprovou,
por unanimidade, 0 parecer do relator Djalma Marinho que, coma corolario de
umalonga argumenta~ao, apresentou as seguintes conclusOes:
"19) Os contratos firmados entre TV Globo e Time-Life ferem 0 artigo 160
da Constitui!j:1io, porque uma empresa estrangeira nao pode participar da
orienta'tao intelectual e administrativa de sociedade concession aria de canal de
televisao; por isso, sugere-se ao Pod er Executivo aplicar a empresa faltosa a
puni'tao legal pela infringencia daquele disposi tivo consti tucional;
29) Deve ser remetida ao Poder Executivo c6pia autentica dos autos
desta Comissao de Inquerito, paracomprova'tao das providencias sugeridas;
39) A mesa da Camara dos Deputados criara, nos termos do Regimento
Intemo, uma Comissao Especial, interpartidaria, para elaborar legisla'tao especifica
sobre televisao (incluindo-se tambem radio e jomal), para preservar
168. Ibidem,p. 72-3.
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a suanacionaliza91io, dada a presen9a de capi tais estrangeiros nas organiza95es
que exploram essa atividade.
Brasflia, em 22 de agosto de 1966 - deputado Djalma Marinho, relator" 169.

169. Ibidem"p.6 (Parecerdo Relator, Deputados Djalma Marinho).
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1967 E 1968: A "LEGALIZA~AO" DA GLOBO

Indeferido recurso da Globo
Inconfonnado corn a decisao do Conselho Nacional de Telecomunica~oes,
ainda que este tenha produzido apenas brandas medidas contra os vinculos
estabelecidos entre a Rede Globo e 0 grupo Time-Life, Roberto Marinho - isto~, a
TV Globo Ltda. - apresen tou ao presiden te da Republica urn recurso fundamen tad
0 no artigo 24 da Lei 4. 117 de 27 de agosto de 1962. Alem disso, "em
conformidade corn 0 § 3P do citado artigo, pediu suspensivo para seu recurso".
Deferir 0 recurso da Globo contra uma decisao que, objetivamente, Ihe tinha
sido favorflvel, seria comprometedor demais para 0 Presidente da Republica. Nao
havia outra alternativa para Castelo Branco senao indeferir 0 recurso da Globo,
confonne despacho publicado no Diflrio Oficial de 14 de fevereirode 1967.

Globo niio seconforma; Castelo "chuta" para a frente
Inconformada corn 0 indeferimento, pelo presidente Castelo Branco, do
recurso contra a decisao do Conselho Nacional de Telecomunica~Oes (CONTEL), a
Rede Globo continuou procurando ganhar tempo e encaminhou urn pedido de
"reconsidera~ao". Em 3 de mar~o de 1967, Castelo pediu o parecer do consultorgeral da Republica. Em resposta, 0 consultor Adroal
do Mesquita da Costa ernitiu urn longo parecer, datado de 8 de mar~, onde
propos que se atendesse 0 pedido de reconsidera~;Io da Globo. Ante 0 parecer
desse Consul tor, Castelo preferiu "lavar as m;Ios" e, dois dias antes de passar a
Presidencia da Republica para 0 marechal Artur da Costae Silva, no dia 13 de mar~
de 1967, pediu novas diligencias. Comisso, a decis;Ioquanto ao pedido
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de reconsidera9ao da Globo foi transferida, junto corn 0 cargo de Presidente da
Republica, para 0 marechal Costa e Silva (Cf. Anexo 7).
o parecer do consultor-geral da Republica, Adroaldo Mesquita da Costa,
porem, incluiu informa95es importantes. Este parecer registrou as "conclusoes
diametralmente opostas, nos ponto basicos" a que chegaram os membrosintegrantes
da Comissao Especial designada pelo rninistro da Justi9a para apurar as denuncias
de infIltra9ao estrangeira na imprensa e nas emissoras de radiodifusao. 0 presidente
da Cornissao Especial, Dr. Gildo Correa Ferraz, procurador da Republica,
apresentou seu relatorio corn as seguintes conclusOes, aqui sintetizadas:
1) Ficou caracterizado 0 "vinculo societario" en tre Globo e Time- Life.
2) 0 contrato de Assistencia Tecnica firmado entre Globo e Time-life.
"oferece ensejo a influencia alieni gena", circunstancia agravada corn a nao
exibi9ao, pelos estrangeiros a servi90 de Time-Life, "de qualquer certificado de
curso de especializa9ao" tendo estes se apresentado apenas coma "ex ecutivos ".

3) A venda do predio da Globo implicou num "incremento maci90 no
investimento" pelo grupo Time-Life e nao uma simples garantia pelos
emprestimos obtidos pela empresa brasileira.
4) 0 numerano fornecido a Time-Life "contribuiu decisivamente para
0 empreendimento sendo utitizado na aquisi9ao do terreno, constru9ao do
edificio e mesmo para capital de giro". Alem disso, 0 capital enviado por
Time-Life a TV Globo Ltda foi escriturado na conta de "aumento de
capital" a credito de Roberto Marinho.
5) A participa9ao de Time-Life no negocio foi de quase dez vezes 0
patrimonio da Globo. Esta participa9ao, junta corn a compra do predio da
Globo e a posse de notas promissorias "corn vencimento em aberto", de
terrninaram urn predcminio fmanceiroque levouaingerencia dos assessores
de Time- Life so bre a empresa brasileira.
6) A Globo nao suportaria os prejuizos de instala9ao de emissora que ate mar~o de 1966 chegavam a CrS 4.090.067.182,00 sem 0 afluxo de
d6lares de 'TIme-life.
7) A Globo incluiu indevidamente entre seus bens registrados em
balan900 ediffcioe as instala90esja alienadas desde 11 de fevereiro de
1965, procedimento este que evidencia irregularidades: "As contradi9OCs
em que incidiu 0 senhor Roberto Marinho evidenciam a anormalidade
dasnegocia90es encetadas corn 'Time-Life'. A infidelidade do balan90 e dos
balancetes encobre a situa~a:o econbmica da 'TV Globo'''.
8) "A expansa:o do dominio de 'Time-Life' pos em riseo a propria
seguran~anacional, poisja se encontram sob controle, nas mesmas
condi~<:Ies
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da TV Globo, os bens adquiridos pelo senhor Ro~erto Marinho a Organiza~ao
Victor Costa, compreendendo entre outros, a TV Paulista e a TV Bauru. E 0 perigo
de propaga~ao pelo pais e iminente, dado que 0 senhor Roberto Marinho possui, em
trarnita~ao no ffiNTEL, pedido de concessao de trinta e seis emissoras de radio,
algumas corn canal de televisao, nas capitais e cidades mais populosas".
Todas essasconclusoes foram contestadaspelosdoisoutrosmembros da
Comissao Especial: 0 tenente-coronel Rubens Mario Brum Negreiros, da Secretaria
do Conselho de Seguran~a Nacional e 0 senhor Celso Luiz Silva, gerente de
Fiscaliza~ao e Registro de Capitais Estrangeiros do Banco Central. Os dois
manifestaram-se contrariamente a cada urna das conclusoes do presidente da
Comissao, apresentando urn voto em separado. Sobre essas conclusOes divergentes
pela Cornissao, assim se manifestou Roberto Marinho em carta que re spondia a
uma materia pu blicada pelo "J ornal da Tarde":
"Esta Comissao, pela maioria dos seus dois membros, coronel Brum
Negreiros, do Conselho de Seguran~a Nacional, e Sr. Celso Silva, chefe dos
servi~os estrangeiros do Banco Central, chegou a resultados completamente
favoraveis a TV Globo, conc1usOes essas que desmoralizaram completamente
nossos detratores. Bastaler esse trabalho, que foi amplamente divulgado, para se
verificar 0 absurdo da afirma~ao do 'J ornal da Tarde'. 0 que a cornissao apurou e
que nao havia interferencia estrangeira na TV Globo, que as opera~Oes financeiras
foram legitim as, feitas abertamente, atraves de urn banco oficial, que houve a
comunica~ao antecipada de parte da TV Globo as autoridades, enfun, que houve
absoluta corre~ao no que foi por nos feito. E bem verdade que 0 terceiro membro
dessa cornissao, 0 procurador Gildo Ferraz, nao acompanhou 0 parecer de seus
colegas e resolveu apresentar urn voto separado. Trata-se de urn documento
apaixonado e fantasioso e que nao representa a Comissao Especial de Inquerito,
representada, obviarnen te"pela suamaioria" 170.
o parecer do consultor-geral da Republica, Adroaldo Mesquita da Costa,
tambem revelou que, no processo em que foi pedida pela Globo a reconsidera~ao
da decisao do CONTEL, nao constaram as conclusOes da Cornissao Parlamentar de
Inquerito da Camara Federal Estranhamente, deste processo, constou apenas urna
"alega~ao da parte interessada", isto e, urn registro, uma "opiniao" da Globo sobre
0 resultado da CPI:
"0 processo - diz 0 informe da Globo - da Cornissao Parlarnentar de
Inque'rito nao chegou a nenhurn resultado definitivo leg(timo, tais as ilegalidades
ocorridas na sua conclusao, denunciadas de publico pel0 eminente Deputado
Euripedes Cardoso de Mlenezes. Nlo l~vararn, por isso, ao

170. ALMEIDAFILHO. Op. dt.,p.55.
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Fsta opiniiio da Globo sobre os resultados da CPI que !he Coram
frontalrnente contraries - esta maisdetalhadanurna manifesta~ao de Roberto
Marinho:
"0 que se verificou na Camara foi vergonhoso. A comissao, uma
tarde, reuniu-se corn apenas tres de seus membros, mais 0 presidente.
Regimentalmente era obrigado areunir-se corn umqu6rum minima de sete
deputados. 0 relator fez as pressas urn relatbrio verbal, 0 que nao lhe era
permitido. 0 presidente da Comissao havia pedido ao ministro da Justi~a as
conclusOes da Comissao de Alto Nivel, nomeada pelo presidente da
Republica para fazer investiga~oes sobre a possivel 'infiltra~ao' de capitais
estrangeiros na imprensa. Essas conclusOes foram enviadas a Camara. M
as, antes de recebe-Ias, o relator fez 0 seu parecer oral baseando-se no voto
do procurador Gildo Ferraz, enviado clandestinamente para 0 presidente da
Comissao Parlamentar de Inquerito, considerando esse voto minoritario
coma 0 parecer da Comissao de Alto Nivel. Os tres membros 'decidiram'. 0
presidente da comissao posteriormente colheu a assinatura de outros
deputados nao presentes a reuniao clandestinae assim se fez 0 quorum... 0
que houve foi tipicamente urn escandalo, que devia nao ser aplaudido, mas
estigmatizado pela imprensa"
171.
No seu parecer, 0 consultor-geral da Republica, Adroaldo Mesquita
da Costa, exarninou os vinculos estabelecidos en tre a Glo bo e 0 grupo
Time-Ufe e
confrontou-os corn as restri~Oes constitucionais e da Lei 4.117. 0 consultor
registrou que "as cooclusOes dos que estudaram, sindicaram, perquiriram e
analisaram 0 assunto, sao divergentes". Mas desviou 0 assunto registrando,
tamb~, que em todas as conclusOes apontava-se a necessidade de "urgen te
elabora~ao legisla tiva" para vedar expressamen te 0
estabelecimento de vinculos coma os mantidos entre Globo e Time-Life. 0
consultor-geral da Republica aponta que foi por isso que as sugestOes do
conselheiro Hugo Lisboa Dourado, do CONTEL, fora.'11 incorporadas ao
Decreto- Lei nP 236 de .28 de fevereiro de 1967 - promulgado corn base no
Ato Institucional 11.02 -que alteroueespecificoua l..ei4.ll7.
Corn essa argurnenta~ao, 0 consultor-geral concluiu que nada havia
de ilegal nas liga~oes entre Globo e Time-Life. Isto porque oscontratos
firmados entre essas dnas empresas declaravam expressamente que 0 grupo
norte-americano estava impedido de "possuir a~oes de capital da TV
Globo" ou de "interferir direta ou indiretamente na dire~ao ou
administra~ao da TV Globo". E, segundo 0 jurista, simplesmente por terem
sido
feitas estas declara~oes, os vinculos estabelecidos entre as duas
171.Ibidem,p.55.
empresas estariam
188

enquadrados "naletrae no espirito" dalegislayao vigente.
"Argumenta-se, agora - afirmou 0 consultor-geral da Republica - que tais
contratos poderiio 'vir a ser inconvenientes, a ponto de tornar frageis os artigos da
Constituiyao e da lei que pretendem impedir a ingerencia estrangeira...' e datavenia,
submetera restriyao de direitos ao saborde criterios subjetivos que podem gerar
danosa inseguranya para os emprestimos, alem de ferir 0 invocadoprinci
piocomezinho do Direito: oque aleinaoproibe eiegal.
"A prova de que a lei nao proibia - prosseguiu 0 consultor - esta na
recente ex pediyao do Decreto-Lei It0 236, que, alem das proibiyOes do artigo 160
da Constituiyao Federal, erige a categoria de proibiyao 0 que foi considerado
inconveniente nos contratos celebrados entre a TV Globo e Time-Life".
o consultor-geral Adroaldo Mesquita da Costa defendeu ainda que nao podia
pedir retroatividade do Decreto-Lei nP 236: "Se, posteriormente, tais contratos sao
considerados inconvenientes, podem ser evitados, mediante legislayao nova (0 que
se fez), nunca, porem, invalidados ou retificados, sem que bra do princi pia da
legalidade".
o final do parecer do consultor-geral cia Republica, Adroaldo Mesquita da
Costa, incluiu a defesa de que nao havia controle do capital ou da Organizayao
Gloho pelo grupo Time-Life, nem ocorreu interferencia intelectual ou
ac1ministrativa da em pre sa norte-americana sobre a brasileira. E concluiu
propondo ao presidente da Republica 0 atendimento do pedido de reconsiderayiio
formulado pela Glo bo con tra a decisao do CONTEL, que havia determinado uma
simples reformulayao dos contratos firmados entre Globo e Time-Life. Foi entao
que 0 marechal Castelo Branco pediu diligencias complementares e transferiu a
decisao para 0 marechal Costa e Silva.

o Marechal Costae Silva "legaliza" aGlobo
As diligencias complementares determinadas pelo presidente Castelo
Branco, no seu despacho do dia 11 de maryo de 1967, estabeleciam que 0 Conselho
Nacional de TelecomunicayOes (CONTEL) verificasse se nao havia "atribuiyao de
poder de gE'rencia ou de orientayao intelectual ou administrativa a estrangeiros", e
que 0 Banco Central do Brasil verificasse a "regularidade
das remessas cambiais, registro de capitais e modalidades de sua remunerayao". (cL
Anexo 8)
o CONTEL manifestou-se afirmando que nao havia sido constatada
nenhuma intromissao de estrangeiros, pois se is so tivesse sido apurado, esclareceu
0 seu presidente, comandante Euclides Quandt de Oliveira, "0 remedio a aplicar
teriade ser outro: acassayao da concessao",
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o Banco Central respondeu dizendo que "para 0 integral
cumprirnento das diligencias atribufdas ao Banco Central, necessario se
torna nos sejam encaminhadas todas as peyas do processo que se encontra
em poder do CONTEL". 0 envio desse processo, ou "de todas as peyas do
processo", niio foi feito e para dar cumprirnento a determinayao
presidencial, 0 consultor-geral da Republica, Adroaldo Mesquita da Costa,
resolveu entaD recorrer, mais uma vez, ao antigo parecer dos dois
membros da Comissao Especial do Ministerio da Justiya que foram favoraveis a

Globo. Esses dois - Celso Luiz Silva, gerente de Fiscalizayao e Registro de Capitais
Estrangeiros do Banco Central, e 0 tenente-coronel Rubens Mario Brum Negreiros,
da Secretaria do Conselho de Seguranya Nacional - afirmaram 0 seguinte, no
parecer que foi simplesmente transcritopelo consultor-geral Adroaldo Mesquita da
Costa:
"9. Nao houve nenhum propbsito de subtrair qualquer informayao sobre as
operayoes, que nao se revestiram, em absoluto, de qualquer carater de
clandestinidade. As autoridades brasileiras foram informadas antes da assinaturados
diferentes contratose durante 0 cursode novas negociayoes.
"6. As operayOes financeiras foram todas realizadas atraves de banc os
oficiais ou para tal autorizados e tiveram 0 carater de financiamento aleatbrio".
Corn 0 simples registro desse parecer - que nao acrescentava nenhum dado
novo, pois fora emitido antes da determinayao, por Castelo Branco, de
novasinvestigayoes- foi dadacomofeitaa diligenciajuntoao Banco Central.
Corn base nesses elementos, 0 consultor-geral da Republica, Adroaldo
Mesquita da Costa assim conc1uiu: "De conseguinte, as investigayoes procedidas,
apenas robusteceram as conclusOes do Parecer nP 490-H, desta Consultoria, que,
assim, permanece sem qualquer alterayao". Isto e, 0 consultor-geral da Republica,
manteve seu parecer favoravel ao acolhimento da representayao da Globo contra a
decisao do CONTEL, ja emitido para Castelo Branco. Esse segundo parecer
favoravel a Globo foi firmado pelo consultor-geral em 20 de outubro de 1967. A
aprovayao pelo presidente da Republica, marechal Artur da Costa e Silva, entre
tanto, s6 viria urn ano mais tarde: em 23 de setembro de 1968. Nesta data, 0
marechal Costa e Silva "legalizou" definitivamente a Re de Globo.
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A CONSTRU(:AO
DA
GLOBO E 0 NOVO BRASIL

A ESTRATEGIA GLOBAL

o fortalecimento fmanceiro

Entre 16 dejulho de 1962e 12de maiode 1966, a TVGloborecebeu do
grupo Time-Life urn total de US$ 6.090. 730,53 0 que era equivalente, a
cambiode maio de 1966, amaisde Cr$lO, 120bilhOes(Cf. Anex03). ~
preciso considerar, porem, na amilise dessas cifras que a expressao do
mercado, publicitario e da receita da emissora de televisao, naquela ~poca,
era muito menor que atualmente. 0 ingresso de mais US $ 6 milhOes numa
emissora de televisao tinha, na epoca, muita expressao.
A Globo e seu associado norte-americano mobilizaram todos os
recursos necessanos para uma montagem impecavel da emissora. E os
dblares fluiram conforme as necessidades iam surgindo. Nao havia,
oficialmente, qualquer contrato regulando as remessas de dblares. Na
Comissao Parlamentar de Inquerito, Roberto Marinho declarou que nem
sabia quanto estava devendo para Time-Life e que tudo corria
simplesmente "corn a condi~ao de urn acerto futuro" 172. Ainda na CPI, 0
deputado Aderbal Jurema estranhou que urna empresa do porte Time-Life
"n3:o tivesse feito urn estudo completo do desenvolvimento da TV Globo,
a fun de estabelecer urn roteiro para esses empr~stimos. A mim me parece
uma coisa improvisada a cada necessidade nova Time-Life mandar a
quantia respectiva" 173. Por outro lado, Jo3:o Calmon, tambem na CPI,
estranhava que "todo dinheiro pedido aos Estados Unidos dependa apenas
de uma decisao de urn Departamento da TV Globo, de brasileiros, se ha
socios americanos que tern 45%do lucro. Isso violaria toda regra de born
senso" 174.
172. CAMARA DOS DEPUTADOS. Op.cit. p. 33.(DepoimentodeRobertoMarinho). 173.
Ibidem,p. 33.
174. Ibidem ,p. 33.
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A fachada legal dos negbcios entre Globo e Time, por isso, evidenciava uma
confian9a quase irrestrita do grupo norte-americano na empresa de Roberto
Marinho. Em seu depoimento a CPI, Denio Nogueira, presidentc do Banco Central
da Republica, assegurou que nao havia nenhum contrato regulando os
investimentos de Time-Life na Globo, pelo men os no que se refere ao retorno do
capital. Isto porque 0 ingresso do capital e livre. 0 que se controla e a sua remessa
para 0 exterior. 0 grupo Time-Life, portanto, nao parecia estar preocupado corn as
condi90es de pagamento desses investimentos - ou emprestimos, coma preferia
chamar Roberto Marinho - que teriam de ser minuciosamente avaliados pelo Banco
Central e enquadrados na legisla9aovigente. 0 procedimento normal, nesses casos, e

que as condi90es de

pagamento - os prazos, ritmo da amortiza9!io, carencia,juros, etc. - sejam defmidas
antes da remessa, para que 0 credor saiba exatamente qual sera a remunera9ao do
seucapital. Aparentemente, so 0 Time-Life coma riscos corn essas opera90es. Em
seu depoimento, 0 presidente do Banco Central, Denio Nogueira, revelou tambem
que ate junho de 1966 a Globo nao havia feito nenhum pagamento a Time-Life. Isto
e, nao estavam sendo pagos os "emprestimos", nem osjuros, nem os 45%sobre 0
lucro liquido e nem os 3% sobreofaturamentoda TV Globo 175.
o vulto da remunera9ao da Assistencia Tecnica, que era de 3%sobre 0
faturamento, surpreendeu ate 0 proprio presidente do Banco Central. Apesar disso,
Denio Nogueira considerou.a "util" e advogou a simples regulamenta9ao dessas
transa90es: "Uma porcentagem de 3%sobre a renda bruta de uma ernissora de
televisao (00.) nao justifica ou, digamos, nao seria razoavel, perante apenas urn
contrato de assistencia tecnica corn duas ou tces pessoas, coma aparentemente
ocorre, permanecendo a disposi9ao da emissora; 3%da renda brut a de umaemissora
e uma cifra muito gran de. Isso e mera imagina9ao, mas 0 que me parece real e que
na verdade estejamos diante de emprestimos em conta de participa9ao, e eu
advogaria coma extremamente uti! para qualquer tipo de empresa no Brasil, ainda
que no caso de radio ou de televisao, se submetesse a
existencia de tais contratos a uma legisla9ao complementar ao artigo 160 da
Constitui9ao, para impedir que de qualquer forma houvesse 0 risco de dornina9ao
da opiniao por urn instrumento de opiniao publica, coma e a televisaoou 0 radio".
176.
Calmon tambem chamou a aten9ao para a despropor9ao do porte e do capital
mobilizado pelas duas empresas. De fato, 0 capital da Globo, em 1966, era de
CrS600milhOes,pouco mais de US$200rnil,aocambiodaepoca 177.E

175. Ibidem,p.61-7. (Depoimentode DenioNogueira). 176.
Ibidem, p. 65.
177. Ibidem,p.65.
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os investimentos de Time-Life chegavam a mais de US$ 6 milhoes. Isto e,
Time-Life cedeu a Globo mais de trinta vezes 0 valor do seu capital. Esse
neg6cio era feito entre uma empresa que tinha urn capital de mais de US$ 2
bilhoes, 0 grupo Time-Life, e a TV Globo corn pouco mais de US$ 200
mil: Time-Life tinhaum capital dezmil vezesmaior que odaGlobo 178.
o apoio tecnico: equipamentos, filmes, engenheiros, etc.
o grupo Time-Life nao nutria a Globo apenas corn d6lares. Na Comissao
Parlamentar de Inquerito, Calmon denunciou a desapropriayao dos recursos
desfrutados pela Globo em relayao a seus concorrentes: "Trata-se de urna
competiyao irresi8tivel, porque alem de receber oito bilhoes de cruzeiros em doze
meses, uma media de setecen tos milhOes por mes, a TV Globo recebe do Grupo
Time-life tres filmes de longa metragem por dia - por dia, repito. E urn fa to inedito
na historia da televisao deste Pais. So urn 'package', urn pacote de tres fllmes
dicirios durante 0 ana todo, custam na melhor das hipoteses, dois rnilhOes de
d6lares. En mo, se somarmos 0 dinheiro vivo que entrou na TV Globo, oito bilhOes
de cruzeiros, a esses dois milhOes de d6lares de filmes, e a mais equipamentos que
foram cornprados em neme da TV Globo, corn 0 aval de Time-life, que esta sendo
pago por Time-life, somando-se a tu do isso, esse total de financiamen to talvez se
aproxime da ordem de doze ou quatorze bilhOes de cruzeiros..179.
Em seu depoimento, Roberto Marinho negou-se a revelar detalhes sobre os
neg6cios envolvendo os f1lmes, por serem "assuntos administrativos da TV
Globo", limitando-se a corn en tar ao deputado Joao Calmon, que 0 interpelava:
"Eu queria dizer a V. Exa. que nao tenho conhecimento de que a TV Globo tenha
tres fllmes diarios de longa metragem. Toda inforrnayao que tenho e que n6s
fizemos urn neg6cio excepcional corn esses f1lmes de longa metragem, em
contradiyao corn a suposiyao de V. Exa. de que fizemos urn neg6cioruinoso".180.
Alem dos d61ares, alem dos equipamentos e fllmes, alem da assessoria a
nivel de gerente-geral e de assistente-de.direyao - assegurada pelo contrato de
assistencia tecnica - J oseph Wallach revelou a vinda periooica de engenheiros de
Time-Life paradar apoiotecnicoamontagem da Globo 181.
Cem todos esses investimentos, de abril a dezembro de 1965, a Globo

178.CALMON,.Op. cit.,p. 92.
179. CAMARA DOS DEPUT ADOS. Op. clt., p. 12. (Depoimento de J 030 Calmon).
180. Ibidem,p. 39. (Depoimentode RobertoMarinho).
181. Ibidem,p. 47. (Depoimentode Joseph Wal1ach).
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acusou urn prejuizo de Cr $ 7.127 billiOes, mais de US! 3,2 milhOes, ao cambio da
epoca. Mas isso nao preocupava. Rubens Amaral, ex-diretor-geral da TV
Globo, esc1areceu que seria preciso de urn ano e meio a dois anos para se
comeyar a recuperar 0 investimento, isto quando 0 mercado publicitario respondia
bem 182. E Marinho ja relatava, em abril de 1966, uma excepcional recuperayao do
investimento inicial: "0 deficit da TV Globo cada vez diminui mais e estamos
esperando oequilibrio emjunho (de 1966). Talvez emjulho ja nao tenhamos
necessidade de nenhum suprimento e talvez ate 0 tim do ano comecemos a pagar os
empfestimos" 183. Marinho tambem revelou que os indices de audiencia cresciam
progressivamente. E os illtimos boletins do IBOPE de 1966 davam conta de que,
desde janeiro, a Globo passara a ocupar os primeiros I ugares e, em ab ril,j a estava
em primeiro 184.
o aumento da qualidade tecnica era acompanhado pela ampliayao dos pianos
de expansao: "Que representava a Organizayao Roberto Marinho no setor de radio
deste Pai s? Esse grupo possui a a Radio Globo e, ha cerca de urn ou dois anos,
adquiriu a Radio Eldorado, do Rio de Janeiro, e tambem uma pequena estayao de
Petropolis, se nao me engano a Radio Imperial. E so. Depois de iniciadas essas
demarches corn urn grupo estrangeiro, que ja lhe remeteu oficialmente oito bilhoes
de cruzeiros, e atraves de equipamentos e fllmes mais dois, tres ou quatro bilhOes,
a TV Globo partiu para inaugurar sua estayao de televisao no Rio de Janeiro.
Comprou em Sao Paulo a TV Nacional, a TV Paulista, canal 5, a Radio Nacional, a
Radio Excelsior, a TV Bauru; adquiriu em Porto Alegre urna estayao de radio que
pertencia antes ao nosso colega Rubens Berardo, e adquiriu em Recife (...) cinco e
stay Oes de radio (...)E mais do que isso. '0 Globo', publicayao do Sr. Roberto
Marinho, segundo informayao da Tribuna da Imprensa, no dia 17 de maryo, pe diu
autorizayao ao Govemo Brasileiro para instalar estayOes de radio apenas - apenas,
repito nas seguintes cidades brasileiras, tendo ja tres estayOes no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara. Entao, primeiro, Rio de Janeiro. Segundo, Sao Paulo, Recife,
Salvador, Belem, Belo Horizonte, Curitiba, Florianbpolis, Fortaleza, Goiania, J oao
Pessoa, Macei6, Manaus, Brasilia, Sao Luiz, Aracaju, Teresina, Vitbria, Cuiaba,
Porto Alegre, e alem das capitais que acabo de citar, ainda mais, Ribeirao Preto,
Uberaba, Campo Grande e Campina Grande. Esses pedidos foram encaminhados
todos ao Governo e publicados no 'Diano Oficial' " 185.

182.lbidem,p.58. (Depoimentode Rubens Amaral). 183.
Ibidem,p. 33. (Depoimentode Roberto Marinho). 184.
Ibidem,p. 35.
185. Ibidem,p.12. (Depoimentode JoaoCalmon).
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No ar, a nova televisao brasileira: a
estrategia Global
Analisando-se mais detidamente os depoimentos dos responsaveis pela
implantayiio da TV Globo - Roberto Marinho, Joseph Wallach, Waiter Cl ark - em
1966, ja podemos observar alguns prind pios que levariam a construyiio da Rede
Globo, comoperayiio em escalanacional.
Em seu depoimento A Comissiio Parlamentar de Inquerito, Waiter Clark ja
falava da unificayiio da operayiio das ernissoras do Rio de Janeiro e de Sao Paulo:
"0 que se pretende na TV Globo e justamente criaruma operayao (mica entre duas
estayeJes de televisiio dos dois estados. 0 Sr. Joseph Wallach assessora a TV Globo
do Rio e, se a programayiio da TV Globo de Sao Paulo e a c6pia da do Rio, e
evidente que esse assessoramento se estende tambem a TV Globo de SiioPaulo"
186.
As palavras de Waiter Clark soavam urn pouco estranhas numa epoca em
que nao havia fluxo regular de sinal de televisao nem mesmo entre Rio e Sao
Paulo,o que viria a existir apenas em 1969, corn a inaugurayao do Tronco-SuI da
EMBRA TEL, atraves de comunicayao via satelite. Joseph Wallach, 0 "assessor" de
Time-Life junto a Globo teve papel decisivo na implantayao desse novoconceito de
operayeJes. Noseu depoimento a CPI, Wallach ressaltou os meritos da Globo por se
aproximar do conceito norte-americano de "network" 187.
Waiter Cl ark, tambem na CPI, fazia escola corn Wallach, aproveitando para
lanyar farpas contra os Diarios Associados: "Eu creio que a maior dlficuldade que
urna estayiio de televisao pode encontrar e no terreno da competiyao. ~ defrontarse corn uma grande cadeia de televisao, porque s6 urn numero elevado de estayeJes
permite 0 barateamento do custo. Creio que hoje no Brasil a grande dificuldade
reside nesse fato. Por exemplo, as Emissoras Associadas possuem dezoito esta90es
de televisao que, praticamente, dominam todo 0 mercado brasileiro. El as impeJem
0 pre90 para 0 talento e para os fIlmes, e as outras nao rem condiyeJes de competir
corn ela" 188. Clark prossegue, analisando sua experiencia na 'IV Rio: "A 'IV Rio
nunc a se preocupou em encarar profissionalmente 0 negbcio da televisao. A TV
Rio foi constitui da pelo trabalho de urn grupo de pessoas e sustentada por
condi90es tecnicas minimas. Nao havia por parte dos proprietarios a preocupa9ao
do aprimoramento tecnico. Acredito, portanto, que nunca tenha havido

186.lbidem,p. 53. (Depoimento de WalterOark).
187.lbi"{\em,p.4 7. (Depoimentode Joseph Wallach).
188. Ibidem, p. 54. (Depoimento de WalterOark).
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preocupa~iIo fmanceira, urna vez que seus proprietanos niio se interessavam em
equipar dignamente aquela esta~iIo de televisiIo a fim de coloca-la a altura de urn
negocio que fatura na ordem de Cr$ 800 rnilhoes por mes" (0 equivalente a mais de
US $360 mil ao cambio daepoca) 189.
Dez anos mais tarde, em 1976, Joseph Wallach daria a sua primeira
entrevista a imprensa desde sua chegada no BrasH e, implicitamente, demonstrou
toda a importancia que teve no processo de implanta~iio da Rede Globo, inclusive
na dire~iIo que imprirniu ao proprio Waiter Clark: "Quando cheguei, a Rede Globo
tinha cinco meses, 0 Waiter ainda nao estava. 0 Boni, quando entrou, tinha 28 anos.
Ninguem acreditava num or~amento, as previsOes eram para tres meses, diziam:
'Como voce vai ter urn or~amento se a Excelsior paga quarenta para 0 Chacrinha e,
se voce 0 contrata por sessenta, a TV Rio vai tira-lo por oitenta?'. Todo 0 mundo
olhava administra~ao mais coma urn apendice porque 0 neg6cio era produzir
novelas, shows ao vivo... Dois anos para implantar a empresa. Foi uma luta tentar
convencer 0 Waiter Oark, 0 Boni - que sempre foram sensacionais na criayiIo,
mas planejamento nao existia. Entao nos estabelecemos planejamento para 0
futuro, quanto ia custar uma novel a, fomos pondo ordem.
"Nurnafabrica de espaguetevoce tern a materia-prima, que e a farinha. A
nossa materia-prima sao os artistas, tecnicos, e isso e urn material imperecivel. Essa
e a diferen~a, nao se pode industrializar seres hurnanos. (...)
"Pegamos 0 canal de Sao Paulo e unificamos. E 0 mais importante foi que
conseguimos tudo de uma fabrica so aqui, no Rio. Tivemos discussoes durante dois
mescs porque urn grupo de pessoas queria construir uma fflbrica de programa~ao
em Sao Paulo, para os paulistas.
"Entramos na epoca do equipamento, constru~ao de redes no interior. So
dois anos atras (1974) que nos conseguimos realmente integrar toda a cobertura.
Abrimos Recife, Bel0 Horizonte, Brasilia, estabelecemos a ideia das aftliadas.
"Meu medo era que os Diarios Associados se ajustassem, e liquidassem a
Rede Globo a qualquermomento. Percebessem onosso trabalho. Eles tinham
dezoito emissoras, nos tinhamos so 0 Rio. Sao Paul0, era uma piada, era 0 canalS,
das organiza~oes Victor Costa, corn uma audiencia de treze pessoas... A Tupi teve
urn conceito de rede, mas nao urn conceito de empresa. Aqui, nos nos organizamos
em pirfunide: corn 0 Roberto, os outros embaix 0 dele. Ai foi possivel
implantarumaftlosofia" 190.
Em 1966 , porem, os rum os basicos j aestavam tra~ados. 0 maci~o apoio

189. Ibidem ,po 54.
190. ALMEIDAFILHO, Op. cit.,p.62.
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do gropo Time-Life, injetando capital, equipamentos e assessoria especializada na
TV Globo dava motivos para Wallach - entio corn urn sotaque ainda muito
carregado - ter perspectivas muito otimistas: "Eu acho que no Brasil TV Globo e
melhor television no Brasil e no mundo eu acho tambem maisou menos 0 primeiro
desses televisions no mundo. ~ bem organizado, muito bem administrado e tern
equipamento que e otimo" 191. "Tern a TV Globo, eu acho, melhor equipamento no
Brasil, primeiramente. Segundo, tern melhor equipe que trabalhala" 192.
Roberto Marinho, em certos mornentos da CPI, chegou a admitir a
desproporyao entre a situayao da Globo e as demais emissoras, resultante da
associayao corn 0 grupo Time-Ufe: "Asestayoes de televisao brasileiras muito
teriam a lucrar se fizessem contratos semelhantes ao que fizemos corn Time-Life,
porque assimelevarfamos bastante onivel tecnicoeoperacional da televisao
brasileira" 193. "A assistencia tecnica de Time-Life auxiliou-nos muito,
principalmente dando-nos conselhos na questao do aparelhamento mais apropriado,
na questao da colocayao de antenas mais modemas , de maneira a que possamos ter
melhor imagem que as mesmas estayoes de televisao do Rio de Janeiro" 194. E
Walter Clark complementava: "A TV Globo e umaestayao equipada prOxima da
perfeiyao, em term os profissionais" 195.
A avaliayao de Marinho e corroborada por Rubens Amaral, ex-diretor geral
da TV Globo, demitidoem 1965 por interferencia de Joe Wallach. "Nao tenho
duvidas de que a TV Globo, coma esta orientada, corn a solidez de sua estrutura,
corn os recursos que possui, torna muito diffcil a competiyao para as demais
empresas do genero, oneradas, nao so pelas dificuldades da situayao economicofmanceira do Pais, que provocou urna restriyao muito grande no mercado de
publicidade, coma tambem pelas necessidades continuas de televisao, em materia
de reequipamento. As outras emissoras, coma estao montadas, coma estao
equipadas, nao pod em enfrentar a TV Globo, em termos rigidamente profissionais.
A imagem e 0 som, que sao, afinal de contas, a grande mercadoria de que se vale m
as empresas de televisao para veicular as suas mensagens, saD muito precarias, na
maioria das estayoes brasileiras. Isso acontece exatamente pelas dificuldades de
reequipamento, que deve ser periodico em cada urna delas. Nao ha estrutura para
financiar os custos de reequipamento. Dai, sob esse aspecto de competiyao pura e
simples, eu nao

191. CAMARADOSDEPUTADOS.Op.cit.p.46. (DepoimentodeJoseph Wallach). 192.
Ibidem,p.4 7.
193. Ibidem,p. 30. (Depoimentode RobertoMarinho).
194. Ibidem,p.41-2.
195. Ibidem,p.52. (Depoimentode WalterOark).
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posso deixar de reconhecer a situa~j[o de inferioridade das emissoras
concorrentes da TV Globo, em que pese 0 esfor~o, 0 talento de seus
dirigentes" 196.
A Globo eo Brasil p6s-64
A anaIise das principais manifest~Oes contra aassoci~iio da Globo corn o
grupo norte-americano Time-life mostra que os maiores temores eram quanto ao
controle poli tico das emissoras de Roberto Marinho. Essas cri ticas, portanto,
vislurnbravam apenas parte das fun~Oes que a Globo se preparava para cumprir.
Alem disso, as criticas ao papel politico da Globo - apesar de Joao Calmon dermir 0
grupo Time-life coma "0 grupo mais reacionano dos Estados Unidos" 197 -

refletiam basicamente disputas de mere ado e contradi~Oes no bloco de
poder. Em nenhum momento a implant~ao da Globo foi questionada corn
a radicalidade que os interesses das classes dominadas exigiam.
Carlos Lacerda, menos envolvido na disputa de mercado, foi urn
pouco mais longe, vinculando 0 p£Ocesso de implanta~ao da Globo aos
rumos que tomava 0 governo de Castelo Branco e denunciando a
existencia de "uma especie de eix 0 de uma conspira~ao den t£O da out ra, de urna su brevol u~j[o que acabaria por ser, coma e, uma contra-revolu~ao"198. Tratavase, porem, de
uma anaIise do processo politico propria de urn "conspirador" e essa era
uma habilidade que nao se podia negar a Carlos Lacerda. Na verdade, nao
havia
"desvio" ou "processo contra-revolucionario" na disputa pelo Estado que
se
deu no seio das classes dominantes apos 0 golpe de 1964.
Havia,istosim,uma gran de coerencia entre os rurnos que se impunha ao
Govemoe as for~s politicas que realmente lideram 0 golpe. Ea politica
economic a refletia de forma clara 0 predominio dos interesses da burguesia
industrial e financeira associada e do capital transnacional. Ninguem
conseguia ver que, alem de qualquer projeto politico, a Rede Globo inseriase perfeitamente no modelo economica que os governos p6s-64
come~avam a implementar. 0 papel politico da Globo era uma fun~ao
complementar ao seu decisivo papel economico.
. Nem Lacerda, por isso, conseguiria entender naquela epoca que a
mstrumentaliza~ao polftica da TV Globo era apenas a fun~ao imediata da
empresa
E que a fun~ao essencial da Rede Globo
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associados 199 e 0 mercado nacional que se constituia corn a concentrayao da
renda. A Rede Globo ocuparia urn lugar de destaque na economia brasileira,
oferecendo funcionalidade ao modelo economico de aprofundamento capitalista,
segundo a expressao de Guillenno O'Donnel 200.
A conexao da implanta~ao da Rede Globo coma 0 "eixo de uma
conspira~ao dentro da outra" - vista por Lacerda em 1966 - recebeu evidencia
empirica na consagrada obra "1964: A conquista do Estado", de Rene Annand
Dreifuss, que examinou minuciosamente a prepara~ao da derrubada do govemo
Goulart e a ocupa~ao do Estad0201.
Dreifuss propbs corn esse trabalho uma revisao nas an31ises que atribuem
aos politicos e burocratas urn papel exageradamente privilegiado de media~ao de
poder entre 0 Estado ea sociedade. Ele aponta para urn aspecto
neglicenciado: ha muito - especialmente desde 0 governo Vargas - os
empresarios vem tomando a "influencia empresarial" coma urn dos "principais
trampolins para se tornarem politicos" (lideran~as de partidos, prefeitos,
govemadores) e tambem ''vem ocupando regularmente os centros e setores chaves
da formula~ao e tornada de decisOes economico-politicas do Estado" 202.
A fun~ao das F or~as Annadas no golpe de 1964 tambem foi revisada por
Dreifuss que acentuou "0 papel dos empresarios e tecno-empresarios na lideran~a
politica dos acontecimentos, na defmi~ao de diretrizes politicas e taticas,
empregadas para enfrentar a crise de insubordina~ao das classes dominadas contra
0 regime imposto e 0 desejo de controlar 0 Estado por parte dos industriais e
banqueiros do bloco de poder multinacional e associado. (...) Constatou-se que sua
influencia sobre a sociedade brasileira e 0 Estado nao foi urn mero reflexo na
supremacia economica de que gozava quando do inicio da decada de sessenta, mas
0 resultado de uma luta politica empreendida pela vanguard a desses novos
interesses"203.
o bloco multinacional e associado, que no contex to populista centrava-se
no Conselho Nacional das Classes Produtoras (CONCLAP) e no Instituto
Brasileiro de A~ao Democratica (IBAD), na prepara~ao do golpe de 1964, utilizou
fundamentalmente 0 Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES): "uma
organiza~ao de c1asse que reunia a elite organica do novo bloco de poder e que
expressa.va, integralmente, a ideologia subjacente aos interesses

199. DREIFUSS, Rem; Armand.1964: A conquistQ do estado. Petropolis, V ozes, 1981.
p.482.
200. Ibidem,p.48S.
201. Ibidem,p.48S.
202. Ibidem,p.481-2.
203. Ibidem,p.482.
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fmanceiro-industriais multinacionais e associados. (...) Atraves do IPES, 0 novo
bloco de poder mobilizou as classes dominantes para a ayao, e serviu como elo
para as varias conspirayOes civis-militares contra J oao Goulart A ayao da
elite orgimica diferencia 0 movimento de classe que levou a intervenyao de
primeiro de ab ril, de urn mero gol pe mill tar" 204.
Corn a ayaodo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais constituiu-se urn
novo bloco de poder dirigente das classes dominantes que adotou urn programa
"modernizante-conservador" que foi apresentado ao governo "nacionalreformista" de Joao Goulart A atuayao mobilizadora do IPES, alem de
envolver 0 bloco populist a "oligarquico-industrial" - depois progressivamente
afastado do Governo - mobilizava as classes medias e desnorteava os segmentos
das classes trabalhadoras. "0 IPES, na realidade, acirrou a luta polftica das classes
dorninantes e elevou a luta de classes ao estagio do confronto rnilitar, para 0 qual as
classes trabalhadoras e seus aliados nao estavam preparados. (...) 0 dano causado
pela campanha de 'alarme e desanimo' instigada pelo IPES, juntamente corn a ajuda
recebida dos profissionais autonomos, agindo no setor privado e no aparelho
estatal, criou serios problem as ao regime e resultou em urn vasto empreendimento
coletivo de desestruturayao e de desorganizayao, 0 que foi vital para perrnitir que
os militares agissem como restauradores da ordem. (...) Finalmente, 0 IPES serviu
como urn canal para a intervenyao das corporayOes privadas multinacionais, tanto
como companhiasisoladas, quanto atraves de suas associayOes de classe, fora e
dentro do Brasil. 0 IPES serviu tambem como 'grupo de ligayao' para govemos
estrangeiros, particularmente dos Estados Unidos" 205.
Depois do golpe, "a nova relayao entre 0 Estado, as classes dorninantes e o
bloco de poder multinacional e associado permitiu ao IPES moldar 0 processo de
modernizayao econOrnica. Os aneis burocraticos-empresariais foram consolidados.
Os grupos econbmicos que nao pertenciam ao bloco de poder fmanceiro-industrial
multinacional e associado foram excluidos dos processos principais de formulayao
de diretrizes. (...) A ocupayao dos orgaos de formulayao de polftica econornica por
empresarios e tecno-empresarios do IPES resultava, de fato, na 'privatizayao das
instituiyOes do Estado'''206.
o "tecnocratismo" desse novo bloco de poder "nao se referia a urna meta,
mas aos meios pelos quais eram tomadas as decisOes sobre objetivos sbcioeconornicos que nao se encontravam abertos a discussOes" 207. Essa
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postura administrativa que enfatizava a "ausencia de interesses econbrnicos e sua
pretensa neutralidade no processo de formula~ao de diretrizes e de tomada de
decisOes", impunha 0 dominio do bloco de poder formado a partir do IPES a toda
sociedade. Por urn lado, justificava decisOes que "funcionavam, efetivamente,
contra as fra~oes das classes dominantes nao ligadas ao IPES" 208. Por outro lado,
ratificavam as restri~oes sobre a vida politica de toda a sociedade, especiaImente
sob re as classesdominantes.
Dreifu~ conclui lembrando que a ocupa~ao do Estado, em 1964, foi
resultado de uma luta "ativamente travada pelas classes dominantes". E que "a luta
de classes foi promovida pelo bloco multinacional e associado liderado pelo IPES
na 'sociedade civil' de acordo corn uma estrat~gia determinada, corn focos de a~ao
especificos e deliberados e corn lideran~a e organiza~ao elaboradas. 0 fato de se ter,
fin almente, recorridoa in terven~omilitar para desferir 0 golpe final contra 0
govemo de JoaoGoulart apenas enfatizou que 'a classe dorninante, sob a prote~ao
do Estado,possuia vastos recursos, incomensuravelmente maiores que os das cla~es
dominadas, para impor seupeso sobre a sociedade civil'.
"Concluindo, pode-se dizer que a 'pre-histbria' poli tica e ideolbgica dos
grandes interesses financeiro-industriais multinacionais e associados estava
entrela~ada corn a do bloco hist6rico populista e corn a convergencia de classes
dominantes deste bloco. A hist6ria do bloco de poder multinacional e associado
come~ou a primeiro de abril de 1964, quando os novos interesses reaImente
'tornaram-se Estado', readequando 0 regime e 0 sistema politico e reformulando a
economia a servi~o de seus objetivos. Agindo dessa forma, levaram 0 BrasH e,
poder-se-ia conjecturar, to do 0 cone suI da America Latina, ao estagio mundial de
desenvolvimento capi talista monopolista" 209.
o significado hist6rico da implanta~ao da Rede Globo nao pode ser buscado
senao dentro deste contexto, principalmente corn as evidencias empiricas de que se
disp5e. Analisando-se os nomes dos principais envolvidos, direta ou indiretamente,
no processo de implanta~ao da Globo, observamos que a maioria deles esta citada
no levantamento feito por Dreifuss das lideran~ase colaboradores ativos do IPES,
entre os quais ressaltamos:
- MarechaI Humberto de Alencar Castelo Branco: Primeiro presidenie da
Republica ap6s 0 golpe de 1964, foi chefe do "Estado-Maior informal" criado pelo
micleo do grupo !PES / Escola Superior de Guerra (ESG); acolheu as decisOes
complacentes corn a irtfringencia da Constitui~ao Federal

208. Ibidem,p. 486.
209. Ibidem,p.489.
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gerada pela associarrao da Globo corn 0 grupo Time- Life.
- Roberto de Oliveira Campos: Ministro do Planejamento do governo
Castelo Branco; se gun do 10ao Calmon foi responsavel, entre outras iniciativas,
por pressoes diretas sobre 0 Conselho Nacional de TelecomunicarrOes (CONTEL)
para que fossem proteladas as medidas oficiais e fossem tomadas decisoes
favociveis a Globo. Ressalte-se, citando Dreifuss, que "no centro da excIusao
institucionalizada dos interesses economicos subalternos estava 0 Ministerio do
Planejamento, uma verdadeira reserva do IPES. Esse Ministerio
estava encarregado de coordenar e supervisionar as diferentes funrrOes do
aparelho de Estado, estabelecendo diretrizes socio-econornicas para 0 governo posM. Foi sob a orientarrao do Ministerio do Planejamento que se executou a
reformularrao daestrutura produtivae adrninistrativa do Estado. Pelanatureza do
planejamento indicativo que executava, 0 Ministerio do Planejamento transformou
0 Estado em fat or gigante de acumularrao de capital, 0 que beneficiou todo 0
blocomuItinacional e associado" 210.
- Octavio Gouvea de BulhOes: Minis tro da F azenda no governo Castelo
Branco; assumiu publicamente, juntamente corn Roberto Campos, posirrao
complacente corn rei arr ao as ligarroes G loborrime- Life.
- Denio Nogueira: Presidente do Banco Central no governo Castelo Branco,
era, portanto, responsavel pelo recebimento e remessa de dolares para o ex terior;
nao tomou nenhuma iniciativa propria para escIarecer as ligarrOes Globo/TimeLife. Segundo 10ao Calmon, negou-se por muito tempo a divulgar os contratos
Globo/Time-Life e sonegou informarroes. Na CPI Globo/Time-Life defendeu a
pn'1tica desse tipo de associarrao, "desde que regulamentada".
- Harold Cecil Polland: Presidente do Conselho Nacional de Economia, no
governo Castelo Branco, indicado por Roberto Campos, de cuja equipe fazia parte;
segundo Calmon, tentou intermediar a compra da TV Cultura de Sao Paulo para 0
grupo Time-Life.
- Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva: Foi presidente do Banco N acional
de Habitarrao (BNH) e depois Ministro do Trabalh 0 e da Previdencia Social no
governo Castelo Branco;membro da equipe de Roberto Campos; foi Ministro da
Previdencia Social no govern 0 Ernesto Geisel; foi 0 advogado que assessorou
Roberto Marinho na elaborarrao, assinatura e execurrao dos contratosfirmados entre
a TV Globo e 0 grupo Time-Life.
- Coronel Jooo Batista Figueiredo: Ex-presidente da Republica; segundo 0
proprio Roberto Marinho, logo ap6s 0 golpe de 64, devolveu "espontaneamente" 0
processo sustando a sua tramitarrao - que se

-
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encontrava no Conselho de Seguran~a Nacional, atraves do qual 0 diretor-presidente da TV Globo comunicava a existencia dos contratos corn 0 grupo TimeLife. Na epoca, era secretano do Consellio de Seguran~a Nacional
- General Emesto Geisel: Foi presidente da Republica, integrou 0 "EstadoMaior informal" constituido pelo grupo IPES/Escola Superior de Guerra (ESG). T
omou conhecimento das liga~Oes Globo/Time- Life informado pessoalmente por
Roberto Marinho, antes de fevereiro de 1965, sendo, na ~poca, Chefe da Casa
Militar do governo Castelo Branco.
- General Golbery do Couto e Silva: Ocupou v3rios postos-chave nos
govemos p6s-64; integrou 0 "Estado-Maior informal" constituido pelo grupo
IPES/ESG. Tomou conhecimento das ligac;:Oes Globo/Time-Life informado
pessoalmente por Roberto Marinho, antes de fevereiro de 1965, sendo, na epoca,
chefe do Servi~o Nacional de Informa~Oes.
- Luiz Viana Filho: Ocupou varios postos politicos de destaque nos
governos pbs-64. Tomou conhecimento das liga~oes Globo/Time-Life informado
pessoalmente por Roberto Marinho, antes de fevereiro de 1965, sendo, na epoca,
ehefe da Casa Civil do governo Castelo Braneo.
- Almirante Jose Oaudio Frederico Beltnio: Era presidente do CONTEL na
epoca em que estourou 0 eseandalo das ligac;:oes entre Globo e Time-Life. Teve
eonheeimento da existencia dessas ligac;:Oes antes de fevereiro de
1965,infonnadopessoalmente por Roberto Marinho. Nao tomou qualquer iniciativa
para apuraros fat os. Foi sueedido por Euelides Quandt de Oliveira.
Dois outros nomes que nao eonstam das listas de lideres e ativistas do IPES,
mas que tiveram importanciaem governos p6s-64 e no desenvolvimento
daGlobosao:
- Comandante Euclirles Quandt de OIiveira: ministro das Comuniea~oes no
govemo Geisel; foi presidente do CONTEL na epoca em que 06rgao deliberou
sobre as ligac;:oes Globo/Time-Life. Segundo (' ulos Laeerda, atuou politieamente
para favoreeer a Globo.
- Haroldo Couea de Mattos: ministro das Comunieac;:Oes no govemo
Figueiredo; era representante da EMBRATEL junto ao CONTEL quando 0 brgao
deliberou sobre as ligac;:5es Globo/Time-life. Se gun do La cerda, se guiu
ordensexpressas doGovemo para votar a favordosinteresses da Globo.
Os dados disponiveis mostram de forma evidente, que a Globo surgiu
perfeitamente integrada ao bloeo de poder que instaurou omodelo eeonomieo de
desenvolvimento eapitalista assoeiado p6s-64. A Rede Globo deu funeionalidade ao
desenvolvirnento eeonomieo e poli tieo implementado por esse bloeo de poder
emergente. Do ponto de vista da eeonomia, por urn lado, eonstituiu-se no grande
instrumento de eria~ao e estimulac;:ao de urn mereado naeional unificado, gerado
principalmente pela eoneentra~ao da renda e, por
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outro lado, funcionou corn 0 agente catalisador do importante mercado de produtos
eletro-eletronicos, cuja produs:ao era dominada pelas indilstrias multinacionais. Do
ponto de vista polItico, constituiu-se num instrumento de intervens:ao ideolbgica
corn poderes jamais experimentados na histbria desse pais, traficando a ideologia
"modernizante-conservadora" do Estado e dos interesses - especialmente os
comerciais - que tinham liberdade de expressar-se nesse contexto.
Estritamente sob 0 aspecto da introdus:ao das tecnologias de comunicas:ao,
a implantas:ao da Glob 0 foi definidorade urn modelo brasileiro de comunicas:ao
de massa. A Rede Globo impOs urn padrao de produs:ao de televisao corn
inovadores recursos de linguagem e corn niveis de qualidade tecnica que fundaram
urn modo brasileiro de produs:ao de televisao. A Rede Globo constituiu-se nurn
canal privilegiado de penetras:ao do que ha de mais moderno na produs:ao de
televisao do mundo ocidental, importando tecnologia sofisticada Mas tambem
produziu uma "tecnologia nacional" compatfvel corn 0 modelo de desenvolvimento
"modernizante-conservador" que 0 pais passou a viver.
A Rede Globo tambem impos imp ortan tes inovas:Oes teenicas na gestao
das empresas de eomunieas:ao do BrasH que hoje SaD eompelidas, por questao de
sobrevivencia, a assimilar as teenieas "modernas" de urn modo eapitalista de
produs:ao da eomunieas:ao de massa. Esse modo de produs:ao, amparado por
modernas teenicas de planejamento e raeionalizas:ao da gestao, voltou-se
efetivamente para a aeurnulas:ao d 0 eapi tal. 0 sueesso da rede Globo e, antes de
tudo, urn sueesso eomercial. E oestrondoso sueesso comercial da Rede Globo, que
ehega a aboeanhar mais de 40%do total das verbas movimentadas pelas agencias de
publicidade do BrasH, leva a introdus:ao de uma "eeonomia politica de
eomunica~o de massa". A atua~o da Re de Globo implieou urn reordenamento do
mereado publicitario, de tal magnitude, que aeabou definindo 0 mereado dos outros
veieulos. go que se vera a seguir.
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RADIODIFUSAO: o

IMPASSE
POLITICO

A SUBMISSAO DO POBLICO AO PRIV ADO

Afinnamos anterionnente que a implanta9ao da Rede Globo esta na origem
da atual politica brasileira de radiodifusao. Por "Polftica de Radiodifusao"
entendemos 0 conjunto de principios explicitos ou implicitos que orientam a
nonnatiza9ao do usa das tecnologias e as praticas sociais decorrentes desse uso. A
legisl~ao brasileira de radiodifusao, incluida no Cbdigo Brasileiro de T
elecomunica90es (Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962), e demasiado ambigua e
maleavel Mais volt ad a para a normatiza9ao, essa legisla9ao e carente de
defini90es de prindpios. Prendendo-se quase que exclusivamente a defini90es
tecnicas e atribui90es de competencia, 0 Cbdigo nao reflete uma politicade
Radiodifusao, istoe,os principios abrangentesque deveriam orien tar as normas,
assuas aplica90es e as praticas sociais.
Chamamos aten9ao para aquela que nos parece uma das contradi90es
fundamentais da legisla9ao. Admitindo 0 usa privado de urn recurso natural que e 0
espectro radioronico 211 - considerado universalmente coma urn bem de dominio
publico - a legisla9ao acolheu 0 conflito potencial entre 0 interesse publico e 0
interesse privado. No entanto, 0 C6digo omite-se na defini9ao de prindpios que
orientem 0 usa privado desse recurso natural de dominio publico. 0 C6digo nao
conseguiu, ou nao quis, abordar a contradi9ao profunda entre as possibilidades
sociais das tecnologias de radiodifusao e seu usa privado. 0 unico principio que
trata des se conflito estano artigo 38 da Lei 4.117 e dizo seguinte:
"d) os servi90s de informa9ao, divertimento, propaganda e publicidade

211. Espectro radiofOnico cS a "faixa total de frcqiicncias emprcgadas cm radiocomunica<;Ocs, entre 8 e
aproximadamente 300 Glgahcrtz" (PARETO NETO. Joao Victorio. Dicionario de
telecomunicaroes. Rio de Janeiro, End. Rio, 1981. P. 193) Essagama de freqiicnciase
universalmente tida coma urn recursonatural.
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das empresas de radiodifusao estao subordinados as finalidades educativas e
culturais inerentes a radiodifusao, visando aos superiores interesses do Pais".
Esse "principio" e especificado - no Decreto n9 53.795, de 31 de outubro de
1963, que instituiu 0 Regulamento dos Servicyos de Radiodifusao -corn oseguinte
dispositivo:
"Art. 39 - Os servicyos de radiodifusao tern finalidade educativa e cultural,
mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e sao considerados de interesse
nacional, sendo perrnitida a exploracyao comercial dos mesmos, na medidaem que
nao prejudique esse interesse e aquela finalidade".
Como se observa, a generalidade e a imprecisao permanecem. Mas mesmo
vago, se aplicado corn a interpretacyao mais obvia, esse "principio" da legislacyao
colocaria na ilegalidade a ab sol uta maioria das emissoras de radiodifusao e de urn
modo muito especial a Rede Globo. Na Globo, por exemplo, e evidente a total
subordinacyao da programacyao a exploracyao comercial. Nao apenas a selecyao
de programas obedece basicamente a sua orientacyao comercial, coma a propria
producyao "cultural" ou de entretenimento, e confundida corn uma pratica de
marketing que !he e estranha e e, obviamen te, incompativel corn as mais
elementares "finalidades educativas e culturais" da radiodifusao. A utilizacyao do
merchandising que e a propaganda comercial veiculada subliminarmente nos
programas de entretenimento, constituem uma violacyao ostensiva desses
"principios" da legislacyao vigente. Em 1977 foi feita ao Departamento Nacional de
TelecomunicacyOes (DENTEL), uma representacyao formal contra a pratica do
merchandising:*O DENTEL reconheceu a prAtica ea Globo a adrnitiu. Alem disso,
a emissora denunciada, a TV Gaucha de Porto Alegre foi punida por veicular, corn
0 computo do merchandising, excesso de publicidade, (ale m do lirnite legal de
quinze minutos porhora). Masa praticanao foi enquadrada comoinfracyao ao
"principio" que subordina a atividade comercial as finalidades educativas e
culturais. A experiencia da representacyao junto ao DENTEL - cujo resultado era
previsivel- comprovou que 0 Ministerio nao consegue por em pratica nem os parcos
"principios" existentes na legislacyao. 0 merchandising, assim, e praticado
livremente por todas as Redes. A Globo chegou a criar uma subsidiaria, a Apoio,
"que cuida exclusivamente do merchandising" 212. Afinal, a liberdade de
programar comercial, politica e culturalmente as

* A representa~ao, apresentada pelo autor, foi parcialmente acolhida e serviu para "testar" a
posi~ao do DENTEL diante da questao. A documenta~ao referente a este processo
inclulda nos anexos da Disserta~ao de Mestrado A introdu~ao de novas tecnologias de
comunica(:ao
no
Brasil:
tentativas
de
implanta~ao
do
servi~o
de
cabodifusio,umestudodecaso, apresentada Universidade de Braslua.
212. Os15 anosdaGlobo.Propaganda.SaoPaulo,n. 285.abril, 1980. p. 25.
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emissoras, e a liberdade que se concede a empresa privada, e a liberdade de
submeter 0 "in teresse publico" ao interesse privado.
Outra grave deficiencia do C6digo Brasileiro de Telecomunicayoes e a
indefiniyao quanto aos criterios que deveriarn orientar a outorga de autorizayao para
execuyao de serviyos de radiodifusao. Nao ha criterios
expressos de distribuiyao das freqiiencias do espectro eletrornagnetico. Ha
apenas a definiyao de cornpetencia: essa outorga fica ao arbi trio do presidente da
Republica, na rnaioria dos casos, e do Ministerio das Cornunicayoes, em alguns
outros. Isto e, 0 C6digo Brasileiro de Telecornunicayoes, rnesrno sendo urna lei
aprovada em 1962 pelo Congresso Nacional, em periodo de norrnalidade
institucional, e urn verdadeiro AI-S da radiodifusao brasileira, que confere poderes
absolutos ao Executivo 213.
A indefiniyao essencial da legislayao de radiodifusao permite que 0 Estado
irnponha urna poll tica "irnpll ci ta". 0 C6digo e indevidamente tornado corno 0
fundamento que orienta a aplicayao de poll ticas, pois e indefinido e ambiguo em
relayao aos princi pios e nao expressa urna verdadeira poll tica de radiodifusao. A
legislayao serve apenas para legitimar as pollticas que 0 governo, e particularmente
0 Ministerio das CornunicayOes, decide ado tar. Esse C6digo, por exernplo,
arnpararia a decisao de que a radiodifusao passasse a ser executada apenas por
entidades representativas de trabalhadores, do rnesrno modo que e usado para
arnparar a decisao de que a execuyao desse serviyo seja feita predorninanternente
por ernpresas privado-cornerciais. Este C6digo arnpararia urna decisao de que cada
pessoa fisica ou
juridica s6 possa controlar apenas urna concessao, do rnesrno modo que e usado
para arnparar a decisao de permitir a constituiyao de redes inteiras de ernissoras
controladas por apenas urn concessionario. Enfirn, 0 C6digo Brasileiro de
Telecornunicayoes e urn rnero instrurnento usado pelo governo para legitirnar suas
politicas de radiodifusao.
A criayao cIa Rede Globo, nas bases ernpresariais em que foi irnplantada e
orientada por seus objetivos privado-cornerciais, irnpos "de fato", urn model 0 de
televisao ao pais que 0 governo tratou de legitirnar. Nas diretrizes estabelecidas pela
Presidencia cIa Republica, no governo do general Figuei

213. Alusao ao Ato Institucional n!> 5, que simbolizou 0 despotismo dos governos pos-64.
Foi promulgado a 13 de dezembro de 1968 e dava poderes absolutos ao Presidente da
Republica. Inclui urn dispositivo que colocava as decisoes do
Executivo acima da Justi~a: "Excluem-se de qualquer aprecia~o judicial todos os atos
praticados de acordo corn este Ato Institucional e seus Atos Constitu tivos, bem como os
respectivos efeitos".
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redo, esta politica de radiodifusao esti bastante explicita:
"4. A radiodifusao e a atividade eminen temente privada, reservada no Pais
exclusivamente a brasileiros. 0 papel do Estado tera carater meramente supletivo e
dirigidoa objetivos especificos.
4.1 - A concessao de canais de radiodifusao levara em conta, alem dos
criterios tecnicos e legais pertinentes, a viabilidade economico-financeira dos
empreenclimentos.
4.2 - A formayao de redes nacionais sera estimulada, especialmente no
campo da televisao, como meio de apoiar a meta de integrayao nacional e de
assegurar a estabilidade economico-financeira dos empreenc1imentos, dentro de
urn regime competitivoe equilibrado.
4.3 - A interiorizayao da televisao sera incentivada pelo uso extensivo da
infra-estru tura do sistema nacional de telecomunicayoes" 214.
A polf tica de radiodifusao ex pressa nas diretrizes do general Figueiredo
nada mais e do que a consagrayao do "modo de produyao" de televisao imposto
pela Globo, desde a sua implantayao. A imposiyao deste "modo de produyao" de
televisao tornou-se viavel pe la coerencia da Globo corn 0 modelo economico que
necessitava de urn instrumento eficaz de estimulayao de mercado em ambito
nacional. Mas, tambem, pelo peso politico aue a Globo adquiriu e pelo sucesso
"comercial". 0 "modo de produyao" de televisao imposto pela Globo e tido no
Brasil como "modo natural" da televisao existir. Tamanha e a eficacia dessa
empresa que a sua existencia anomala, se confrontada inclusive corn a limitada
legislayao vigente, nao e sequer questionada. Mesmo sendo uma empresa montada
inconstitucionalmente pelo capital estrangeiro. Mesmo concentrando, grayas a
favores e privilegios governamentais, impressionante poder tecnol6gico e
economico. Mesmo que, pela sua forma de expansao - atraves de retransmissoras
que atingem 99%dos domicilios corn TV, em 88% dos municipios, atingindo 93%
dos 12milhOes de brasileiros 215 - a Globo estabeleya competiyao desigual cam
outras emissoras de televisao, de radio e ate mesmo corn os jornais na disputa pelas
verbas publicitarias. Mesmo que atue, submetendo a cada minu to, 0 interesse social
ao interesse privado-comercial. Mesmo estreitando, corn a produyao centralizada, 0
rnercado de trabalho de diversas categorias profissionais.
Mesmo concentrando nas rnaos de urn unico empresario uma fanta.stico pod er
politico, as custas daexecuyao de umServiyo PUblico. Apesar de tudoisso, n110
existem setores organizados que reivindiquem 0 fim desse monumental
usufruto de recursos publicos e dessa perniciosa poli tica "de redes", ainda que

214. Asdiretrizes dacorn lD1ica<;3o.0 Globo.RiodeJaneiro. 28 de mar~o de 1979. p. 10.
215. FolhetopubJicitarioeditadopela Globo no inicio de 1983.
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essa reivindica9ao, alem de tudo, seja perfeitamente
legal.
"A quem selVe a Globo?" e uma questao que tern sido razoavelmente
proposta e razoavelmente respondida. Em sfntese, as respostas apontam para os
principais benefichirios do regime politico e econbmico que se implantou no Pai s
em 1964. Parece-nos que a questao mais importante hoje e "a quem a existencia da
Globo prejudica?" t essa questao que apontara as for9as sociais que poderiam se
interessar - nos mais variados graus - por uma transforma9ao da atual "politic a" de
radiodifusao e da "politica" de comunica9ao, coma urn todo, adotada no Pais.
Como se obselVa, nossa analise enfatiza 0 papel da Globo nessa politica. A seguir,
veremos as razoes dessa enfase.

Opapel daGloboea "politica" deradioctifusiio
Estima-se que em 1950 a radiofusao captava cerea de 24% do montante das verbas publicitarias (exclusivamente para 0 radio). Em 1965, essa
percentagem elevou-se para 52,3% (radio 19,5% e TV 32,8%). Avalia-se
que em 1975 a participa9ao da radiofusao chegava a 62,7% (radio 8,8% e
TV 53,9%). Em 1980, esse total chegava a 65,9% (radio 8,1 % e TV
57,8%). Desde 0 surgimento da te1evisao em 1950, portanto, podemos
identificar uma tendencia de aumento da participa9iio da radiodifusao no
volume das verbas publicitarias, pressionado pela eleva9iio progressiva das
in~rsOes dirigidas para a televisao. A participa9ao da televisao cre!(:eu de
modo particularmente intenso apos a instala9iio no pais da moderna infraestrutura de telecomunica90es, iniciada na segunda metade da decada de 60
(ver Quadro I).
QUADRO 1
DISTRIBUI<;:AODO INVESTIMENTO PUBLICIT ARIO (%

Ano

TV

J ornal

Radio

Revistas

Outros

50

-

39

24

10

27

55

-

26

24

11

29

60

9

33

14

11

33

65

32,8

18,4

19,5

25,6

3,7
213

71

39,3

24,8

12,7

17,0

6,2

75

53,9

19,8

8,8

14,1

3,4

80

57,8

16,2

8,1

14,0

3,9

Fonte: Gropo de midia de Sao Paulo e Secretaria de Imprensa e DivuIga~ao da Presidencia da
Republica 216.

Em 1965 foi criada a Ernpresa Brasileira de Telecornunica~oes
(EMBRATEL), seguindo a deterrnina~ao basica da Lei 4.117 (C6digo Brasileiro de
Telecornunica~Oes) que atribuiu ao Estado a responsabilidade principal na
implanta~ao e opera~ao dos servi~os piIblicos de telecornunica~Oes. Essas
disposi~Oes da legisla~ao - e isto tern sido pouco ressaltado - ja procuravam
atender em 1962, quando foi aprovada a Lei 4. 117, aos interesses dos ramos rnais
dinfunicos da industria de telecornunica~oes, que viam no investirnento publico a
forma rnais eficaz de gerar rnercado para seus produtos no Brasil. Em 28 de
fevereiro de 1969, entrou em funcionamento a esta~ao
terrena de Tangua, noestado do Rio de Janeiro, para cornunica~ao via satelite. Em
26 de rnar~o de 1969, inaugurou-se 0 Tronco-Sul da EMBRA TEL, ligando
Curitiba a Porto Alegre, urna das rotas basicas do Sisterna Nacio~l de T
elecornunjca~oes.
Em 1969, portanto, 0 Brasilja integrava a rede rnundial de televisao que
acornpanhou a descida do primeiro hornern na lua, no dia vinte de julho. No rnesrno
ano, a Rede Globo iniciou a produ~ao em network (opera~1io em rede, tal corno
ocorre nos Estados Unidos) corn 0 Jomal Nacional. Em 27 de outubro de 1972,
concluiu-se a re de basica do Sisterna Nacional de Telecornunica~5es - concebido
em 1963 - corn a inaugura~ao do tronco
Porto-Velho-Manaus, na Amaz6nia. A infra-estrutura de tele cornunica~Oes
dinamizou sobrernaneira a opera~1io em rede nacional, iniciada pela TV Glob 0,
que disparou na audiencia, praticarnen te rnonopolizando 0 rnercado nacional. Em
1980,0 percentual de audiencia da Rede Globo situava-se entre 53,8%(TV
Coroaoos, Londrina) e 84,7% (TV Aratu,Salvador), corn urnarredia de 'iD% de
216. Osdadosreferentesaoperiodo 1950a 1960 for am coletadosem:
JORDAO, Maria de ratima Pacheco. Concen tra~ao economica da midia. I: Didrio Popular.
SaoPaulo. 30de abrilde 1978.Cadernode Marketing, p. 11.
Os dad os refercntes ao periodo 1965 a 1980, foram coletad os em:
BRASIL. Presidencia da Republica. Secretaria de Imprensa e Divulga~ao. Mercado
brasileirodecomunica~iio. Brasilia, 1981. p. 20.
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audiencia sobre todos os aparelliosligados do pais 217.
o fortalecimento da teIevisao coma veiculo de propaganda acompanhou 0
processo de concentra~ao monopolista verificado em todos os setores da econornia.
E 0 surgimento da Rede Globo, coma a principal empresa, no setor, atendeu a
necessidade de urn veicul0 poderoso de propaganda, privilegiado pelos principais
anunciantes, capaz de operar a estimula~ao do mercado nacional, disperso
geograficamen te e reduzido em termos populacionais. Em 1977, entre as 130
principais linhas de produtos fabricados no Brasil, a destina~ao das verbas
publicitarias para a televisao, que no conjunto era em media de 55% subia para
62,8% Entre os dez principais anunciantes, entre 1977 e 1980,0 investimento na
televisao chegou a 85%do total das verbas publicitarias distribuidas, contra 15%nos
demais meios218, Istoe,a televisao e 0 principal ve£cu1o dos gran des anuncian tes.
E a Rede Glob 0 eo instrumento privilegiado dessas grandes empresas, a maioria
multinacionais, que Ihe destinaram, tambem entre 1977 e 1980, 85% do total dos
investimentos realizados em televisao, contra 11 %na Rede Tupi e 4%em outras
emissoras, Essa concentra~ao de investimen tos da Rede Globo e bem superior,
inclusive, asua participa~aonaaudienciageral219,
A existencia da Rede Globo, afetando de tal maneira a distribui~ao das verb
as publicitarias, condiciona nao apenas a organiza~ao da televisao brasileira,
inviabilizando qualquer iniciativa fora da "opera~ao em escala", possibilitada pela
rede, mas todo 0 model0 brasileiro de radiodifusao e de comunica~o de massa220,
Urn estudo apresentado no III Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1978,
revelou que 0 custo de veicula~ao de publicidade na televisao nao cessa de crescer,
tornando-se proibitivo para os pequenos e medios anunciantes 221, Em 1977, por
exemplo, calculando-se 0 aumento dos custos de veicula~ao de propaganda na
televisao, que foi de 81 % em rela~ao a 1976, e 0 aumento da aplica~ao da verba,
que foi de 46rc; chegou-se a conclusao de que a redu~ao do poder de compra de
espa~o na

217. Os 15 anos daGlobo. Op. cit.p. 34.
218. JORDAO, Maria de FatimaPacheco. Gp. cit. p' l1;e Os 15 anos daGlobo. Op. cit.,
p.19.
219. JORDAO,Mariade FatimaPacheco. Op. cit., p. 12;e Os 15 anos daGlobo. Op. cit.,
p.19.
220. ANAlS DO 11 CONGRESSO BRASILEIRO DE PROPAGANDA. Anhp-mbi.1978. Editado por
ABAP - Associa~ao Brasileira das Agencias de Propaganda, IAA Internacional
Adversiting Association, Sindicato das Agencias de Propaganda do Estado de Sao Paulo. p. 306-12.
221. Ibidem ,po 306-12.
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televisao chegou a 35%222.
A televisao, tal coma se organiza no Brasil, aprofunda 0 carater con centrad
or do modelo economico, na medida em que os seus custos a torn am privilegio de
urn pequeno numero de empresas. E e muito dificil para a pequena e media empresa
competir corn os produtos ja comercializados no mercado, em escala nacional, corn
0 suporte publicitario. 0 baixo custo da rel~ao investimento/publico atingido - que
se reduz na propor~ao em que cresce a area decobertura - esconde 0 valor
absolutominimo ne ce ss ario para a veicula~ao de publicidade. Valor este que,
geralmente, e insuportavel para as pequenas e medias empresas223. 0 atual conceito
comercial de rede de televisaoe produto de uma economi a dominadap or
oligopolios.
A crise economica da radiodifusao e urn capitulo da crise da economia
brasileira. E uma crise que afeta centenas de pequenas e medias emissoras de radio
e televisao, condenadas a falta de equipamentos, a baixa qualidade de programa~ao
propria ou submetidas a condi~ao de meras retransmissoras da produ~ao das redes.
Essas saD as consequencias mais evidentes das distor~Oes na distribui~ao das
verbas publicitarias, que tambem prejudicam dezenas de milhares de jomalistas,
radialistas e tecnicos de radio e televisao que trabalham nas empresas confinadas a
periferia dos grandes mercados publicitarios. Essa crise nao se limita, porem, ao
desequilibrio entre as empresas de radiodifusao, mas afeta toda a economia,
limitando 0 acesso dos pequenos e medios anunciantes do comercio, industria e
setor de servi~os a utiliza~ao da publicidade.
A violenta concentra~ao das verbas publicitarias nacionais na Rede Globo,
em torno de 70%das verbas destinadas a televisao, 0 que representa,
aproximadamente, mais de 40%do setimo mercado publicWlriO mundial, e 0 cerne
da cri se economica da radiodifusao. Essa concentrac,:ao de investimentos tern
diversas consequencias negativas. Em primeiro lugar, induz a concentra~ao do
capital e da tecnologia e a uma produ~ao centralizada. Em segundo lugar,
possibilita que uma (mica emissora atinja uma qualidade de programac,:ao que
pode ser considerada divorciada da realidade da televisao brasileira, que nao pode
ser alcan~ada I>elas demais emissoras, e que, de certa fonna, condiciona 0 gosto
popu1ar224. Em terceiro lugar, a Rede Globo, concentrando a maioria absoluta da
audiencia, aumenta seus custos de vei

222. Ibidem,p. 306-12.
223. Ibidem,p. 306-12.
224. ASSOCIA<;AO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DA COMUNICA<;AO.
Boletim do I Encontro de Radiodifusiio, Porto Alegre - RS. Boletim do ABEPEC. n. 1
L fev./mar. 1980. p.2.
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cula~o, ooerando excessivamente a u1iliza~o .comercial da publicidade.
Esse circuito de causa e efeito, que envolve produ~ao-audiencia-custo de
veicul~ao, forma urn circu10 vicioso que se toma praticamente imune a
concorrencia. ~ urn c{rculo vicioso que so pode ser rompido corn urna
completa reordena~ao do papel da radiodifusao no sistema produtivo.
Tal coma se organiza, a Rede Globo e, sem d6vida, a op~ao mais
barata para os investidores publicitilrios que operam em escala nacional,
sendo, tambem, proporcionalmente mais barata que 0 investimento
emjomal, radio ou revista 225. A rede de retransmissoras e repetidoras de
sinai~ daP.ede Globo - corn suas 4 2 emissoras proprias e :tfiliadas (de urn
total de 103 emissoras em opera~ao no Pais) 226 - coloca 0 Brasil coma
sendo 0 segundo pais domundo em ex tensao de sistemas de microondas,
sendo superado apenas pelos Estados Unid06227. A Rede Globo e a quarta
maior re de de televisao comercial do mWld0228. E a qualidade da
programa(j<lo da televisao brasileira foi destacada, entre muitos outros,
corn 0 titulo de melhor emissora de televisao do mundo em 1979, atraves
do Premio Salute- 79 oferecido pela Academia Nacional de Artes e
Ciencias da Televisao dos Estados Unidos a Rede Globo 229. Essa
qualidade tambem e atestada pela penetra~ao intemacional da programa~ao
da Globo que, em 1980, era exportada para 52 canais de 24 paises 230.
Algunsprogramascomo 0 "OSitiodoPica.Pau Amarelo", dalinha infantil
daemissora, nesse mesmoano, chegou a serexibidoem 50paises 231. A
Rede Globo, alias, e a maior produtora mundial de program as prbprios,
entre as emissoras privadas: dos dez programas de maior audiencia, oito
SaD produzidos no Brasil23 2. ~ por tudo isso que identificamos 0 papel
central da
225. Conforme os dados publicados em folheto publicitario distribuido pela Rede Globo,
noprimeiro semestre de 1983: "Custo por mil telespectadores: Rede Globo - CrS 134,70/
Rede "B" - CrS 467,00/ Rede "C" - CrS 256,00; custo por mil leitores de revistas:
Revista semanal informativa CrS 1.477,00/ Revista feminina mensal - CrS 1.695,00 /
Revista masculina mensa! . CrS 1.199,00; custo por mil leitores dejornal: Regiao Sao
Paulo - CrS 2,169,00 / Regiao Rio de Janeiro CrS 3.365,00; custopor mil ouvintes de
CrS331,87 /Regiao Rio de Janeiro. CrI 394,44. Fonte:
radio: RegiaoSao Paulo
Midia / Mercado, 1983; SSC/B Lintas Worldwide.
226. BRASIL. Presidencia da Republica. Secretaria de Imprensae Divulga~ao.Mercado
Brasileirode ComWlicaFIo. Bras{Ii~. 1981. p. 60.
227. Os 15 anos da Globo. Op.cit., p.33.
228.Ibidem,p.13.
229. Ibidem ,po 25-6.
230. Ibidem,p. 13.
231. Ibidem,p. 2.1.
232. Ibidem,p. 33.
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Rede Globo, nao s6 na "polftica" de radiodifusao, como tambem em toda a
"polftica" de comunica9ao. A existencia da Rede Globo condiciona toda a
econ omia da comunica9ao de massano Brasil.
o impasse juri dico e politico da radiodifusao brasileira

~ no contex to de uma econornia dominada por oligopblios nacionais
e estrangeiros, de uma sociedade violentamente estratificada e de
institui90es politicas autoritilrias e excludentes da maioriada
popula9ao,que opera a Rede Globo. E 0 seu papel politico e muito claro,
embora jamais tenha sido contestado frontalmente pelas correntes
operfuias e populares e demais setores democraticos.
Em certos momentos, contradi90es graves chegam a aflorar. Em
1979, por exemplo, durante as greves do ABC paulista que marcaram 0
ressurgimento do movimento openirio no Pais, rep6rteres da Globo
chegaram a ser amea9ados de linchamento pelo papel antipopular que a
ernissora estava cumprindo, ao divulgar informa90es falsas para prejudicar
0 movimento grevista. Em 1982, na cobertura das elei~es - quando a Glob
0 atuou em todo o Brasil de modo a favorecer a fraude eleitoral - viaturas
da Globo foram apedrejadas no Rio de Janeiro. As contradi90es que
envolvem a Glob 0, entretanto, nao tern adquirido conseqiiencia politica.
As categorias profissionais, 0 movimento operario, as diversas correntes
democraticas, enfim, nenhum setor progressista da sociedade tern
questionado seriamente a "polftica" de radiodifusao imposta ao Pais. E,
gra9as a essa imobilidade, as mais serias contradi90es que surgem saD
entre os grandes empresarios na disputa de mercados. Os debates sobre a
"politica" de radiodifusao - e ha varios anos estuda-se a refonnula9ao do
C6digo Brasileiro de Telecomunica90es - limit am-se ao funbito restrito do
"diaIogo" entre 0 Governo e os grandes empresarios. E neste "diaIogo",
alias, tern surgido pressOes para uma maiorexplicita9aoda "politica" em
favordosinteresses privados.
A atual politica de radiodifusao adotada no Brasil ampara-se num
conjuntode instrumentosjuridicos(1eis, decretos, portarias, etc.), masnao se
resume as disposi90es legais. A verdadeira politica de radiodifusao
consubstancia-se numa pratica polftico-administrativa que vai alem das
normas jurfdicas. ~ uma polftica informal, manobrada por decretos
presidenciais, portarias e atos ministeriais ou pela engenhosa in
terpreta91io das disposi~es legais. Essa polftica infonnal manifesta-se, por
urn lado, no carater poHtico-ideol6gico ou mesmo poUtico-partidario de
distribui9ao daS conc~soes e favores oficiais. Manifesta-se ainda, por
outro lado, na flexibilidade da interpreta9ao das leis, que permite a
adequa9ao da
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regulamentaCfao do uso social da tecnologia as pressOes e aos interesses dos
grupos capitalist as dorninantes. Foi essa t1exibilidade que legitimou 0 u
tilitarismoeconomico atribui do a radiodifusao ap6s 1964.
A reaCfao polftica mais con creta que 0 escandalo das ligaCfoes entre a Rede
Globo e 0 grupo Time-life provocou, foi a promulgaCfao do Decreto nP 236, de 28
de fevereiro de 1967. Esse decreto, vigente ate hoje, ampliou 0 controle do
Executivo sobre asempresas de radiodifusao e estabeleceulimites - bastante amplos
- a propriedade de concessoes, alem de proibir a organizaCfao de redes de televisao.
Burlado por artificios legais ou simplesmente desconsiderado, 0 Decreto 236 apenas
aumentou 0 monturo de diplomas legais que nao conseguiram frear 0
desenvolvimento "de fato" de urna polftica de radiodifusao que, por sua vez,
correspondia ao "modelo" que os empresariosiam adotando.
Desmoralizada, caduca, desatualizada em relaCfao a pressao modemizadora
do capital e da tecnologia que aportavam no pais, a legislaCfao vigente
tinha que ser revista. E os trabalhos de reforma da legislaCfao comeCfaram cedo:
seis anos ap6s a promulgaCfao da Lei 4.11 7, e logo ap6s a criaCfao do Ministerio
das ComunicaCfoes, em 1967, dentro de urn amplo programa de modemizaCfao da
administraCfao federal Os trabalhosdessa reforma dalegislaCfao, no entanto,
esten deram-6e no te mpo e prosseguem ate hoje. E que os cooflitos surgidos em
tome da nova legislaCfao mostraram que era melhor - para os setores monopolistas que
detem 0 Poder - adaptar a interpretaCfao da legislaCfao vigente aos fatos, que criar
urn ample debate que poderia ameaCfar os privilegios e
beneffcios conquistados pelas grandes empresas privadas. Somente nos illtimos
anose que se comeCfou a saber algo relevan te dessa movimen taCfao que, durante
mais de urna decada, esteve confmada aos gabinetes e cornissOes do Ministerio das
ComunicaCfoes, que raramente teve outros interlocutores alem dos gropos
empresariais.
Atraves da Portaria Ministerial nP 1020 de Is> de julho de 1968, 0 ministro
Carlos Furtado de Simas nomeou urn Gropo de Trabalho corn a incumbencia de
revisar a legislaCfao de telecomunicaCfoes e elaborar 0 anteprojeto de urn novo
C6digo Brasileiro de TelecomunicaCfOes233. 0 anteprojeto nao foi
satisfatoriamente conc1uido e 0 trabalho foi retomado por uma Comissao Especial
designada pelo rninistro Hygino Corsetti 234. Ap6s urn ano de trabalho, a cornissao
deu por conc1uida a tarefa em novembro de 1972. A polernica em tome da reforma
da legislaCfao eo contlito de interesses despertado pelo anteprojeto provocou urn
novo adiamento em sua trarnita

233. VIANNA,Gaspar,Direitode telecomunictzfi5es. Rio de Janeiro,Ed. Rio,1976.
234.lde,lbo.
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9ao. Na gestao seguinte, a refonnula9ao da legisla9ao foi retornada pelo rninistro
Euclides Quandt de Oliveira, que incurnbiu a Secret aria Ceral, pela Portaria 0.0
660 de 3 de julho de 1974, de dar continuidade ao trabalho. Atraves da Portaria nP.
191, de 26 de julho de 1974, 0 secretano-geral do Ministerio das Cornunica90es,
Rornulo Villar Furtado, criou urn novo grupo de trabalho para, tornando por base os
anteprojetos ja produzidos,consolidar, a legisla9ao de telecornunica90es, cornposta
por leis, decretos, portarias e norrnas.
Em dezernbro de 1975, 0 anteprojeto elaborado pelo Crupo de Trabalho
coordenado pelo secretario-geral foi conc1uido e encarninhado a Presidencia da
Republica. 0 anteprojeto propunha uma serie de rnedidas que liberalizavam a
radiodifusao para a ernpresa privada. Analisando globalrnente, o anteprojeto
legitirnavae oficializava as tendencias oligopolist as predorninantes na radiodifusao
brasileira. Novamente 0 conflito de interesses em tomo do anteprojeto retardou sua
aprova9ao, sendo 0 trabalho devolvido pela Presidencia ao Ministerio das
Cornunica90es. As bases desse anteprojeto, entretanto, nao rnais seriarn
abandonadas e voltararn a aparecer nos anteprojetos subseqiientes.
Depois da devolu9ao da versao de dezernbro de 1975, novos anteprojetos
foram produzidos no funbito do Ministerio das Cornunica90es, sendo 0 assunto
conduzido cada vez rnais sigilosarnente. 0 Ministerio desprezou, inclusive,
rnanifesta90es de universidades e entidades associativas que tiveram frustrados
diversos pedidos de acesso aos anteprojetos que na epoca estavarn sendo discutidos
entre 0 Ministerio das Cornunica90es e a Associa9ao Brasileira de Ernissoras de
Radio e T elevisao (ABER T). T oman do corn 0 (micos
interlocutores os ernpresarios da radiodifusao, 0 Minis~rio prosseguiu nos
esfor90s para reforrnara legisla9ao de telecornunica90es, produzindo
diversos anteprojetos. Alguns desses anteprojetos "vazaram" do esquerna de
seguran9a
rnontado pelo Ministerio das Cornunica90es: as versoes de junho de 1976, de
seternbro de 1977 (considerada a nona versao) e a de rnaio de 1978 (considerada a
decima versao). Finalrnente, pressionado pelos interesses em
jogo, a decirna versao foi liberada para divulga9ao, criando-se, pela prirneira vez,
oportunidade para urn debate publico sobre arnateria.
Em dezernbro de 1979, 0 secretario de Radiodifusao do Minisrerio das
Cornunica90es, Louren90 Chehab, revelou a existencia de uma decima-prirneira
versao que apresentava apenas pequenas rnodifica90es fonnais em rela91io a
d6cirna versao do anteprojeto do COdigo. Nessa decirna-prirneira versao
consolidou-se urna politica que certamente agravara a crise da radiodifusao
brasileira. As disposi90es sobre televisao constituern a espinha dorsal da poHtica
de radiodifusao proposta neste an teprojeto e refletern ostensivamen
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te a estrategia dos gran des grupos economicos para 0 setor. Essa poll tica esta
consubstanciada em tres conjuntos de disposiryoes: as que asseguram priviIegios
as empresas privadas em detrimento das emissoras publicas ou sem finalidade
comercial; as referentes a formaryao de redes de televisao e as que versam sobre a
produryao de programas.
As bases da nova "poli tica" de radiodifusao
As observary6es que veremos a seguir tomam por base uma anaIise de nove
vers6es do anteprojeto do C6digo, produzidas de 1974 a 1979, e urn anteprojeto do
Regulamento dos Serviryos de Radiodifusao, datado de junho
1976.
a) Privilegios assegurados as emissoras privadlL'i - A decima-primeira
versao assegurou "as entidades nao-integrantes da administraryao publica" direitos
de exploraryao do serviryo de radiodifusao, invertendo a prioridade assegurada pela
legislaryao vigente "as pessoas juridicas de direito publico intemo, inclusive
universidades". AIem disso, as emissoras publicas s6podem explorar 0 serviryo de
radiodifusao "sem intuito comercial" ou corn "intuito comercial restrito", send 0
permitida, nesta modalidade, apenas a veicuIaryao de publicidade oficial
b) Disposi~Oes sobre a forma~ao de redes - 0 1C0nceito de rede ou network
e uma das concep~6es basicas desta versao do anteprojeto do COdigo e da poIitica
brasileira de radiodifusao. 0 estimulo as redes, inclusive, foi apresentado coma uma
das diretrizes do III PIano NacionaI de Desenvolvimen to (PND) para 0 se tor. 0
anteprojeto atacou as limitaryoes da legislaryio vigente quanto a propriedade de
concessOes e reduziu as restriryOes a formaryao de re des, particuIannente 0
previsto no Decreto 236.
A forma coma as diversas versoes do anteprojeto do C6digo tratam 0
problem a da autonomia das emissoras vinculada em redes ou cadeias de
distribuiryao de programas, demonstra coma 0 Ministerio das ComunicaryOes esta
submetido as pressoes da iniciativa privada. Nas varias versoes do anteprojeto do
COdigo, passou-se da proibiyao taxativa de formayaode redes ao in cen tivo oficiaI.
Urn dos principios que compOem 0 conceito de rede previsto nas
disposiyoes legais e 0 de lirnitayao da propriedade de concessOes. Nas diversas
versoes do anteprojeto do C6digo, observa-se que esses limites foram
progressivamente ampliados, ate chegarem aos fixadosna versao de dezembro de
1975, que estabeleceu os indices mantidos ate a decima-primeira versao. Pelo
Decreto 236, uma empresa pode deter concessOes de, no maximo, nove
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emissoras em Onda Media, enquanto na decima versao do anteprojeto esse limite
passa para doze emissoras. 0 limite de concessOes de emissorasem Onda Tropical
passa de tres para seis; 0 de emissoras em Frequencia Modulada passa de tres para
dez; 0 de emissoras em Onda Curta e mantido em dois; e 0 de emissoras de televisao
em VHF passa de cinco para quinze (Cf. Anex 09).
Outro problema ligado a forma~ao de redes e 0 recurso clandestino do
controle indireto das concessoes, que possibilita a forma~ao de redes "extraoficiais". A decima-primeira versao do anteprojeto do COdigo nao s6 nao toca no
grave problema do controle indireto, coma amplia a margem de atua~ao dos "testas
de ferro" ao liberalizar as transa~oes entre pessoas que ja compOem 0 quadro de
uma entidade exploradora do servi~o de radiodifusao. Destaque-se que 0 Ministerio
das Comunica~oes admitiu publicamente que esta impoten te para con trolar a a~ao
dos "testas de ferro" 23 5.
Outro conjunto de disposi~oes conexas ao conceito de rede e 0 de "centros
de produ~ao independentes" - uma inova~ao surgida nas versOes mais recentes do
anteprojeto do C6digo - que SaD "pessoas juridicas devidamente credenciadas pelo
MinisMrio" e que sao as ilnicas entidades, aIem dos concessionanos, que podem
produzir programas a serem transmitidos pelas emissoras de radiodifusao. A
perspectiva de cria~ao dos centros independentes de produ~ao e preocupante,
principalmente em virtude da revela~ao de que grupos estrangeiros ja solicitaram
autoriza~ao ao Ministerio das Comunica~Oes para produzir no pais program as para
televisao 236. Tal coma foram previstos, os centros independentes podem ser
controlados por estrangeiros - diretamente ou por seus "testas de ferro" - ou por
grupos economicos legalmente impedidos. Desse modo, os centros independentes
de produ~ao nao contribuirao para 0 equilibrio tecnico e economico entre as
emissoras. Isto e, ao inves de fortalecer as emissoras geradoras, que sao entidades
legalmente obrigadas da produ~ao, os centros independentes constituirao urn
estfmulo a urn novo tipo de concentra~ao de capital e tecnologia e a
produ~aocentralizada.
As primeiras versOes do anteprojeto do C6digo proibiam quaisquer
"modalidades contratuais que, de maneira direta ou in dire ta, assegurem a esta~ao
geradora - cedente da programa~ao ou do produtor credenciado: I) participa~ao no
faturamento ou nos lucros brutos ou liquidos da empresa adquirente; 11)
subordina~ao, dependencia ou controle da empresa adquiren

235. ASSOCIA<;:AO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DA COMUNICA<;:AO.

op. cit. p. 2
236. Ibidem,p. 2.
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te". Nas versOes rnais recentes, esses dispositivos foram substituidos por outros
que profbern apenas, e genericarnente, "situa~Oes de subordina~ao ou aliena~ao
de poderes de administra~ao e gerencia ou da responsabilidade e orienta~ao
intelectual e adrninistrativa do servi~o". Fica patente, portanto, a
pressao da iniciativa privada que levou 0 Ministerio das Cornunica~oos a abrir
rnao do controle efetivo que poderia ter sobre as rela~oos economicas e jurfdicas
que as emissoras rnantern entre si e corn 0 Estado e a renunciar a disposi~oes que
poderiarn realrnente irnpedir vinculos "de fato" de subordina~aoe
dependenciaentre asernissoras.
Analisado corno urn todo, 0 anteprojeto do Cbdigo estirnula a
concentra~ao da propriedade, do capital e da tecnologia. Amparando-se na
argurnenta~o de funcionarios da Rede Glob0237,0 Minisrerio das Cornu
nica~Oes chegou a propor a obrigatoriedade de que urn "rnfnirno de 70% da
programa~ao diaria deve ser produzida no Brasil". Na verdade, dentro do contexto
de desequilibrio tecnico e econornico entre as ernissoras, essa rnedida so
beneficiaria os gran des centros de produ~ao, corno a Re de Globo, e oficializaria 0
atrelamento das emissoras independen tes a redes. 0 anteprojeto do C6digo exprime
os interesses das grandes ernpresas e rnuito especialrnente daRedeGlobo.
c) Disposi~es sobre a produ~ao de prograrnas - Alern de exigir a produ~ao
no Brasil de 70% da prograrna~ao diaria, a decirna versao do anteprojeto do C6digo
estabelece que m, dessa programa~oseja des tinada a
"informa~ao e entretenirnento da crian~a e do adolescente" e que outros 20%
devern ser "idealizados, realizados e produzidos por equipe brasileira, corn sorn e
irnagern gerados no Brasil, sobre ternatica nacional". Essas disposi~Oes adrnitern a
possibilidade de instala~ao de produtores estrangeiros de prograrnas no pais ou de
rnontagens e adapta~Oes de produ~oes estrangeiras, corno faz a Rede Globo corn 0
"Fantastico" e "Globo Reporter". Tal corno estao forrnuladas, essas disposi~oes
exigern urna veicula~ao diaria de apenas
14% (20% de 700/0) de programa efetivarnente "idealizados, realizados e
produzidos por equipe brasileira, corn sorn e irnagern gerados no Brasil, sobre
ternaticanacional ".
Alern de fixar urn rninirno de 70% de produ~ao nacional transrnitida
diariamente, 0 anteprojeto exige urn rninirno de produ~ao local, a ser flXado em
regularnen to e que deve ficar entre 10 e 30% da prograrna~o di3ria.
A decirna-prirneira versao do anteprojeto do C6digo ainda fix a

237. Atgumenta~ao produzida por Jose Bonifacio de Oliveira Sobrinho, 0 "Boni" (entao
Diretor de Produ~iio e Programa~ao da Rede Globo) e Wilson Aguiar (Diretor do
Departamento de Educa~ao da Rede Globo).
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princfpios, a exemplo dalegislayaovigente, saoex tremamen te genericose nao
utilizam, uma vez sequer, 0 conceito de cultura. Observa.se que os principios
delineiam urn projeto ideologico - claramente afinado corn a doutrina da
Seguranya Nacional- para a atuayao das emissoras. Finalmente,o anteprojeto
propOe a instituityao de urn orgao colegiado, no funbito do Ministerio das
Comunicatyoes, para supervisionar a observancia desses principios. Embora essas
disposiyaes constituam urna novidade em relatyao a legislayao vigente, nao ha, a
rigor, urn projeto cuI tural relevante atribui do as emissoras de radio e televisao.

A "velha poHtica" garante as novas tecnologias

No anunciado apagar das luzes da vigencia do COdigo Brasileiro de
TelecomunicayOes 0 Governo, nele amparado, promoveu, em 1981, uma
completa reorganizatyao da radiodifusao brasileira, colocando em licitayao
os canais do falido Diarios e Emissoras Associados. Foram entao
constituidos 0 Sistema Brasileiro de Televisiio (grupo Silvio Santos) e a
Rede Manchete (grupo Bloch). Mas naoha nenhum contra-sensonessa
medida. Na verdade, 0 Ministerio das Comunicatyoes esta sendo coerente
corn a sua politica de criar ou tolerar situatyoes "de fato", para depois
adaptar a legislatyao a estas situatyoes, sendo essa a forma de possibilitar 0
avantyo dos grupos monopolistas no setor de comunicatyoes. A criayao de novas
redes no pals segue a politica informal, que se desenvolve por cima da legislatyao.
A formayao dessas novas redes serve para aquinhoar corn mais vantagens os
principais. grupos econbmicos de comunicayao do Brasil.
De qualquer modo, 0 Governo tern mostrado alguma disposityao para
acelerar a aprovayao da nova legislatyao. A ultima tendencia manifesta pelo
Ministerio das Comunicatyoes na conduyao da reforma da legislatyao e a
separatyao das disposityoes referentes a radiodifusao do conjunto das disposityoes
sobre telecomunicatyoes. Desse modo, isolando as partes polemic as da materia - que
sao radiodifusao e cabodifusao (TV por Cabos)optou-se pelo desmembramento do atual
C6digo Brasileiro de Telecomunicatyaoes em uma Lei de TelecomunicatyOes, uma
Lei de Radiodifusao e uma Lei de Cabodifusiio.
Conforme uma minuta da Lei de TelecomunicatyOes que circulou no
Ministerio das Comunicatyoes corn a data de 8 de abril de 1980, os Servityos
Especiais de Telecomunicatyoes passariam a ter sua regulamentatyao aprovada por
Portaria Ministerial e nao mais por decreto, coma preve a legislatyao vigente e
mesmo as diversas versoes do anteprojeto do COdigo. Essa tendencia de
concentratyao c1e poderes no Ministerio das Comunicatyoes, en tretan to, ja se
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manifestava na decima-primeira versao do anteprojeto do C6digo, que atribuia ao
ministro das Comunica~~es a competencia para outorga de concessOes para ex
plora~ao de emissoras de radiodifusao sonora corn porencia igual ou superiora 50
Kw. Pelalegisla~ao vigente, esta comperenciae privativa da Presidencia da
Republica.
Aprovado esse dispositivo de institucionaliza~ao dos regulamentos por
Portarias, que atribui amplos poderes legislativos ao Ministerio das Comunica~~es,
0 Congresso Nacional ficara impedido de apreciar (0 que ocorreriase alegisla~ao
fosse baixada pelomenos por decreto) aregulamenta~ao de importantes servi~os
coma os de Telematica, que poderao ser enquadrados na categoria de Servi~o
Especial. Essa tendencia autoritaria pode ser avaliada ainda pelo cuidado corn que
os autores do anteprojeto da lei de Telecomunica~~es eliminaram 0 seguinte
dispositivo, encontrado na decima-primeira versao do anteprojeto do C6digo: "Art.
140 - A qualquer do povo e assegurado 0 direito de representar contra pessoa sujeita
a fiscaliza~ao".
Mas nao eo desmembramento do Cbdigo de vilrias leis que eliminara os
entraves que impedem sua reformula9ao. Entendemos que essa reformul~ao mio se
processa porque 0 Governo nao pode explicitar sua "poli'tica" de radiofusao. Isso
nao interessa ao Governo porque essa politica e demasiado comprometida corn
interesses de grupos economicos. E tambem nao interessa aos grandes grupos
empresariais porque e necessaria a flexibilidade atualmente existen te para a
acomoda9ao de seus privilegios. A reformula9ao da legisla9ao nao e ativada,
finalmente, porque este e urn momento politicamente inadequado para
expor a verdadeira "politica" de radiodifusao: 0 debate do Cbdigo, mesmo cercado
de todas as cautelas, poderia suscitar questionamentos e contradi90es indesejaveis.
Esse cuidado aumenta nesse periodo em que estao surgindo inumeras aplica90es
teconologias na area da comunica9ao: a velha legisla9ao parecia ser mantida para
garantir urn poder absoluto na introdu9ao das novas tecnologias. ~ 0 que
demonstrarn as tentativas de implanta9ao dos servi90s de cabodifusao, teletex to,
videotex to, transmissao e recep9ao direta de sateli tes, TV por assinatura, en tre ou
t£Os. A velha legisla9ao precisa ser mantida para garantir que os novos privilegios
continuem
atendendo aos interesses dos "velhos" beneficiarios. Exatamente por isso, este e 0
momento dos p£Ofissionais da area, das for9as populares e de todos os setores
democraticos, reconhecerem os prejuizos que sofrem corn a existencia da Globo e
corn 0 controle monopolista e ilegitimo dos meios de comunica9ao de massa. Mais
do que isso, esse e 0 momento de se ir alem da critica e mostrar que existem
alternativas para a efetiva democratiza9ao dos meios de comunica9ao de massa no
Brasil. Essa e uma tare fa historica e inadiavel.
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Anexos

ANEXO 1:
Artigo 160 da Constitui~o.

Art. 160 - E vedada a propriedade de empresas jornalisticas, sejam politicas ou simplesmen te noticiosas, assim como a de radiodifusao, a
sociedades an6nimas por a~oes ao portador e aos estrangeiros. Nem
esses, nem pessoas juridicas, excetuados os partidos politicos nacionais, poderao ser acionistas de sociedades an6nimas propriehfrias dessas empresas. A brasileiros (art. 129, n~ le 11) cabera, exclusivamente,
a responsabilidade principal delas e a sua orienta~ao intelectua1 e
administrativa.
Art 129-Saobrasileiros: I - os nascidos no Brasil, ainda que de pais
estrangeiros, nao residindo
estes a servi~o do seu pais;
11 - os fillios de brasileiro ou brasileira, nascidos no estrangeiro, se os pais
estiverem a servi~o do Brasil, ou, nao 0 estando, se vierem residir no
pais. Neste caso, atingida a maioridade, deverao, para conservar a
nacionalidade brasileira, optar por ela, dentro em quatroanos.

In:CALMON, op. clt. p. 7
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ANEX02:
Documento deconstitui~l[o da TVGlobo Ltda.

Mais wn Docwnento Para a Historia da TV
Eisoretrato, emformade sociedadeporcotas, da TVGloboLtda.
CONSTITUIC;AO

Sociedade por cotas, de responsabilidade lirnitada, constituida por
instrumen to particular firmado en tre os cotistas, no dia 28 de junho de
1962 e, registrado no Departamento Nacional de Industria e Comercio sob
nP 134.028,em 13 dejulhode 1962
COTISTAS
Roberto Marinho; Stela Goulart Marinho; Rogerio Marinho, Heloisa
Marinho; Hilda MarinhoCoelho de Barros; Isaac Rubem Israel; General
Lauro Augusto de Medeiros;JoaoSoaresGuimaraese LuizBrunini
CAPITAL
o Capital social e de CrS 500.000.000, dividido em 500.000 cotas de
CrS 1. 000 cada uma.

DISTRffiUlC;AO
Nomes
Roberto Marinho
S tela G. Marinho
RogerioMarinho
Helo{saMarinho
HildaMarinhoC. de Barros
Isaae Rubem Israel Lauro A.
de Medeiros JoioS.
Guimariies

N? Cotas

V. CruzeiIos

300.000
144.100
15.000
15.000
15.000
10.000
300
300

300.000.000
144.100.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
300.006
300.000
233

t.. I I

wz
L Hrumm

300
500.000

300.000
500.000.000

REALIZA<;AO

Todas ascotas s~o subscritas e reaIizadasem dinheiro, salvo as do
senhor RobertoMarinho, que sao: 79.498. OOO(setentae nove milMes,
quatrocentos e noven ta e oito mil cruzeiros) em dinheiro e, 220.502000
(duzentos e vinte milhoes, quinhentos e dois mil cruzeiros) pela conversao
dos bens moveis devidamente descritos, individuaIizados e avaIiados em
laudo aceito e subscrito por todos os cotistas e que flea fazendo parte do
contrato social. A reaIiza~~o das cotas em dinheiro e feita da seguinte
forma: - 100no ato e 0 restante a chamado do Diretor Presidente, a
medida das necessidades da Sociedade.
LAUDODEAVAUA<;AO
AvaIiadores: Manuel Ferreira Neto; Antonio Campos; Ilton da Silva,
designados pelos subscritores de Capital da TV-Globo Limitada, para ava1ia~ao dos
bens indicados pelo senhor Roberto Marinho e que constituirao parte de sua cota de
Capital, na Sociedade, apos a verificali=ao feita na documentali=~o apresentada
atribuiramaosmesmos, os seguintes valores:
Equipamento completo de umaesta~ao transmissorade TV,
devidamente especificada na licen~a de imp. da Fiban nP
DG/60-7.484/18.056 e no contrato fumado corn a RCA
Corporation (parte ja liquidada)
Projetos. maquetes, organogramas, plantas e estudos p/constru~aodasede
Serv. de engenharia, benfeitorias e despesas acessorias n/terrenos
darua VonMartiuse noSumare
150 t.deferrode 1/2",3/8,1/4, 3/16e 3/4ao pre~omediode CrS38,
por KP
3.oo0sacosde cimentolaCrS4000saco
2.500 taboasp.p. 3!1 (estimativa)
400m3de pedras 1 e 2aCrSl. 700p/m3
1.000 13emas p.p. 3x3 (estimativa)
400 m de areia a CrS 850 p/m3
100m3 de pedra3aCrSl.600p/m3
10 carros de mao c/rodas de ferro a Cr S 2. 3 00 cada urn 500kIs.
de aramepreto 18aCrS60p/k
660kIs.de prego 17x27, 18x30e 19x36
10 m artelos a Cr S 7 00 cada urn
2 betoneiras novas a Cr S 300.000, cada uma

160.000.000

19.602.000
29.900.00
5.700.000
1.200.000
1.750.000
680.000
450.000
340.000
160.000
23.000
30.000
60.000
7.000
600.000
220.502.000
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ALTERAt;AOCONTRA TUALem 14de dezembrode 1962,registrada
noDepartamentoNacionaldelndwtriaeComercio, comonP 12. 869:
Clausula Sil. 0 Capital Social e de CrS 650.000.000, dividido em
650.000 cotas do valor nootinal de CrS 1.000 cada uma, divididas entre os
sbcioscomosegue:
DISTRIBUI<;AO

Nomes

N?Cotas

V.Cruzeiros

RobertoMarinho
StelaG.Marinho
RogerioMarinho
Heloisa Marinho Hilda
Marinho
Isaae Rubem Israel
Luiz Brunini
Lauro A. de Medeiros
JoaoS.Guimaraes

390.000
187.330
19.500
19.500
19.500
13.000
390
390
390

390.000.000
187.330.000
19.500.000
19.500.000
19.500.000
13.000.000
390.000
390.000
390.000

650.000

650.000.000

In: CALMON, op. cit. p. 237-238.
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ANEXO 3:
D61aresrecebidos pela Globo.

o Grupo Marinho Recebeu do Time-Life
Maisde 6 Milhi>es de D61ares
No dia 27 de jwzho de 1966, aD depor perante a CPI na Cdmara dos
Deplltados, 0 Sr. DenioNogueira entregoll ao deputado Roberto Satumino
('Joseguinte oficio:
Senhor President?:
Referimo-nos ao oficio 11.0 15/66. de 27.5.66. atraves do qual V.Exilnos
solicita 0 envio a essa Comissao Parlamentar de Inquerito de rela9ao das remessas
de numeririo recebidas por Time-Life Brasil Inc., TV-Globo ou Roberto Marinho.
seus respcctivos valorese outrosdetalhesdessas opera90es.
A propOsi to, inf ormamos q lIt: as remessas recebidas por Time- Life Brasil
Inc.. TV \,1000 ~ Roberto ~1arinho. entre 24.2.63 e 12. 5. 66, atingiram,
respectivam~nt~. os mOlltantes globais de USS 3.820.730.53, USS 215.000.ooe
USS545.000.00.
~os qlladros all~Xos discriminados tadas as parcelas dessas remessas: datas.
r~m~telltese r~cebcdores..
Fsclar~cl'mos. aillda. que akm das r~messas acima. foi Jcalizada. em
16.7.62. pm Timc-Li(~ Illc.. uma ()p~ra<;ao de "swap" (n9 CML-6.803) no valor
de L'SS 1.5 milhao. equivalellte a CrS 300.000.000. creditados na conta da rererida
empresa jllllto an Th~ First ~atiollal City Bank of~ew Yark Essa orera~ao roi
liquidada ~m I 5. 1.65.
AproveitalllOs () ~Ilscj() para aprescntar a V. EX.il nossos protestos de
cstima e cOllsid~ra~:1o."

t *IJ'r,'si,knt" ,la Comi",i,.l'arl:un,'ntar ,It- Inqu,'ritn para apurar os fat\» rcladonados nun a
or~:miz:ll)n ({:idin. TY " J nrnal "0 (;lobn" corn as cmpresas cstrangciras <liri~l'n les <las
r,'vi, tas "Ti rne "l' "Lif,,".
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TIME-LIFE BRASILINC.
DATA

VALOR
US$

Remeten te

Recebedor

Cr$

24/02/63

320.000,00

584.000.000

Time Inc. ,N. Y.

J.WaltonWard

29/12/64

166.389,35

303.660.563

03/06165
16/06/65
14/07/65
09/09/65
06/10/65
05/11/65
09/11/65
17/11/65
07/12/65
21/12/65
18/01/66
24/02/66
11/04/66
18/04/66
23/04/66

400.000,00
1.000.000,00
172.603,00
123.287,67
109.589,04
23.750,83
164.383,57
275.000,00
150.000,00
118.000,00
182.000,00
320.000,00
69.000,00
114.000,00
122.727,77

730.000.000
1.825.000.000
315.000.000
224.999.997
199.999.998
43.345260
300.000.000
501.875.000
330.000.000
259.600.000
400.400.000 .
333.187.960
151.800.000
250.000:000
270.801.094

Time Life. A.G.
(Suit,a)
Time. Inc., N.Y.
Time. Inc.,N.Y.
Time Inc.,N.Y.
Time Inc.,N. Y.
TimeInc.,N.Y.
Time Inc.,N. Y.
Tome Inc.,N.Y.
Time Inc.,N.Y.
Time Inc. ,N. Y.
Time Inc.,N.Y.
Time Inc.,N.Y.
Time Inc.,N. Y.
Time Inc., N. Y.
Time Inc.,N.Y.
Time Inc.,N.Y.

Jose T. Nabuco
J. Walton Ward
J. Walton Ward
J. Walton Ward
J. Walton Ward
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach
Joseph Wallach

Total

3.830.730,53

7.023.669.872

ROBERTO MARINHO

DATA

30/06/65
12/05/66

VALOR

Remetente

USS

Cr$

250.000

456.250.000

295.000

650.475.000

Recebedor

The Chase Ma-

RobertoMari-

nhathan Bank

nho

Time Inc.

Roberto Marinho

Total
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545.000

1.106.725.000

TVGLOBO

DATA

V ALOR
US$

10/05/66

215.000

Remetente

Recebedor

Time Inc.

Roberto Mari-

Cr$
474.075.000

nho
Nota do Autor (loao Calmon): Somando-se aos totais das remessas constantes dos quadros
acima (US$4.590.730,53), "0 swap" de US$1.500.000,00, de 16 dejulho de 1962, conc1ui-se
que 0 grupo Marinho recebeu de Time-Life USS6.090. 730,53. Segundo o depoimento do Sr.
Denio N ogueira na Comissao Pari amen tar de Inquerito, foi liquidado, are agora (1966)
somente 0 "swap" de US$1.500.000,OO. 0 restante (US $ 4.590.730,53) continua a ser
utiIizado pelo grupo Marinho, sem nenhum pagamento a Time-Life a t( tulo de amortiza~ao
ou de juros, por nao terem sido aprovados pelo Banco Central da Repu blica, ate hoje, os
contratos assinados entre 0 grupo norte-americano e os seus "testas-de-ferro" brasileiros.

In: CALMON, op. cit. p. 287-9
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ANEX04:
Principais disposi~oesdo Con trato Principal.

Principais Disposi~Oes do Chamado
"Contrato Principal", de 24 /7 /62
Eis aqui um resumo das principais disposiroes do chamado "Contrato
Principal" assinodo entre a TV Globo Limitada, Roberto Marinho e Time Life
Broadcast Internacional Inc., uma sociedade anonima de Delaware, Estados
Unidos:

l-RESPONSABILIDADEDA TVGl.OBO
A TV Gl.OBO se cornprornete a adquirir e instalar, para a esta~ao de
televisao que esta construindo na cidade do Rio de Janeiro a fun de operar 0 canal
4, 0 equipamento de transrnissao de televisao e cornpletar a constru~ao de urn
predio para urn estitdio no terreno sito na rua Von Martius, sendo fIxado o prazo
para termino da constru~ao ate 19 de julho de 1963, e ate 19 de outubro de 1963
para operar a estayao cornercial de televisac, corn transmissao pelo canal 4 do Rio
de Janeiro.
Cornpromete-se, outrossim, a TV GLOBO a ernpregax seus rnelhores
esforyos para obter do Ministerio de Viayao e Obras PUblicas a concessao para
operar 0 canal 4 do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, cujo concessionano
aepoca era a RADIO G 1.O BO S.A.
A TV Gl.OBO se obriga a celebrar urn contrato para a construyao do edificio
da estayao em prazo nao superior a quinze rneses da data do contrato principal,
assegurando a TIME, corno rnulta por deixar de concluir a construyao naqueles
prazos, 0 pagamento de qualquer quantia equivalente a rnulta que se tome devida a
TV GLOBO pelo construtor em razao dessa falta.

2 - RESPONSABILIDADEDE TIMELIFE

a) Prestayao das inforrnayOes tecnicas que sejam de seu conhecimento
noramode televisao.
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b) Recebimento e treinamento em suas esta9r>es, escrit6rios e lugares de
transmissao de televisao da pessoa ou das pessoas enviadas porTV G LO BO.
c) Troca de informa90es e de dados de dire9ao administrativa ou
comercial que possam ser de utilidade.
d) Assessoramento e consultas de engenharia, coma planejamento,
constru9ao e opera9ao de estfidios e equipamen to.
e) Orienta9ao para a aquisi9ao de fUmes e programas plOduzidos em
territ6rio estrangeiro.
t) Uma contribuifiio financeira.
Ficou ajustada a assinatura, na mesma data, de urn contrato separado em
TV GLOBOe TIME INCORPORATED, de Assistencia Tecnica
3) -CONTRIBUlC;AO FINANCEIRA DE TIME

TIME promete pagar a TV GLOBO quantia que nao exceda a CrS
220.000.000 (duzentos e vinte milhOes de cruzeiros), quantia essa a ser
creditada a conta de TIME na sociedade em con ta de participa9ao, da qual
TV G LO BO participara corn todo 0 seu capi tal.
Embora esse pagamento estivesse condicionado a previa aquisi9ao e
instala9ao de equipamen to, a constru9ao do edifi cio da esta9ao, ao
pagamento da constru9ao a transmissao de televisao comercial pelo canal
4, e ao pagamento de Marinhoa TV Globo de pelo menos CrS 120.712979
(cento e vinte milhoes, setecentos e doze mil novecentos e setenta e nove
cruzeilOs), ficou a criterio de TIME fazer a contribui9ao financeira
independentemente do cumprimento daquelas exigencias.
4 -RESPONSABILIDADEDEROBERTOMARINHO
Roberto Marinho e sua mulher declaram que subscrevem em dinheiro Cr S
300.000.000 (trezentos milhOes de cruzeiros), coma contribui9ao ao capital da TV
GLOBO, alem das cotas por ele, Marinho, subscritas ate aquela data
Alem desse pagamento, MARINHO concordou em efetuar pagamentos a TV
GLOBO suficientes para a integraliza9ao do seu capital ou em troca de mais a9r>es
do capital da mesma de modo a proporcionar os fundos de que a TV GLOBO
necessita, inclusive para plOver CrS 12Q 742979 (cento e vinte milhoes, setecentos
e quarenta e dois mil novecentos e setenta e nove cruzeiros), a serem aplicados no
capi tal de giro necessario para 0 funcionamentodaTVGLOBO.
5 -DECLARAC;6ESDIVERSAS

a) Convecionou-se que a contribui9ao financeira de TIME a sociedade em
conta de participa9ao nao the daria 0 direito de possuir a90es do capital da TV
GLOBO, nem de ter qualquer interferencia direta ou indireta na
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administra~o da lV G WBO.
b) Declarou-se que a RADIO GLOBO era a titular da licen~a e da
concessao para operar 0 canal 4 de televisao no Rio de Janeiro.
c) Declara, outrossim, que a TV GLOBO adquiriu a MARINHO todos os
seus direi tos relativos aos con tratos de compra de US S 60Q 000,00 (seiscentos
mil d6lares) de equipamentos RCA constantes do Anexo ao contrato, rem coma que
a mesma lV GLOBO adquiriu cl Radio Globo os direi tos referentes aos imbveis
tambem descritos no Anexo.
d) Declaram a lV GLOBO, ROBERTO MARINHO e TIME que a
celebra~ao e execu~o do contrato nao contraria nenhuma disposi~ao de lei, ou de
contrato ou instrumento aque sejam vinculados os contratantes.
e) ROBERTO MARINHO e sua mulher afirmam que sac proprietarios
legaisde pelomenos51 9"tdocapital da TVGLOBO.
6 -CONDI<;OESDAOBRIGA<;AODOTIME

e

o pagamento da contribui~ao financeira de TIME cl TV GLOBO
condicionado:
a) a confinna~ao por ROBERTO MARINHO e pela TV GLOBO de que
sac verdadeiras as suas garantias e declara~es con tratuais;
b) ao recebimento pela lV GLOBO da concessao para operar 0 canal 4
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara;
c) cl posse peloSr. ROBERTO MARINHO de pelomenos 51%das cotas
docapitaldalVGLOBO;
d) ao recebimento por TIME de urn parecer escrito do DR. LUIZ
GONZAGA DO NASCIMENTO E SILVA, advogado da TV GLOBO e de
MARINHO, confirmandoterem sidocumpridas as condi~oes contratuais;
e) ao assentimen to do advogado de Time.
7 -PARTICIPA <;AO NOS LUCROS
TIME tern direito cl participa~ao de 30%(trinta por cento) dos lucros
Hquidos produzidos anualmente pela 1V GLOBO, a partir da transmissao
comercial de televisao pelo canal 4, entendendo-se por lucro liquido a diferen~a
entre 0 lucro bruto e as dedu~Oes admitidas pela legisla~ao brasileira de imposto
de rend a. TIME participara igualmente, na mesma propor~ao, dos preju{zos acaso
verificados, embora isso nao obrigue TIME ou TV GLOBO a quaisquer
contribui~oes ou pagamentos adicionais cl sociedade em conta de participa~ao.

8
INFORMA<;OES
FINANCEIRAS
Todos os balan~os da TV GLOBO, ate a data do inicio da transmissao

comercial pelo canal 4, Rio de Janeiro, e da sociedade em conta de participa~ao
ap6s aquete evento, apresentados a TIME, deverao ser conferidos
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e aprovados por ERNEST &ERNESf, que, para tanto, terao livre acesso aos livros
e arquivosda 1V GLOBO.
Alem de urn balanyo a ser entregue a TIME 60 dias apos aconstruy1io do
predio para 0 estiIdio, aquisiyao e instalayao de equipamento e aen trega de Cr $
120.742.171 do capital de giro pela e para a TV GLOBO, dever1io ser
apresentados a TIME, mensalmente, balanyos relativos ao roes terminado e a parte
do ano civil decorrida, hem como, dentro de 90 dias a contar do encerramento de
cada exercicio fiscal da TV G LOBO, urn halanyo relativo ao termino do referido
exercicio e uma conta das entradas e superavit da 1V GLOBO ou da sociedade
emcontade participayao.
TIME podera visitar e inspecionar qualquer das propriedades da sociedade
em conta de participayao, examinar seus livros e arquivos, discutir
os neg6cios da sociedade em conta de participayao corn os funcionarios da 1V
GLOBO, sempre que 0 desejar, obrigando-se a TVGLOBO a fomecer aoTIME outras
informayoes relativas aos negocios da sociedade em conta de participayao.

9-DURA~AODOCONTRATO

o contrato tera a durayao de 11 (ooze) anos e em seguida prorrogar-se-a
automaticamente por prazo indetenninado ate uma das partes 0 denunciar a outra,
por escrito, corn pelo menos 6 meses de antecedencia da data escolhida para
arescisao.
10 - RESCISAO DURANTE A VIG~NCIA DO CONTRA TO

A) 0 contrato podera ser rescindido por TIME se a TV GLOBO ou
MARINHO faltarem ao cumprimento das obrigayoes constantes do
presente contrato, ou de quaisquer outros contratos que possam estar em
vigor entre as partes ora contratantes ou, ainda, se MARINHO e sua
mulher deixarem de possuirpelomenos51%(cinqtientae urn porcento)das
cotas do capital da TV GLOBO.
B) Se, a criterio do DR JO~ T. NABUCO (ou no seu impedimento a
criterio de dois arbitros escolhidos respectivamente pelo TIME e pela TV
GLOBO, e se, necessario para resolver urn impasse, urn desempatador
escolhido pelos dois), 0 Governo do Brasil tomar qualquer medida
seriamen te adversa a este investimento estrangeiro (nao incluindo as
modificayOes nos regulamentos cambiais, a nao ser que importem em
prejudicar a propria acumulayao em cruzeiros), TIME tera direito de
rescindir este contrato a qualquer momento apos 0 sexto ano de sua
durayao mediante aviso escrito a TV G LO BO ou a MARINHO corn seis
meses de antecedencia. Nessa hipotese, o valor da sociedade em conta de
participayao sera determinado por avaliayao feita em data urn mes anterior
a em que se efetuar a rescisao, e na data da rescisao TV GLOBO pagara ao
TIME uma quan tiacorrespondente a 3,75%do
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valor detenninado por essa avaliacra:o. Em cada urna das sete primeiras datas do
aniversario desse primeiro pagamento, a TV GLOBO pagara ao TIME mna quantia
equivalente a 3,75%do valor da sociedade em conta de participacrao determin ado
por essa avaliacrao.

C) TIME podera rescindir 0 contrato em qualquer ocasiao durante 0
prazo inicial do mesmo, mediante aviso por escrito corn seis meses de
antecederria. Em tal caso 0 valor da sociedade em conta de participacrao
sera determinado por avaliacrao feita em data urn mes anterior it data em
que se efetuar a rescisao e, na data em que se efetuar a rescisao, TV
GLOBO entregara a TIME uma nota promiss6ria emitida por TV GLOBO,
pagavell0 (dez) anos decorridos da data em que se efetuar a rescisao, it
ordem do TIME, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor em
cruzeiros determinado pela referida avaliacrao, e rendendo juros it taxa que
prevalecer no Rio de Janeiro para os emprestimos comerciais. Em tal caso
cessara desde a data da rescisiio 0 direito de TIME aos lucros de conta de
participacrao.
11 - RESCISAO APOs 0 PERfODO INICIALDE 11
ANOS
A qualquer momento ap6s 0 termino de 11 anos contados a partir da data do
contra to, pode 0 mesmo ser rescindido por quaIquer das partes contratantes
mediante aviso escrito a cada mna das partes corn seis meses de antecedencia.
No ca so de rescisao por aviso dado por MARINHO ou TV GWBO 0 valor
da sociedade em conta de participacrao sera deterrninado por avaliacrao feita em
data urn mes anterior it data em que se efetuar a rescisao, e na data da rescisao a
TV G W BO pagara a TIME uma quantia correspondente a 30%do valor
detenninado pela referida avaliacrao. No caso de rescisao por aviso dado pelo
TIME os pagamentos serao feitos em 8 parcel as anuais de 3,75%

12-A VALIA<;OES
Todas as avaliacroes previstas serao feitas por PRICE W ATERHODSE,
PEA T & Co. DO BRASIL, ou se estes se recusarem, por outros peritos avaliadores
escolhidos de commn acordo pelas partescontratantes.

13 - DIREITO DECONVERTEROSPAGAMENTOS DA
RESCISAO
A qualquer momento ap6s 0 aviso da rescisao, e antes do pagamento integral

das quantias devidas a TIME, TIME podera, se preferir, transferir 0 seu credito a
urn ou mais brasileiros natos, cujos nomes forem aprovados por MARINHO
(aprovacrao essa que nao podera ser negada arbitrariamente), e a
TV G LO BO dara a esses indivi duos 0 direito de converter 0 seu credito em 30%
do capital da TV G W BO. Se essa conversao ocorrer :ip6s 0 pagamento parcial da
quantia devida ao TIME, 0 credito sera conversi vel em urn numero de acroes
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equivalente a tantosum-oitavos de 30%quantos nao tiverem sido pagos.
Se a TV GLOBO se transformar em sociedade anbnima, os direitos
conferidos por este contrato subsistirao e serao adaptados a natureza propria das
sociedades anbnimas.

14-LIQUlDAc;AO
A TV GLOBO nao podera voluntariamente liquidar ou dissolver ou
dispor da referida estayao sem previo consentimento, por escrito, de TIME
No caso de qualquer liquidayao ou disposiyao involuntaria, ou no caso de
qualquer condenayao ou desapropriayao da mesma estayao de televisao, 0
TIME tera 0 direito a 30%da quantia recebida pela TV GLOBO nessa
ocasiao, quantiaessaque sera devidaimediatamente quando do recebimento
damesma pelaTVGLOBO.
15 -CESSAO
Este contrato pod era ser cedido pelo TIME a TIME INCORPORATED,
uma sociedade anbnima de Nova York, ou a qualquer organizayao comercial, da
qual mais de 50% das ayoes corn direito a voto pertenyam direta ou indiretamente
a TIME INCORPORA TED.

16-ENDEREc;OS:
a) Para en trega de correspondencia em mac ao TIME:

TIME-LIFE - RuaSaoJose, 90, sala 804 - Rio de Janeiro, Brasil.

Para TIME, New York, Vice-President Broadcasting
b) Para remessa de telegrama ou correspondencia aerea ao TIME: VicePresident Broadcasting - TIME INCORPORATED - Time &Life Building Rockfeller Center - New York, 20- N. Y. - USA.
In: CALMON, op. cit. p. 257-<i1.
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ANEX05:
Contrato de Assistencia Tecnica.

A Famosa" Assistencia Tecnica" entre a TV Globo e 0
Grupo Time-Life
Outro documento, entregue pelo Sr. Roberto Marinho, depois de mil
negaras, iz Comissiio Parlamentar de Inquerito, diz respeito ao famoso contrato de
"assistencia tecnica" firmado entre a TV Globo e 0 grupo TIme-Life. Estti vazado
nos seguintes termos:
''Contrato de assistencia tecnica datado de 24 de julho de 1962, que entre si
fazem Time Incorporated, sociedade anonima do Estado de Nova Y ork(doravante
denorninada Time)e a TV Globo Ltda.,sociedade por quotas de responsabilidade
lirnitada brasileira( doravante denominada TV Globo ~
Considerando que a TV Globo se propOe a obter a licenya e concessao para
operar 0 canal 4 de televisao no Rio de Janeiro e esta construindo uma estayao de
televisao para operar tal canal; e
Considerando que Time (atraves de subsidiarias) opera diversas estayoes de
radio e televisao nos Estados Unidos e em outras partes, e atraves de sua longa
experiencia adquiriu consideravel experiencia tecnica, artistica e cornercial no
camp 0 das operayOes de televisao comercial; e
Considerando que Time-Life Broadcast International Inc., aflliada de Time,
e a TV Globo, em conjunto corn 0 Dr. Roberto Marinho, assinaram urn contrato
nesta data ( doravante denominadoo ContratoPrincipal); e
Considerando que a TV Globo deseja se beneficiar da experiencia e da
orientayao e assistencia tecnica do Time, a fim de aperfeiyoar a construyiio e
operayiio da sua estayao de televisao e reconhecendo a importAncia e utilidade
dessa estayao, Time esta disposto a prestar tais serviyos a TV Globo mediante
termose condiyOes adiante estabelecidos;
As partes contratantes tern entre sijusto e contratado 0 seguinte:
I. Assistencia Tecniaz - Durante 0 prazo deste contrato de assistencia
Mcnica, Time fornecera, de acordo corn as especificayOes constantes do mesmo ,a
seguinte assistencia:
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a) Time dara assistencia no campo da tecnica administrativa, fornecendo
informa90es e por ou tros modos prestando assistenciarelacionada corn a moderna
administra9ao de empresas e novas tecnicas e process os modernos relacionados
corn a programa9ao, noticiario e atividades de interesse publico, vendas,
promoc;:ao e publicidade, atividildes e controle financeiros, or9amentarios e
contabeis, orienta9ao de engenharia e tecnica, assistencia na determina9ao das
especifica90es do predio e do equipamento, assistencia na determina9ao do n6mero
e das responsabilidades adequadas do pessoal a ser empregado pela TV Globo, e,
em geral, orienta9ao e assistencia corn rela9ao aos aspect os comercial, tecnico e
administrativo da constru9ao e opera9ao de uma esta9ao de Televisao comercial.
Corn referencia a essa assistencia Time enviara a TV Globo no Rio de Janeiro na
capacidade de consultor, pelo prazo que a TV Globo desejar, uma pessoa corn
ashabilita90es equivalentes as de urn Gerente-Geral de uma esta9ao de televisao.
Alem disso, Time fomecera a esta9ao durante a vigencia deste contrato de
assistencia tecnica, uma pessoa corn experiencia nos campos da contabilidade e
finan9as. A referida pessoa trabalhara para a esta9ao em regime de tempo integral,
sob as ordens do Diretor-Geral e da diretoria, corn 0 titulo de Assistente do DiretorGeral e responsabilidade especifica nos campos de contabilidade e fm an 9aS.
b) Time treinara, nas e~~ecialidades necessarias para a opera9ao de televisao
comercial, 0 nilmero de pessoas que a TV Globo desejar. Esse treinamento tera
lugar nas diversas esta90es de televisao do Time, hem coma nos escri t6rios do
Time, em Nova York.
c) Na medida que a TV Globo 0 solicitar, Time treinani 0 pessoal da TV
Globo nas instala90es da TV Globo no Rio de Janeiro. Para esse fim, Time enviara
ao Rio de Janeiro, pelos prazos que a TV Globo solicitar, pessoas corn os
necessarios atributos para conduzir esse treinamento. Fica entendido, naturalmente,
que Time necessitara de urn Aviso corn antecedencia razoavel corn rela9ao ao
pedido da TV Globo, para providenciar que esse pessoal do Time sej aliberado das
suas responsabilidades nos Estados Unidos.
d) Sempre que necessario, Time orientara e assistira a TV Globo corn
referencia a obten9ao de material de program a de televisao em Nova York e corn
referencia as negocia90es corn protagonistas e atores. Essa orienta9ao relacionarse-a corn os aspectos fmanceiros de tal obtenc;:ao e negocia90es, hem coma 0 valor
artistico das mesmas.
Em casos especiais, Time assistini a TV Globo corn referencia a venda de
anuncios, visitando em Nova York os representantes de anunciantes em potencial.
Se Time, futuramente, vier a funcionar coma representante de vendas de anuncios
para esta90es transrnissoras que nao sejam arnericanas, a TV Globo, durante a
vigencia deste contrato de assistencia tecnica, tera a oportunidade exclusiva de
contra tar os servi90s do Time nesse sentido, mediante remunerayao detenninada de
comum acordo corn rela9ao as cidades em que a TV Globo operar em associa9ao
corn Time, e este se comprornete a oferecer a TV Globo pIanos de remunerac;:ao
pelo menos tilo favoraveis quanto
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os of ere cid os a qualquer outra empresa transmissora comparavel a TV Glob 0,
enquantoeste contrato de Assisrencia Tecnica permanecer em vigor.
2. Remunerafiio - Como remunera~o pelos servi~os acima relacionados, a TV
Globo pagara ao Time as seguintes quantias:
a) Pelos servi~os previstos no paragrafo 1 (A), a TV Globo pagara ~
pessoas corn as habilita~i5es equivalentes as de urn Gerente-Geral e ao Assistente
do Diretor-Geral da TV Globo, respectivamente, salarios em cruzeiros, durante os
periodos em que estiverem vinculados a TV Globo, nos respectivos niveis de
salarios vigentes a epoca, no Rio de Janeiro, para pessoas corn as mesmas
habilita~i5es. A TV Globo nao pagarfl outra remunera~ao especifica pelos
servi~os previstos no paragrafo 1 (A), tendo Time concordado em assumir tOOos
os outros custos incorridos no fomecimento desse pessoal (isto e, salarios-ex tras,
beneficios de empregados, ajudas de custo para viagem e moradia, despesas corn n
ova instala~ao e mudan~as, etc.).
b) Pelos servi~os previstos no paragrafo 1 (B), a TV Globo pagara os
salarios e de spe sas (inclusive passagem e manu ten~ao) do pessoal da TV Globo
em questao. Entretanto, a TV Globo nao pagara ao Time qualquer remunera~ao
especifica pelo pessoal e instala~oes que 0 Time oferecer para efetuar tais servi~os.
Se, a pedido da TV Globo, 0 Time efetuar quaisquer despesas por conta da TV
Globo, a TV Globo, naturalmente, reembolsara 0 Time na moeda dispendida.
c) Pelos servi~os previstos no paragrafo 1 (B), a TV Globo reembolsara 0
Time da quantia e na mesma moeda dispendida corn 0 transporte e outros gastos do
pessoal necessario, do lugar de origem ao Rio de Janeiro e retorno, do custo de
manuten~ao desse pessoal durante 0 perfodo em que estiver vinculado a TV Globo
no Rio de Janeiro. Alem disso, a TV Globo pagara ao Time, em d61ares
americanos, uma quantia equivalente a 150% do salario direto do referido pessoal
durante 0 periodo em que 0 mesmo nao estiver a disposi~ao do Time em virtude
das necessidades da TV Globo, a ti tulo de reembolso desses salarios e dos custos
relacionados corn os pIanos de seguro e pensao de empregados, taxas sobre a folha
de pagamento e itens correlatos.
d) Pelos servi~os previstos nos paragrafos 1 (D) e 1 (E), a TV Globo nao
pagara qualquer remunera~ao especifica ao Time, corn exce~ao do que for
convencionado corn referencia a atividade do Time coma representante de Vendas
de Animcios para a TV Globo conforme 0 disposto no paragrafo 1 (E).
e)Alem dos pagamentos previstos nos paragrafos 2 (A) e (C)inclusive, a TV
Globo pagara ao Time, a ti tulo de reembolso das despesas nao cobertas pelas
remunera~6es espedficas descritas acima, e coma remunera~ao pelos servi~os
previstos neste contrato, uma remunera~ao em cruzeiros equivalente a 3%das
receitas brutas da TV Globo (apbs a dedu~ao de quaisquer comissoes pagaveis a
agencias de propaganda ou corretoresindividuais a titulo de vend as de anuncios
transmitidos pela TV Globo) durante urn periodo de 10 anos a come~ar na data em
que a TV GLOBO iniciar as suas transmissoes comerciais pelo Canal 4, Rio de
Janeiro. No computo dessas receitas brutas nao sera incluido 0 valor dos anuncios
transmitidos pela TV Globo para 0 Globo S. A
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ou para a Radio Globo S. A, em troca da publica~io ou transmissio rec{proca de
anuncios em beneficio da TV Globo. Apos 0 primeiro ano de sua opera~ilo
comercial, no caso de quaisquer ou tros servi~os prestados ou bens permu tados
pela TV Globo por compensa~ao que niIo seja dinheiro, essa compens~iio sera
inc1u{da nas citadas receitas brotas pelo valor que prevalecer para os servi~os
prestados pela TV Globo em troca da mesma compensa~iio ou pelo justo valor do
mercado que prevalecer para os bens entregues pela TV Globo, na medida em que a
referida compensa~o exceder, em qualquer exercicio fiscal, de 10% das citadas
receitas brutas no exercicio em questa-o.
3. Prazo e Forma de Pagamento - Os salarios em cruzeiros previstos no
paragrafo 2 (A) serao pagos de acordo corn 0 costume que prevalecer a epoca, no
Rio de Janeiro. Os reembolsos e pagamentos previstos nos paragrafos 2 (B) e 2 (C)
seriIo faturados pelo Time a TV Globo mensalmente, e serao pagos na
moeda adequada dentro de IS dias do recebimento das respectivas faturas.
Qualquer remunera~iIo que possa ser acordada conforme 0 disposto no paragrafo 1
(E) sera paga na maneiraestabelecida por ocasiao de tal acordo. A remunera~iIoem
cruzeiros prevista no paragrafo 2 (E) sera paga, ten tativamente, nos prazos
estabelecidos no Contrato Principal para a distribui~iio preliminar dos lucros e sera
fmalmente ajustada em rela~o a cada exercicio fmanceiro, a epoca e na forma
estabelecidas no Contrato Principal para a determina~ao e distribui~ao final do
lucro anual. Todas as quantias pagaveis ao Time em cruzeiros, por for~a deste
contrato, serao depositadas, quando devidas, na conta do Time em urn banco no Rio
de Janeiro designado pelo Time. Todas as quantias pagaveis ao Time, em dolares
americanos, por for~a deste contrato, serao creditadas quando devidas na conta do
Time em urn banco em Nova York designado pelo Time.
4. Informafoes Financeiras - Dentro de 90 dias apbs 0 termino de cada exercicio

financeiro da TV Globo, corn rela~ao ao qual sejam devidos pagamentos
ao Time por for~ deste contrato, a TV Globo entregara ao Time urn
certificado preparado pela fuma Ernest &Ernest do BrasH por conta da
Sociedade em conta de participa~ao estabelecida no Contrato Principal,
comprovando a quantia devida ao Time nos termos do paragrafo 2 (E) a ti
tulo de renda bruta da TVGlobo durante orespectivo exercfcio financeiro.
Dentro de 90 diasapos 0 terrnino de cadaexercicio financeiro do Time corn
rel~ao ao qual 0 Time tenha faturado a TV Globo por qualquer quantia
objeto deste contrato,o Time entregara a TV Globo urn certificado
preparado por conta do Time por Ernst & Emst, comprovando a quantia
devida ao Time pela TV Glo boo
5. Dura{iio - Este Contrato de Assistencia Tecnica permanecera em
vigor a partir desta data ate uma data 10 (dez) anos apos a data em que a
TV Globo come~ar a transmissao comercial pelo Canal 4 do Rio de
Janeiro, eem seguida sera automaticamente prorrogado por prazo
indeterminado ate que urn das partes fa9a a outra notifica9iIo escrita da
rescisilo, corn pelo menos 6 (seis) meses de antecedenciada data escolhida
para a rescisao, exceto que:
a) Time podera terminar este contrato de Assistencia Tecnica se
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Time-Life Broadcast International Inc. oao for obrigado, de acordo corn 0
paragrafo 2 do ContratoPrincipal a fazer 0 pagamento A TV Globo conforme 0
dispostonomesmo;
b) Time podera terminar este Contrato de Assistencia Tecnica se Time.Life
Broadcast International Ine., terminar 0 Contrato Principal pelas razoosprevistasno
paragrafo 13 (A) do mesmo;e
c) 'IV Globo podera terminar este Contrato de Assistencia Tecnica se 0
ContratoPrincipal terminar.
6. Transferencia - Este contra to podera ser transferido por Time a qualquer
organiz~ao comercial em que mais de 50%de suas a90es corn direito a voto
perten9am a Time, direta ou indiretamente. Este contrato nao podera ser transferido
de outromodo.
7. Vias do presente contrato - As partes contratantes assinam 0 presente em
diversas vias de igual valor, em portugues como em ingles. 0 texto portugues teni 0
mesmo valor do tex to inglesna determina91io da inten9ao e do acordo das partes.
EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes assinam 0 presente contrato no
diae anoindicadosnoinicio domesmo.
TIME INCORPORATED- (as.) Weston C. Pullen l.p.p. TVGLOBO LTDA. (as.) Roberto Marinho.

In: CALMON, op. cit. p. 253-<i.
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ANEX06:
Contrato de Arrendarnento.

..

.~-

Um dosSegredosMaisBem Guardadosdo Brasil: o
Contrato TV Globo- Time-Life
Mantido, tambem, durante muito tempo, como uma especie de segredo
de Estt¥lo, 0 contrato de arrendamento, pelo TV Globo, do imbvel que ela

..

vendera anteriormente ao grupo Time-Life, sb foi divulgado por ter sido

entreguea ComissiioParlamentardelnquerito, queexigiu essedocumento. Eis o seu
texto na (ntegra: (*)
"Contrato de a"endamento que entre si fazem, em data de 15 de janeiro
de 1965, TV GLOBO LTDA, uma sociedade brasileira de respomabilidade
iirnitada (doravante denorninada "TV GLOBO"), como 10caHuia, e TIME. LIFE
BRASIL, INC., urna companhia do Estado de Delaware (doravante denominada
''TLBI''), como locadora.
CONSIDERANDO que a TV Globo se propoe a obter a concessao e licen'ta
para operar 0 canal 4 de televisao, no Rio de Janeiro, Brasil, e a operar urna esta'tao
de televisao pelo referid 0 canal ( doravan te denominada "Esta'tao de Televisao do
Rio");
CONSIDERANDO que TLBI e a proprietaria ou tern 0 direito de adquirir 0
edifi cio do est6dio amplamente descritono Anexo 1 do presente (0 qual sera
doravente denominado a "Propriedade", inclusive as suas futuras amplia'toes e
obras cornplementares);
CONSIDERANDO que TLBI, com 0 fito de assistir a TV GLOBO em suas
atividades de radiodifusao, deseja que a TV GLOBO se utilize da Propriedade;
CONSIDERANDO que a TV G LOBO ere que e do seu interesse receber

em locac[o a Propriedade e que a colaboraftao reciproca entre TLBI e a
TV
(~ Anexo aoof{ciode 21 dejaneirode 1966daTVGloboaoCONTELeaoof{ciode 15
de fevereiro de 1966:da TV Globo a Cornissao Parlamentar de Inquerito
(Portaria 22-B)..
261

G LOBO sera vantajosa para 0 exito das opera90es da Esta9ao de
Televisao do Rio'
, As partes tern entre si justo e contratado 0 seguinte:
1. De[iniraes - A menos que 0 contex to onde se acham empregados
imponha outra interpreta9ao, os seguintes termos terao os significados
abaizo:
a) Os termos TV Globo, TLBI, Esta~ao de Televisao do Rio e
Propriedade terao os significados indicados no titulo e preambulo deste
Contrato.
b) Aluguel Adicional significa 0 aluguel de que trata 0 Art. 3 (B) do

presente, a ser pago a TLBL
c )DiadaEntrada noArsignifica a data (depois de completados todos os tipos
de teste para a Esta9ao de Televisao do Rio) em que a Esta9ao de Televisao do Rio
iniciar suas transmissoes comerciais de televisao numa base de horarios regulares.
d) A luguelBdsico significa 0 aluguel previsto no Art 3 (A) do presente, a
serpagoa TLBL
e)A tividades de Radiodifusao significam a propriedade e a opera9ao da
Esta9ao de Televisao do Rio pela TV GLOBO, bem coma as atividades que, de
uma forma razoavel,lhes sejam correlatas.
o LucrosL(quidos significam os lucros da TV Globo antes de sobre eles
incidir 0 imposto de rend a, computados de acordo corn oArt 5.
g) Ernst &Emst significa Ernst &Emst do Brasil ou outros contadores
autonomos devidamente habilitados, de reputa9ao intemacional not6ria, escolhidos
pela TV GLOBO para the servirem de auditores (sujeitos a aprova9ao de TLBI) ou
escolhidos por TLBI para seus auditores (sujeitos a aprova9ao de TV Globo).
h) For~a Maior significa as ocorrencias que 0 COdigo Civil Brasileiro
define como sendo de for9amaior.
i)Marinho significa 0 Dr. Roberto Marinho, pessoa fisica residente na
RuaCosme Velho 1. 105, Rio de Janeiro, Brasil
j)Exproprlafiio significa a expropria9ao da Propriedade, no todo ou em parte,
durante 0 prazo deste Contra to, ou de qualquer froto, produto, ou direito decorrente
da Propriedade, em consequencia, ou no lugar ou em antecipa9ao do exercicio do
direito ou de suposto direito de condena9ao, dominio direto, requisi91io, confisco,
nacionaliza9ao, ou desapropria9ao, ou de uma modifica9ao qualitativa que afete a
Propriedade ou qualquer parte da mesma, ou a imposi9ao de qualquer exigencia
legal que tome impossivel 0 curnprimento desse Contrato.
k) Time Nova York significa Time Incorporated, uma companhia do
EstadodeNova York
2. Prazo do A"endamento. TLBI pelo presente da em loca9ao a TV GLOBO,
em carater nao exc1usivo, e a TV GLOBO, pelo presente, recebe em loca9ao de
TLBI toda a Propriedade, par urn prazo inicial a come9ar nesta data e a terrninar 10
anos ap6s a data de entrada no ar da Esta9ao de Televisao do
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Rio, podendo esse prazo inicial ser prorrogado de acordo corn as disposi~Oes doArt
18.
3. Aluguel (a) Como Aluguel Basico da Propriedade, a TV Gl..OBO
pagani a TLBI, por cada ano civil, a partir de 1 <? de janeiro de 1965 (de acordo
corn as disposi~oes do Art. 8), uma importancia equivalente a 45% dos Lucros
Liquidos da TV GLOBO durante 0 referido ana civil. Tais lucros Ifquidos, serao
computados de acordo corn 0 Art. 5.
b) Como Aluguel Adicional da Propriedade, a TV GLOBO, pagani a TLBI,
por cada ana civil (de acordo corn as disposi~Oes do Art. 8) uma importiincia
computada de acordo corn 0 Art. 7.
4. InformafiJesFinanceiras: TVGLOBO. (a) Dentro do prazo de 15dias a
contardo termino de cadames do calendario, TV Globo entregara a TLBI urn
balan~o levantado no f1ffi do mes em questao, bem corn urn demonstrativo da
receita e excedentes desse mes e a parte do ano civil que ja houver decorrido. Cada
urna dessas series de demonstrativos sera preparada de acordo corn prindpios de
contabilidade, geralmente aceitos, aplicados de modo consistente, devendo,
outrossim, conter urn levantamento dos Lucros Uquidos (computados de acordo
corn 0 Art 5), e sera certificada pelo Diretor-Geren te da TV Globo.
b) A obriga~ao de fornecer os demonstrativos financeiros a que se refere o
paragrafo (A) acima come~arano mes em que ocorrer a data da entrada no ar da
Esta~ao de Televisao do Rio. 0 primeiro demonstrativo da receita e excedentes
fornecidos de acordo corn 0 paragrafo (A) devera incluir todas as receitas da TV
Globo, qualquer que seja a epoca em que foram percebidas, anteriores ao termino
do mes em questao, e quaisquer despesas, feitas em qualquer epoca, diretamente
relacionadas corn as aludidas receitas (mas nao quaisquer despesas relaciooadas
corn a constru~ao ea conclusao da Esta~ao de Televisao do Rio e do predio do seu
estUdio). Esse primeiro balan~o devera ser certificado por Ernst &Ernst
c) Dentro do prazo de 90 dias a contar do termino de cada mes do calendario,
TV Globo devera entregar a TIBI urn balan~o relativo ao ano em questao, bem
coma urn demonstrativo da receita e excedentes desse ano. Cada urna dessas series
de demonstrativos sera preparada de acordo corn prind pios de contabilidade
geralmente aceitos, aplicados numa base consistente, e devera, outrossirn, conter
urn levantamento dos Lucros Liquidos durante 0 ano em questao (computados de
acordo corn 0 Art 5) e tera de ser certificado por Ernest & Ernest.
d) a TV G WBO devera fornecer a TLBI outros dados relativos a sua
posi~o financeirae as suas opera~es, sernpre que TLBI os solicitar.
e) A fun de verificar as inform!i~Oes financeiras fornecidas por rIBI de
acordo corn este Artigo, TLBI e Ernst &Ernst poderao visitar e inspecionar
qualquer parte da Propriedade, e tan to urna corno os ou tros terao acesso direto a
todos oslivros de contabilidade, arquivos, contratos, faturas, docurnentos de caixa e
cornprovantes relativos aos rnesrnos, que disserern respeito a TV GWBO, e
poderao discutir corn funcionarios da TV GWBO os negbcios da
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TV GLOBO e todos os assuntos relativos a Propriedade sempre que TLBI e
Ernst &Emsto desejarem.
5. Computo dos Lucros Lz'quidos. Os lucros liquidos da TV GLOBO,
para efei to de calculo de AI uguel Basico previstoneste Con tra to, seraocomputados corn base nos demonstra tivos financeiros de que tra ta 0 Art. 4, devendo
ser observadas as seguintes normas adicionais:
a) Os impostos de renda (bem coma os impostos sabre lucros extraordinarios
e quaisquer outros irnpostos ou investimentos compuls6rios condicionados ao lucro,
e tambem as multas ou juros decorrentes dos mesmos), tanto os que se tornarem
devidos coma os que ja houverem sido pagos, nao serao deduzidos para efeitos de
caIculo dos Lucros Liquidos;
b) quaisquer lucros da TV GLOBO relativos a exercicios cont£1beis
anteriores, que nao houverem sido distribuidos a seus cotistas, e quaisquer
rendirnen tos decorrentes dos mesmos, nao serao incluidos;
c) nenhuma deduyao sera admitida para reservas (exceto reservas fei tas,
corn realismo, para devedores duvidosos e para contingfmcias previsiveis e
especificas) ou para atender a qualquer despesa ou compromisso, inclusive juros,
em violayao ao Art 20 ou constituindo evento previsto no Art 21 (A) (V) como
causa para a possive! rescisiiodeste ContratoporTLBI;
d) nao se levara em conta qualquer item do ativo ou do passivo, quaisquer
receitas, despesas ou cobranyas que nao sejam imputaveis as Atividadesde
Radiodifusaoda TVGLOBO;
e) as despesas alem do AI uguel Basico e do AIuguel Adicional incorridas
pela TV GLOBO corn relayao a Propriedade, de acordo corn as obrigayoes
assumidas pela TV GLOBO em virtude deste Arrendamento (afora as obrigayoes
designadas coma sendo exclusivamente custo e uespesa da TV G LOBO), serao
dedutiveis;
f) serao dedutiveis as imporHmcias efetivamente despendidas em melhorias
de bens do capital, aprovados pela TLBI e porTV GLOBO (afora as despesas feitas
de depreciayao acumulada), exceto as despesas capitalizadas que hajam sido
efetuadas por TV G LOBO antes da data de entrada no ar da Estayao de
Televisao do Rio, ou quaisquer outras despesas relacionadas corn a conclusao da
Estayao de Televisao do Rioou doprectio de s~uestUdio;
g) nenhuma deduyao sera admitida para quaisquer pagamentos diretos ou
indiretos, a titulo de aluguel ou a qualquer outro titulo, corn relayao a
qualquer arrendamento, locayao ou outros ajustes referentes a propriedade que nao
a Propriedade, usada ou a ser usada para fms de estudio, e xce to os pagamentos
autorizados porTLBI;
h) as despesas corn auditoriae serviyos de certificayao de demonstrativos
e balanyos realizados por Emst &Emest serao dedutiveis; e
i) sob todos os outros aspectos, os Lucros Liquidos serao computados
de acordo corn as normas do Departamento do Imposto de Renda do Brasil.
6. Infonnaroes FinanceiTas: TLBL (a) Dentro de 10 dias, a contar do
termino de cada mes do calendario, TLBI, entregara a TV GLobo urn
demonstrativo das despesas incorridas por TLBI corn relayao a Propriedade
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duran te 0 mes em 9llest1io, e de quaisquer receitas (afora 0 Aluguel Basico ou 0
Aluguel Adicional) percebidas por TLBI corn relay1io a Propriedade, tudo
computado de acordo corn as disposiyoes do Art 7. 0 mencionado demonstrativo
sera certificado pelo representante fmanceiro de TLBI no Rio de Janeiro ou por
outro funcionario do setorfinanceiro de TLBI;
b) Dentro do prazo de 80 dias, a contar do termino de cada ano civil, TLBI
entregara a TV Globo urn demonstrativo das despesas e receitas do tipo referido no
paragrafo (a) acima, incorridas ou percebidas, con forme 0 caso, corn relay1io a
Propriedade durante 0 ano civil em quest1io, tudo computado de acordo corn as
disposiyoes do Art 7, e certificadas por Ernst &Emst;
c) TLBI fomecera a TV G LOBO outras informayOesconcernentes a sua
posiy1io financeira e as suas operayOes (inclusive prova do pagamento das quantias
que figurem nos demonstrativos mencionados nos paragrafos (A) e
(B) acima comotendo sidodespendidas),sempre que a TVGLOBO osolicitar;
d) 0 prirneiro demonstrativo mensal a ser entregue de acordo corn 0
paragrafo (A) acima dira respeito ao mes em que a obrigay1io de TV Globo de
entregar demonstrativo a que se refere 0 Art 4 (A) comeyar a ser cumprida, e devera
incluir todos os itens pertinentes de receita e despesas, percebidos ou incorridos,
conforme 0 caso, em qualquer epoca anterior ao termino do mes emquest1io;
7. COmputo do Aluguel Adicional. 0 aluguel adicional a ser pago pela TV
GLOBO consistira de 55%das seguintes despesas de TLBI, incorridas corn relay1io
aPropriedade (menos 55%de qualquer receita afora 0 Aluguel B3sico ou 0 Aluguel
Adicional percebida corn referencia a Prop ried ade );
I) todas as despesas de TLBI relacionadas corn a Propriedade e corn a sua
administray1io e arrendamento computadas de acordo corn as normas do
Departamento do Imposto de Renda do Brasil; e
11) todas as obrigayoes de TLBI relativas a impostos, taxas e outras despesas
impostas pelo Governo,ficando certo, todavia, que nao se incluem as seguintes:
Ill) quaisquer despesas globais da matriz; e
IV)impostos de ren da (e impostos de lucros extraordinarios e quaisquer
outros impostos ou investimentos compulsbrios condicionados ao lucro e quaisquer
multas ou juros decorrentes dos mesmos), nao se entendendo coma tais, pOl-em, os
impostos sobre imbveis, ainda que graduados corn base no aluguel daPropriedade;e
V) todos os impostos americanos e todos os impostos e outras des pes as
relacionados corn a remessa doslucros de TLBI para 0 exterior.
8. Pagamento do Aluguel Btisiro e do A luguel Ad icional. ( a) Por ocasi 1io
daentregaa TLBI de cada uma das sertes de demonstrativos mensais, de acordo
corn 0 Art 4 (A), a TV Globo pagani'a TLBI no Rio de Janeiro, na forma que for
indicada por TLBI, urna quantia suficiente para (I) igualar 0 total de todos os
pagamentos do Aluguel Basico durante 0 ano civil(ou parte domesmo) que
houver terminado na data dos referidos demonstrativos, a 45% dos Lucros Liquidos
corn referencia ao men cion ado ano civil (ou parte do mesmo), tal

265

coma esses lucros figuram nos demonstrativos, e (ll) cobrir 0 montante do
Aluguel Adicional, a ser pago na ocasHio. Se, porem, em qualquer mes, a
TV GLOBO nao tiver dinheiro suficiente, em caixa ou em bancos, para
fazer face aos necessarios pagamentos do Aluguel Basicoe para reter, ao
todo, 55% dos Lucros Lt quid os, que restarem apos 0 pagamento do
Aluguel Adicional e essa insuficiencia de numerario nao resultar da falta de
cumprimento pela TV GLOBO do Arl20 (C), nem de qualquerviolayao do
Art 21 (A) (V), 0 que daria ensejo a uma possivel rescisao deste Contrato
de Arrendamento por parte de TLBI, enta~ sera paga a TLBI apenas a
importancia do Aluguel Adicional que for considerada devida e, ap6s 0
referido pagamento, serlhe-a paga uma quantia equivalente a 45% do
dinheiro que restar disponfve1.
b) Por ocasiao da entrega:t TLBI de cada uma das series de demon
strativos anuais certificados por Ernest &Ernest, de acordo corn 0 Arl 4
(C), a TV Globo pagara a TLBI, no Rio de Janeiro, na forma que for
indicada porTLBI, uma quantia suficiente para (I) igualar 0 total de todos
os pagamentos a TLBI do Aluguel Basico durante 0 ano civil que houver
terminado na data dos referidos demonstrativos, a 45%dos Lucros Liquidos
e (11) cobrir 0 montante do Aluguel Adicional a ser pago corn referencia
ao ano em questao. Na hipotese de uma quantia superior ao Aluguel Basico
e ao Aluguel Adicional devidos, de acordocom os mencionados
demonstrativos de fim de ano (e corn osdemonstrativosde fim de
anofornecidos porTLBInos termosdoArl 6 (B), ja houver sido paga a
TLBI), TLBI restituira a quantia excedente a TV Globo no prazo de 15
dias, a contar do recebimento dos referidos demonstrativos certificados.
c) 0 calculo dos Lucros Liquidos, no mes em que for fornecido 0
demonstrativo inicial de receita e excedentes da TV Globo de que trata 0
Art. (B), devera levar em conta os resultados financeiros que revelar 0
mencionado demonstrativo, embora esses resultados nao digam respeito,
necessariamente, ao mes em questao. Domesmo modo, 0 pagamento inicial
do Aluguel Adicional basear-se-a nos demonstrativos financeiros iniciais
da TLBI, aque se refere 0 Art. 6 (D~
9. TLBI Desonera-se de Responsabilidades. TV GLOBO teve
oportunidade de examinar a Propriedade e esta inteiramente a par da
situayao da mesma. TLBI nao se responsabiliza, expressa ou
implicitamente, quanto ao seu dtulo de propriedade ou quanto ao seu
direito de arrendar aPropriedade, ou quanto ao estado da mesma ou de
parte da mesma, sua utilidade e condiyoes, qualidade do material,
equipamento ou construyao, ficando ?cordado que todosesses riscos, no
que se refere as relayOes entre TLBI e a TV GLOBO,
correraoporcontadaTVGLOBO.
10. Impostos, etc. A TV G LOBO deveni pagar e quitar-se
prontamente de todos e quaisquer impostos, taxas e outras despesas,
ordinarias ou ex traordinanas, que possam ser impostas, lanyadas ou
cobradas corn relayao a Propriedade ou a qualquer parte damesma, durante
0 prazo deste Contrato. A qualquer tempo durante 0 prazo deste Contrato
de Arrendamento, a TV GLOBO tera 0 direito, em seu proprio nome, ou
266nome de TLBI, de
em

reclamar ou pedir a revisao de quaisquer impostos, taxas ou despesas referidas
acima
11. Cumprimento da Lei, etc. Durante 0 prazo deste Contrato de
Arrendamento, a TV GLOBO devera sempre prontamente observar e cumprir, sob
todos os seus aspectos, quaisquer Ieis, decretos, portarias, resolu~oes, ordens de
servi~o e regulamentos baixados por qualquer autoridade governamental brasileira,
que sejam aplicaveis APropriedade ou ao seu uso pela TV G LOBO, e tendente a
corrigir, prevenir ou reduzir incomodos ou outras condi~oes inerentes ou
relacionadas corn a Propriedade ou provenientes do seu uso pela TV GLOBO; e
devera prontamente fazer, por si ou por outrem, todos e quaisquer consertos,
altera~oes, melhoramentos ou modifica~oes que forem exigidas em virtude de
quaisquer das referidas Ieis, decretos, portarias, resolu~oes, ordens de servi~o e
regulamentos ou em virtude de qualquer notifica~ao, intima~ao ou outro ato ou
processo para assegurar 0 seu cumprimento: [icondo certo, todavia, que a TV
GLOBO tera 0 direito de contestar ou pedir reconsidera~ao, em seu nome, ou em
nome da TLBI, de qualquer dos atos surpracitados que ela considerar ilegais, em
qual caso, e na hip6tese de TV GLOBO reclamar ou pedir a revisao de quaisquer
impostos, taxas ou despesas a que se refere 0 Art. 10 acima, a TV GLOBO
participara da defesa em toda e qualquer a~ao ou processo instaurado contra TLBI
ou contra ela TV GLOBO, para assegurar ou compeliro cumprimento de tais
disposi~oes, ou para a cobran~a de qualquer imposto de que trata 0 Art. 10 acima
ou de qualquer penalidade pela falta de cumprimento de qualquer das referidas Ieis,
decretos, portarias, resolu~oes, ordens de servi~o e regulamentos, devendo a TV
GLOBO pagar prontamente 0 montante de qualquer condena~ao em virtude do
julgamento irrecorriveI em qualquer a~ao ou processo acima referido, bem coma
assumir, por sua conta e risco, qualquer responsabilidade porventura imputaveI a
TLBI, por qualquer perda, dano ou penalidade decorren te de omissiIo, recusa ou
falta de cumprimen to pela TV GLOBO de qualquer das mencionadas Ieis, decretos,
portarias, resolu~oes, ordens de servi~o e regulamentos, ou de qualquer notifica~ao,
intima~ao, ou outro ato ou processo para assegurar 0 seu cumprimento. Qualquer
a~ao judicial de vulto do tipo aqui referido s6 sera movida corn a aprova~ao do
advogado brasileiro de TLBL
12. Manutenrao e Conserto. A TV GLOBO devera manter sempre a
Propriedade em boas condiyOes de conservayao, salvo pelo desgaste natural que 0
usa da mesma acarreta, e deveni, quando 0 prazo deste Contrato de
Arrendamentoexpirarou antecipadamente terminar, re stituir a Propriedade a TLBI
em boas condiyoes de conservayao, salvo, pelo desgaste natural que ouso da
mesma houver acarretado. A TV GLOBO fara todos os consertos de qualquer
natureza na Propriedade, sejam maiores ou menores,[icando certo, todavia, que a
TV GLOBO nao fara quaisquer mudanyas estruturais ou alterayoes substanciais
naPropriedade sem 0 consentimento de TLBI.
13. Responsabilidade por Danos ou Destruirao. (A) Na hip6tese de a
Propriedade ou qualquer parte da mesma sofrer qualquer perda ou for
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danificada ou destruida de qualquer forma, por culpa da TV GLOBO, esta reparara,
a sua custa, a perda, dano ou destrui~ao, de modo que a Propriedade seja restitufda
As suas primitivas condi~oes de funcionamento, substancialmente, ou a
condi~Oesde funcionamen to equivalentes as primitivas.
b) Nao obstante qualquer perda, dano ou destrui~1io da Pr()priedade n30
sera feito abatimento algum do Aluguel BAsico (isto e, 45% dos Lucros
Liquidos) pelo fato de a TV GLOBO nao poder usar a Propriedade em
conseqiiencia de qualquer causa.
14. Seguro. A TV GLOBO, durante 0 prazo deste Contrato de
Arrendamento, devera segurar a Propriedade e manter sempre em vigor as
respectivas ap6lices, devendo para isso utilizar-se de companhias de seguro de
reconhecida idoneidade, aceitas por TLBI, e dos tip os e impomncias de cobertura
indicados e aceitos por TLBL Todas as referidas ap6lices de seguro deverao ser
aprovadas por TLBI, e serao emitidas em nome de TLBI, coma beneficiaria da
eventual indeniza~ao, exceto na medida em que as referidas
ap6lices abrangerem bens de propriedade da TV GLOBO que nao fa~am
parte
da Propriedade. As ap6lices de seguro de que tra ta este artigo serao entregues a
TLBl e permanecenio em poder desta. Quando re ce ber qualquer indeniza9<lo em
virtude de seguro feito nos termos deste artigo TLBI entregara cl TV GLOBO a
referida indeniza~o, na me dida e para 0 fim de reembolsar a TV GLOBO do custo
dos consertos, restaura~s ou Jsubstitui~Oes da Propriedade, feitos pe la TV GLOBO
de acordo corn 0 presente Contrato de Arren damen to.
A TV GLOBO devera manter sempre em vigor ap6lices de seguro de
responsabilidade civil, corn referencia it Propriedade, por urn valor que TLBI julgar
satisfat6rio, e para isso utilizar-se de companhias de seguro que mere~am a
aprova9<lo desta. As referidas ap6lices serao emitidas em nome de TLBI e da TV
GLOBO, coma beneficiarias das mesmas, em fun~o dos seus respectivos in
teresses.
IS. Garantia a TLBL A TV G LOBO assumirfl qualquer perda, despesa
(inclusive honorarios de advogado razoaveis e 0 custo de investiga~oes),
responsabilidade ou a~ao que TLBI venhaa sofrer( tanto antes coma depois do
prazo deste Contrato de Arrendamento) em virtude de qualquer lei, decreto ou por
qualquer ou tra causa, comprometendo-se a defender TLBI e a toma-la imune it
referida perda, despesa, responsabilidade ou a~ao, na medida em que es tas se
originem ou se baseiem no seu dom(nio e posse do Propriedode, ou se originem ou
se baseiem no uso, opera~ao, projeto, entrega, armazenagem, transporte ou
existencia da Propriedade, reais ou alegados, ou no modo pelo qual tenham
ocorrido, ou se alegue que tenham ocorrido, suIjam de onde surgirem a referida
perda, despesa, responsabilidade ou a~ao, sejam ou nao atribuldas a qualquer dano
ou defeito em qualquer dos componentes da Propriedade.
16. Despesa com Serviros PUblicos. TV GLOBO devera pagar todas as
contas de gas, energia eletrica, luz, for~ae outros servi~os publicos, locados ou
fornecidos corn referencia cl Propriedade, durante todo 0 prazo deste Contrato
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de Arrendamento, e asswnira 0 onus e tornara TLBI isenta de qualquer
responsabilidade ou prejuizo decorrente da falta de pagamento das referidas contas,
correndo por conta da TV GLOBO to do os custos e despesas supervenientes. A TV
GLOBO, outrossim, providenciara todas as necessfuias permissOes, licen9as e
outras autoriza90es relacionadas corn a instala9ao ea manuten9ao, na Propriedade,
de flos, canos, condutores, tubos e outros equipamentos e aparelhos destinados ao
fornecimento dos servi90s puNicos em questao a Propriedade. TLBI nao sera
obrigada a fornecer a TV GWBO agua, eletricidade, ou outros servi90s.
17. Direito de Propriedade de TLBI A TV GWBO obriga-se a sempre (A)
proteger e defender 0 dominio e a posse de TLBI sobre a Propriedade contra toda e
qualquer a9ao, onus (inclusive, mas sem qualquer limita9ao, as responsabilidades
relativas a fornecedores de material), turba90es, esbulhos e processos movidos por
credores da TV GLOBO ou por quaisquer outras pessoas que tenham reivindica9ao
de qualquer natureza contra a TV GWBO e (B) manter a Propriedade e qualquer dos
seus componentes livres e desembara9ados de quaisquer dos referidos onus, a90es,
processos, turba90es e esbulhos. Todas as despesas incorridas corn referencia a
onus, a90es, processos, turba90es e esbulhos relacionados corn as atividades de
radiodifusao serao dedutiveis para efeito de caIculo dos Lucros Liquidos; todas as
demais despesas incorridas corn rela9ao ao disposto neste artigo correrao par
contadaTVGLOBO.
18. RenovariiodoArrendamento. Este Contrato de Arrendamento sera
considerado renovado, automaticamente, par quatro periodos sucessivos de la anos,
a contar do termino do prazoinicial previsto no Art. 2, amenos que tanto TLBI
coma a TV GLOBO se notiflquem, reciprocamente, no minimo seis meses (e no
maximo corn nove meses) antes de expirado 0 prazo inicial deste Contrato, ou de
expirado cada urn dos periodos de renova9ao aqui previstos, do seu desejode dar
por terminadoeste Contrato de Arrendamento.
19. Boa Fe dos Partes. Tendo em vista a natureza especial do Aluguel
Bflsico pagflvel na forma deste Contrato (isto e, uma parcela dos Lucros Liquidos),
TLBI e a TV GWBO cumprirao as disposi90es deste Contra to corn a mesma boa fe
que a lei brasileira exige de socios. Entretanto, nada do que consta deste artigo dara
a TLBI:
a) qualquer direito de possuir cotas do capital da TV GLOBO, nem
quaisquer outros direi tos que a lei brasileira confere a co tista;
b) qualquer interferencia direta ou indireta na diretoria ou administra91io da
TV G WBO, as quais diretoria ou administra91io, de acordo corn alei brasileira,
serao integradas somente por diretores ou gerentes eleitos pelos cotistas da TV G
WBO, segundo os seus atos constitutivos;
c) responsabilidade pelas Atividades de Radiofusao, bem coma pela
orienta9ao intelectual ou comercial da TV GWBO, as quais atividades e orientayao
caberaoexclusivamente aos seus cotistas; e
d) qualquer participa9ao sob qualquer aspecto na orienta9ao in telectual ou
comercial da TV G WBO.
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Por outro lado, a TV GWBO nao participara de qualquer transacrao estranha
ao curso normal dos neg6cios relacionados corn as suas Atividades de Radiofusao.
20. CertasAtividadesProibidas. Tendo em vista a boa fe que se exige de
TLBI e da TV GLOBO, nos termos do Artigo 19 acirna, TLBI concorda em nao
oferecer 0 uso das instalacroes que cornp5ern a Propriedade a estacr5es de radio e
televisao concorrentes nas areas servidas pela Estacrao de Televisao do Rio,
ernbora possa oferecer 0 uso da Propriedade a estacroes de radio e televisao em
outras areas, dando preferencia as associadas da TV G WBO. Reciprocamente, a
TV GLOBO nao alugara, adquirira ou de outra forma utilizarainstalacr5es em
concorrencias corn as que cornpoern a Propriedade,devendo outrossirn, a rnenos
que a TLBI concorde por escrito, funcionar exc1usivamente em dependencias que
integrern a Propriedade. Sern 0 consentimento de TLBI, a TV GWBO s6 podera
usar a Propriedade para as suas pr6prias Atividades de Radiofusao, nunca para as
de terceiros.
21. Violarao deste Contrato pela TV GLOBO. (A) Para os efeitos deste
Contrato de Arrendamento, as seguintes ocorrencias constituirao violacrao do
rnesrno:
I) atrasar-se ou deixar a TV GWBO de pagar qualquer prestacrao do
Aluguel Basico ou do Aluguel Adicional previstos neste Contrato, na epoca e forma
nele estatui das;
11) a insolvencia, falencia, liquidacrao, dissolucrao ou pedido de concordata
da TV GLOBO, ou qualquer outro modo de cornposicrao corn credores previsto na
lei de falencias do Brasil ou legislacrao correlata, ou a nomeacrao, a pedido da TV
GLOBO, de sfndico ou liquidante corn relacrao a totalidade ou parte substancial de
seus bens, ou aPropriedade;
Ill) qualquer execucrao ou penhora de quaisquer bens da TV GWBO em
conseqiiencia deste Contrato de Arrendamento, ou 0 arresto ou a ocupacrao da
Propriedade, ou de qualquer parte da rnesrna, ou qualquer tentativa de seu arrest 0
ou ocupacrao por pessoas ou entidades que nao a TV G W BO;
IV) a cessao ou transferencia, ou a tentativa de cessao ou transferencia, pela
TV GLOBO, do presente Contrato de Arrendamento, ou dos seus direitos em
virtude do rnesrno, a qualquer pessoa, sociedade ou cornpanhia, ou a constituicrao
de hipoteca ou outros onus reais ou encargos, sobre a Propriedade ou sobre 0
presente Contrato de Arrendamentoe os direitosda TV GLOBO em virtu de do
rnesmo, ou a sublocacrao da referida Propriedade, no todo ou em parte, ou sua
utilizacrao ou ocupacrao por terceiros, sern 0 previo consen tirnento por escrito de
TLBI;
V) a falta de curnprimento, pela TV GWBO, de quaisquer de suas
obrigacr5es previstas neste Contrato.
b) Em se verificando qualquer das ocorrencias da violacrao contratual acima
descritas, TLBI podera advertir por escrito a TV G W BO pedindo-lhe a repar~ao
da ocorrencia ou ocorrencias de viola~o cootratual especificadas na referida nota de
advertencia. Se nao houver reparac;:1io no prazo de 15 dias, a contar do
recebimento da nota de adverrencia, TLBI podera, a qualquer
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tempo, fazer uma segunda e ultima advertimcia. Se a referida ocorrencia ou
ocorrencias de violac;:ao contratual nao forem sanadas dentro do prazo de 15 dias, a
contar do recebimento da segunda nota de advertencia, TLBI podera tomar, a sua
escolha, qualquer das providencias especificadas nos paragrafos (C) e(D)abaixo:
c) nas circunstancias previstas no paragrafo (B) acima, TLBI podera despejar
temporariamente a TV G LOBO, bem coma negar-lhe 0 uso e 0 acesso A
Propriedade, mediante a entrega de uma notificac;:ao para esse efeito a TV GLOBO
ate que a referida ocorrencia ou ocorrencias de violac;:ao contratual sejam sanadas.
Durante esse periodo, 0 Aluguel Bflsico e 0 Aluguel Adicional
previstos neste Contrato continuarao a ser devidos e pagos nasepocas prbprias.
d) nas circunstancias previstas no paragrafo (B) acima, ou na hipbtese de
qualquer despejo temporario de acordo corn 0 paragrafo (C) acima ter-se
prolongado por mais de 30 dias, TLBI podera entregar a TV GLOBO uma
notificac;:ao de rescisao do presente Contrato, a qualquer momento, a partir do
d6cimo quinto dia apbs 0 recebimento da segunda nota de advertenciaa que se
refere ao paragrafo (B), e durante a continuada ocorrencia de violac;:ao contratual,
a qual nota de adverrencia especificara que este Contrato de Arrendamento
terminaranadata nela indicada.
22. Rescisiio do Contrato Umil vez findo 0 seu prazo de vigencia. Na
hipbtese deste Contrato de Arrendamento nao haver sido renovado
automaticamente, de acordo corn 0 Art. 18, ao termino do prazo inicial ou de
qualquer periodo de renovac;:ao do mesmo, entao terminara este Arrendamen to.
23. Imposto de Se/o. Todo e qualqucrimposto de se: 0 devido, no
BrasH, corn referenda ao presente Arrendamento, sera pago por TLBI, na fonna e
na ~poca devida; contanto que, porem, 55% dos referidos pagamentos sejam
efetuados por conta da TV G LOBO.
24. Transferencia, etc. (A) Este Contrato de Arrendamento podera ser
transferido por TLBI a Time Nova York ou a qualquer sociedade comercial em que
Time Nova York possua, direta ou indiretamente, mais de 50%do capital corn
direito a voto. 0 presente contrato de Arrendamento nao podera ser, de outro modo,
transferido pelas partes.
b) Enquanto este Arrendarnento estiver em vigor e antes de ser dado
qualquer aVEo de rescEao de acordo COOl 0 mesmo, TLBI naovendera qual9.uer
parte daPropriedade nem dispora da mesma por qualquer outro meio
(afora a venda ou transferencia de toda a Propriedade objeto deste Arrendamento a
qualquer sociedade comercial em que Time Nova York possua, direta ou
indiretamente, mais de 50% do capital corn direito de voto) sem 0 consentimento de
TV GLOBO; ficando certo todavia, que este Arrendamento nao sera exc1usivo e,
na forma do disposto no Art 20 do presente, TLBI, podera oferecer uso da
Propriedade a terceiros.
25. NotifiCtlfOes. Qualquer notificac;:ao ou cOOlunicac;:ao a ser en tregue,
de acordo corn 0 presente Contrato, pode ser feita em mao ou por telegrama.
QuaIquer comunicac;:ao acima referida sera considerada feita:
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a)nahipotese de entregaemmao, umdia apos aefetivaentrega;
b) na hipotese de telegrama, urn dia ap6s a expedi9ao do mesmo
endere9ado corretamente, na reparti9aodos telegrafos, pagasas tax as devidas.
T odas as referidas comunica90es serao, ate notifica9ao em contrano de
mudan9a de en dere90, endere9adas da seguin te forma:
Se entregue em mac a TLBI:
Time-Life
Avenida Rio Branco, 311
Rio de Janeiro, Brasil.
Para Time Nova York
Aten9ao de \Veston C. Pullen, Jr.
URGENTE.
Se feita por telegrama:
Weston C. Pullen, Jf.
Time Incorporated
Time I Life Building
RockefellerCenter
NewYork,N. Y.
U.S.A

Se feitaaTVGlobo:
TV Globo Ltda.
A/C Dr. Roberto Marinho o
Globo S. A
RuaIrineu Marinho, 35 Rio
de Janeiro, Brasil.
26. Consentimentos, Dispensas, Etc. Nenhum consentimento, dispensa ou
modifica9ao de qualquer disposi9ao do presente Contrato de Arrendamento sera
vaIida a nao ser quando feita por escrito e assinada pela parte a quem devera
obrigar. A omissao ou ademora de qualquer das partes em exercer ou fazer valer os
seus direitos de acordo corn 0 presente Contrato, n~ importarao na renimcia de
qualquer dos referidos direitos, nem qualquer dispensa por escrito sera tida como
boa e valiosa a nao ser corn rel~ao ao caso especifico a que a mesma se referir.
27. Vias do Presente Contrato. 0 presente Contrato vai firmado pelas partes
em diversas vias, de igual valor. 0 presente Contrato vai, igualmente, fmnado pelas
partes em portugues e em ingles, e as respectivas vias em cada uma dessas linguas
rem igual valor para deterrninar qual foi a intenyao e 0 acordo das partes.
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EM TESTEMUNHO DO QQE, as partes assinarn 0 presente, no diae ano
rnencionados no prearnbulo.

TVGLOBOLTDA
BV
Aceito, assinado e entregue
em Nova York,Nova York,
para valer a partir de 15 de
janeirode 1965.

TIME-UFEBRASIL, INC."
ANEXO
A propriedade a que se refere 0 Contrato de Arrendarnento precedente e a
seguinte:
1. 0 terreno situado na Rua Von Martius, Rio de Janeiro, Brasil, descrito na
pagina imediatarnente seguinte, juntarnente corn todos os apendices do rnesrno,
todos os ediffcios e benfeitorias na propriedade e nos edificios situados nesse
terreno, rnas excluidos todo 0 mobilia rio, acessorio e equi pamento existen tes
nesses edificios.
In: CALMON, op. cit. p. 262-273.
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ANEXO
7:
Parecer
Branco.

aprovado

por

Castelo

.

....

PRESIDENaADAREPOBuCA
DESPACHOSDOPRESIDENTE DA REPUBLICA.
-CONSULTORIA.GERALDAREP1JBLICA Pareceres
PR 1.369-67 -NP490.H,de8demar~ode 1967.
o parecer do Sr. Consultor-Geral da Republica chega a conc1usio da
validade dos contratos em exame, por nao haverem .eles infringido qualquer
dispositivo de lei vigente aepoca de suacelebra~a:o. Eminuciosa a an31ise que faz
das disposi~Oes legais apontadas coma violadas, bem coma das cl{msulas con
tratuais que as teriam vulnerado. Nao posso senao acolher essas conc1usOes em sua
procedenciajurfdica. E possivel, porem, que a letra dos contratos nao viole a lei
vigente a epoca de sua promulga~ao, nao se lhes podendo aplicar a lei posterior,
sem retroa~ao. Mas, dois sao os argumentos principais da argili~ao de viola~ao, e
que nao sao ex c1usivamente de natureza juri dica ,mas tambem de averigua~Oes
factual: 0 primeiro e quan to a even tual existencia de c1ausula que atribuiria a
estrangeiro ou pessoa indicadaporestrangeiros fun~Oes de gerencia na TV, e isso e
vedado pela Constitui~a:o e mesmo pela lei vigente a
epoca da celebra~o dos contratos. Osegundodiz respeito aoinvestimentoe a sua
remunera~o. 0 parecer do CONTEL argili irregularidades no investimento, e na
remessacambial, atrave's dos quais se teriam enviadorecursospara a constru~o e
instala~c Ja TV GLOBO, bem assim nas modalidades de sua remuner~a:o, 0 que
poderia infringir a Constitui~a:o Federal e 0 C6digo de Telecomunic~Oes. Assim,
sem acolher as cmc1usOes de nulidade dos contratos, uma vez que os fundamentos
do parecer do Sr. Consultor-Geral da Republica demonstram que nao houve
infringencia legal, reconsidero meu despacho anterior, mas determinose procedamas
seguin tes diligencias:
a) que 0 CONTEL verifique se de fato ha atribui~ao de poderes de
gerencia 00 de orienta~ao intelectual ou administrativa a estrangeiros; caso
se constate, em qualquer momento, esse fato, caracterizar-se-ia,
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apesar da letra dos contratos, infr~o a lei brasileira, sujeita as
san~Oes doCOdigode Teleccmunica~Oes;
b) que 0 Banco Central do Brasil verifique a regularidade das
remessas cambiais, registro de capital e modalidade de sua remunera~a:o, reexaminando estas questOes de aea-do com a legisla~lo
vigente a 6poca da celebra~io dos cmtratos, e emcmfrmtocom as
aleg390es doCONTEL cmstantes deste processo.
Em 11 de mar~o de 1967." (Enc. ao CONTEL, em 16 de mar~o de
1967.)
PR 13.203-80 - NP 498-H, de 13 de mar~o de 1967. - "Aprovo. Em 13 de
mar~ode 1967"(Enc.aoM.G.,em 16-3-67.)
Assunto: Os contratos celebrados entre TV-GLOBO LIDA, e
TIME-LIFE, nao violaram as disposi~es legais vigentes, a sua
feitura. Reconsidera~ao que se impOe.
I-HISroRICO 1-ProcessoCONTEL 13.300-65
1.1. - A 15 de junho de 1965, foi endere~do ao Excelentissimo
Senador Milton Campos, entiioMinistro daJusti~a, oficio em que se
conc1uia:
12 - Cmjugados os fatos, temofie que:
a) a subordina~ao da empresa TV Globo A empresa Tim~Life
Broadcast Inc. e total, pois que ate a orienta~ao programatica e
obedecida, alem dessa "assistencia fmanceira e comercial ".
b) empregados da empresa Time-life, pagos por esta, sao os
tecnicosque dirigema TV-Globoem realidade;
c) sac desprezadas, coma inexistentes, as disposi~Oes do
Cbdigo de Telecomunic~'Oes, como 0 do seu Regulamento, que
proibem a particip~ao de tais tecnicos estrangeiros, salvo autoriza~ao
previa e expressadoCONTEL, o que naoexiste nocaso.
13 - Evidentemente, 0 fato encerra maior extensao e
profundidade que urn a simples transgressao do Cbdigo de
Telecomunica~oes, eis que diz respeito a propria seguran~a nacional,
defendida no artigo 160 da Constitui~ao Federal, particularmente no
trecho final: "A brasileiros cabeni exclusivamente, a responsabilidade
principal delase a sua orien ta~ao intelectual e administrativa".
1.2 - A esse oficio, deu 0 Senhor Ministro, em 21 de junho de 1965,0
seguinte despacho:
"Processar e, na forma da lei, ouvir 0 CONTEL (Lei nP 4.117, de
27-8-62, art. 29,j;Decreton.o 52.795, de31-10-63, art. 138, nPI)".
1.3 -No CONTEL, em 23-6-65, tomou oprocesso on.O 13.300-65,esua
c1assifica~ao de Secreto foi cancelada pela portaria 0.0 313, de 1945-66,
do Presidente do Consellio Nacional de Telecomunica~Oes, Capitao-deMar-eGuerra, Euclides Quand t de Oliveira.
1.4 - Depois de devidamente instruido,com a document~ao e provas
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que 0 plenArio do CONTEL achou por bern ditlgenciar, corn 0 objetivo de
se obterern esclarecimentos adicionais, proferiu 0 referido Conselho, em 20
de maiode 1966, aD ECISAOn938-66, verbis:
"0 Conselho Nacional de Telecornunicayoes no uso das
atribuiyOes que the confere oartigo 25 do RegulamentoGeral
doCbdigo Brasileiro de Telecomunicayoes, aprovado pelo Decreto
nurnero
52.026, de 20 de rnaio de 1963; de acordo corn 0 parecer aprovado,
por 8 (oito) votos a favor e nenhurn contra em sessao realizada em 26
de abril de 1966 referente ao processo "CONTEL" n 913.300-65;
Considerando:
- que, sob 0 titulo de tecnica administrativa, ha referencia a
noticias, publicidade, orien tayao e assisrencia recnica;
- que, mais de uma vez, e citado urn elernento de TIME-LIFE corn
atribuiyOes equivalentes a urn Gerente-Geral;
- que TIME-LIFE tera uma participayao equivalente a 45%
(quarentae cinco por cento) doslucrosliquidos da TV -GLOBO;
- que TIME-liFE e afirma ERNST &.ERNSTpoderaovisitar e
inspecionar, corn acesso direto a livros, arquivos, contratos, faturas,
documentos de caixa e cornprovantes e, alem disso, poderao discutir
comfuncionanosda TVG LOBO osneg6ciosda TV -GLOBO;
- que alem dos 45% (quarenta e cinco por cento) dos lucros liquidos a
TV-GLO BO pagara a TIME-LIFE 55%( cinqOenta e cinco por cento) de
despesas especificadas em contrato e mais 3910( tres por cento) das receitas
brutas da emissora, coma parte da remunerayao da assisrencia tecnica
prestada;

- que a experiencia ja acumulada no setor da radiodifusao
mostra, que nao ha necessidade da assistencia recnica estrangeira em
prazoslongos;
-

que esta prevista, para ayOes judiciais de vulto, em que esteja

envolvida a TV-GLOBO, a participayao de urn advogado brasileiro
de TIME-liFE;
- que a TV-GLOBO para ampliar suas instalayOes, mesmo que nao as
arrendadas por TIME-LIFE, tera que obter autorizayao desta Ultima;
Considerando 0 despacho do Excelentissimo Senhor Ministro
da Justiya - Dr. MEM DE sA ao devolvero processo, que diz:
"Do acurado exame dos elementos constantes deste processo,
verifica-se que a situayao juridica da empresa, concessionana carece
de revisao a fun de nao ferira letra e 0 espirito do art. 160, da
Constituiyilo Federal, aos quais se deve inequivocamente ajustar.
Conforme propoe 0 parecer do Conselho Federal de
TelecomunicayOes, fIXo 0 prazo de noventa (90) dias para que a
concessionana tome as providencias necessarias a sanar a referida
situayao.
Aplaudo, doutra parte, a resoluyao do CONTEL, de constituir
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___________________ __ _____ _ _________________u ________u
_______________________

uma Comissao corn a finalidade de elaborar anteprojeto de lei,
complementar ao C6digo Brasileiro de TelecomunicayOes, que regule corn
precisao e resguarde corn clareza 0 interesse nacional, em conformidade corn
0 preceito do mencionado artigo da Constituiyao de
1946.
Remete.se 0 processo ao CONTEL, para os devidos fins. notificando-se a
in teressada ".
Em 17 de maio de 1966 Dr. Mem de Sa".

Decide
a) fixar 0 prazo de 90 (noven ta) dias para que a TV.GLOBO Ltda. ajus. te
inequivocamente, os contratos celebrados corn 0 TIME.I1FE, aletrae ao
espirito do artigo 160 da Constituiyao Federal e legislayao vigente muito embora
existam nos contratos clausulas que declaram, expressamente, a obediencia a
legislayao brasileira, a SOOla de fa tos ate aqui citados mostra uma
gama de comprornissos econ6rnicos e administrativos de tal ordem, que
impedem a afirmayao de que TIME.LIFE nao esteja participando, mesmo de
maneiraindireta, da orientayaoe adrninistrayaoda TV.G LOBO;
b) que tal medida nao impedira que 0 assun to venha a ser reexaminado caso
os resultados das investigayOes que se desenvolvem atraves de Cornissao Especial,
tragam a luz novos documentos, cujo teor indique a necessidade de tal reexame".

2
-COMISSAO
ESPECIAL
2.1 - 0 Senhor Ministro da Justiya Dr. Carlos Medeiros Silva, pela
Portaria ILO 22-B, de 24 de janeiro de 1966, nomeou os Srs.: Gilrlo Correa
Ferraz, Rubens Mario Brum Negreiros e Celso Luiz da Silva, para "em
cornissao e sob a presidencia do primeiro, prom over a apurayao da
procedencia ou nao das denuncias que vem sendo veiculadas a respeito da
violayao, por via direita ou indireta, dos preceitos de ordem constitucional
e legal que regulam a propriedade, a administrayao e a orientayao
intelectual das empresas
jomalisticas e radio difusa 0" .
22 - Os membros da referida Comissao ocupam os seguintes cargos:
0 Dr. Gildo Correa F erraz, Procurador da Republica; 0 Tell Cel. Rubens
Mario Brum Negreiros, da Secretaria do Conselho de Seguranya Nacional;
e, 0 Senhor Celso Luiz Silva, Gerente de Fiscalizayao e Registro de
Capitais Estrangeiros do Banco Central.
2.3 - Os trabalhos da Comissao constarn de 7 pastas; 5, contendo 62
depoimentos, e 2, os relat6rios parciais da pr6pria Cornissao. Alem dos
depoimentos, um volume enorrne de docurnentos tambem foi consultado,
tendo sido analisadas em profundidade, nao s6 as relay~es entre as duas
entidadesjuridicas - TV-GLOBO ~ TIME-LIFE - como tamMm, asituayao
fmanceiro-econOOtica do s6cio rnajoritluio da TV GLOBO, Senhor
Roberto
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Marinho, a situa9ao legal, econbmica e fmanceira da entidade brasileira, desde o
inicio de suas atividades e ainda varios aspect os relacionados corn pessoas que
exercem atividadesligadas as en tidades referidas.
2.4 - Os membros da Comissao chegaram a conclus6es diametralmente
opostas, nos pontos basicos. 0 seu Presidente, Dr. Gildo Correa Ferraz, assim
concluiu seu relat6rio:

VI-CONCLUSOES
I - 0 contrato de Sociedade em Conta de Participa9ao vigeu,
parcialmente, de 24 de julho de 1962 a 15 de janeiro de 1965, rescindindo,
entao, corn a venda do predio a "TIME-LIFE" e subseqtiente
arrendamento a "TV-GLOBO", na execu9ao de algumas clausulas se
caracterizou 0 vinculo societdrio. A ingerencia estrangeira se manifestou
da escolha do terreno, pIanos e especifica90es da constru9ao do edificio
ate a fiscaliza9ao das obras, nada podendo ser alterado sem aquiescencia
do "TIME-LIFE".
11 - 0 contrato de Assistencia Tecnica oferece ensejo a influencia
alienigena na orient~o e administra91io da empresa nacional, fa to ja
reconhecido pelo pr6prio CONSELHO NACIONAL DE
TELECOMUNICA<;cms, ao negar registro ao instrumento.
Os estrangeiros, a servi90 de TIME-LIFE, que aqui chegaram para
prestar "assistencia tecnica", "corn as habilita90es equivalentes a urn
Gerente-Geral", nao apresentaram qualquer certificado de curso de
especializa9ao; identificaram-se, sirn, como: "executive", "diretorexecutivo", "diretor de televisao" e "jornalista".
III - A venda do predio, ao inves de consistir em maior garantia dos
emprestimos obtidos por 1V -GLOBO, implicou urn incremen to maci90 no
investimento pelo grupo financeiro.
IV - As vantagens asseguradas no contrato de arrendamento a TIMELIFE configuram rela90es tipicamente de s6cios, a ponto de levar 0
CONTEL a afumar que ha necessidade de uma revisao geral dos mesmos, de
maneira a ajusta-Ios, inequivocamente, aIetra e ao espirito do Artigo 160, da
Consti tui9ao Federal e legisla9ao vigente;
V - 0 numerario fomecido por "TIME-LIFE" contribuiu decisivamente
para 0 empreendirnento, sendo utilizado na aquisi9ao do terreno, constru9ao
do edificio e mesmo para capital de giro. Essesvalores aparecem escriturados
na conta de aumento de capital, na importfutcia de Cr$ 6.105.117. 797, a
credito do Senhor Roberto Marinho, que ernitia as notas prorniss6rias a favor
de "TIME-LIFE", embora as remessas chegadas do estrangeiro fossem
transferidas pelos seus assessores diretamente, para a TV -G LOBO.
VI - A participa9ao de "TIME-LIFE" na empresa brasileira apresenta
quase dez vezes 0 patrimbnio da TV -G lOB 0 e isso estribado,
exclusivamente, nos elementos fornecidos pelo Senhor Roberto Marinho,
podendo a despropor91io se acentuar corn avalia9ao dos bens e dedu9ao de
parte do equip amen to naopago.
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VII - Nao fosse 0 afluxo de dolares nesse setor privado, a situayao econornica
da "TV-GWBO" nao suportaria 0 onus dos prejuizos, que ate rnaryo de 1966 se
elevamasornade Cr$4.090. 067.182.
VIII - A ingerencia dos assessores na "TV -G LOBO" e conseqtiencia do
predorni nio fmanceiro por "TIME- LIFE".
Destaque-se que alern da propriedade do predio, a firma norte-americana
detern notas prornissorias, corn vencirnento ern aberto, no valor de Cr$
7.313.400.845, representativo de seuinvestimentoate abrilde 1966.
IX - As contradiyoes em que incidiu 0 SenhQr Roberto Marinho evidenciam a
anormalidade das negociayoes encetadas corn "TIME-LIFE". A infidelidade do
balanyo e dos balancetes encobre a si tuayao eCCflornica da "TV -G LOBO", que
vern inc1uindo entre os seus bens 0 edif{cio e as instalayoes,
j {ulienados desde 11 defevereiro de 1965. Coinciden ternente, os assessores do
Senhor ROBERTO MARINHO assinaram as escrituras, na qualidade de
representantes gerais de "TIME-LIFE BRASIL INC", que funciona ilegalmente
nopais.
X - A expansao do dorninio de "TIME-LIFE" pos em risco a propria
seguranya nacional, pois ja se encon tram sob 0 con trole, nas rnesrnas condiyOes da
"TV-GWBO", os bens adquiridos pelo Senhor ROBERTO MARINHO a
''Organizayao Victor Costa" cornpreendendo, entre ootros, a TV-PAULIST Ae
a "TV BAURU". E 0 perigo de propagayao pelo pais e iminente, dado que 0
Senhor Roberto Marinho possui, em tramitayao no CONTEL, pedido de concessao
de trinta e seis emissoras de radio, algurnas corn canal de televisao, n as capi tais e
cidades rnais populosas".
2.5 - Corn essas conc1usoes nao se puserarn de acordo os outros dois

rnernbros da Cornissao que, partindo dos rnesrnos elernentos, chegaram a
resultados diametralrnente opostos, verbis:

CONCLUSOE
S
1. 0 contrato de Conta de Participayao, em 24.7.62, foi assinado em
Nova York; a vigencia ou nao deste docurnento perde significayao, tendo
em vista 0 seu expresso cancelamento em 15.1.65, antes, portanto, do
funcionamento da "TV-GLOBO" e sua substituiyao pela venda e arrenda
men to do irn6vel.
2. A cornpra e venda do irnovel foi realizada por escritura publica,
nada
havendoa objetar.
3. 0 contrato de arrendamento adotou urna rnodalidade que tern sido
freqtiente em alugueis cornerciais, sern que os locadores sejam considerados
s6cios.
4. 0 contrato de assisrencia tecnica e ti pico doscontratos
dessanatureza, apresentado, de urn lado, 0 ernpresarionacional se
precavendo e exigindo "habilitayOes" dos assessores e, de outro, 0
empresano estrangeiro, desejando verificar acontabilidade, tendo em vista a
forma de retribuiyao ajustada.
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Consti tui~1[o, permite afirmar que n1[o hainfringencia i nossa Carta Magna.
6. As oper~oos fmanceiras foram todas realizadas atraves de bancos
oficiais ou para tal autorizadose tiveram o caraterde financiamento aleat6rio.
7. N1[o ha duvida quanto ao absoluto con trole da ernissora por elementos
naciooais da empresa, nem quanto i lirnita~ao da atua~ao dos assess ores is
atribui~(Ses pre-estabelecidas.
8. Existem irregularidades mas nada tern a ver corn a orienta~ao
administrativa e in telectual da empresa.
9. Nao houve nenhum propbsito de subtrair qualquer inforrna~ao sobre as
opera~oos, que n1[o se revestiram, em absolu to, de qualquer carater de
clandestinidade. As autoridades brasileiras foram informadas antes da assinatura dos
diferentes contratos e durante 0 curso de novas negocia~oos.
10. 0 Sr. Roberto Marinho, corn urn patrimbnio declarado junto ao Imposto de
Renda, a custo historico, de CrI 12 bilMes, pr4ticamente so onerado pelas d£vidas de
TIME-LIFE, tern situa~ao econbmico-financeira que justificam os compromissos
assurnidos da ordem de Cr $8,6 bilMes.
11. A concorrencia i mesma entidade estrangeira das rela~oes de
fmanciamento, assistencia tecnica e arrendamento de imovel podera criar no futuro,
situa~oos que, desdeja, devemserevitadas.
12. A Cornissao designada para elaborar 0 anteprojeto de lei que regule corn
precis!ro e resguarde corn clareza 0 interesse nacional, em conformidade corn 0
preceito do Art 160 da Constitui~ao, pedimos venia, para sugerir que nesse
anteprojeto se estabele~am norrnas que evitem vincula~ao tiio estreita e-ntre urn
mesmo empresario nacional e uma mesma en tidade estrangeira".
2.5 - 0 processo (documenta~ao e relat6rios) relativo aos trabalhos da
Comissao foi an ex ado ao doCONTEL, no 13.309-65.
3 -Comissao ParlamentardeInquerito
3.1 - Na orbita do Poder Legislativo tambem foi 0 assunto submetido ao
ex ame da Comissiio ParI amen tar de In queri to
"para apurar os fatos relacionados a organiza~ao radio- T. V. e jornal "0
GLOBO" corn asempresasestrangeiras, dirigentes das revistas "TIMEe LIFE",
conforme Resolu~ao nP 185-60da Camara dos Depu tados.
3.2 - Do processo remetido a esta Consultoria nao constam as conclusOes a
que teria chegado essa Comissao. Apenas, existe a alega~ao da parte interessada
segundo a qual:
"0 processo da Cornissao Parlamentar de Inquerito nao chegou a
nenhum resultado definitivo legitimo, tais as ilegalidades ocorridas na sua
conclusao, denunciadas de publico pelo eminente Deputado Euripedes
Cardoso de Men~zes. N1[o 0 levaram, por isso, ao conhecimento do
plenario da Camara dos Depu tados",
IV Recurso
4.1 - Da decisao do CONTEL, inconforrnada, recorreu a TV-GLOBO
L TDA. (corn fundamento no artigo 24 da Lei 0.0 4. 117, de 27 de agosto de
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1962) para 0 Excelendssimo Senhor Presidente da Republica. Outrossim,
na conformidade do § 3P, do citado artigo, pediu efeito suspensivo para
seu recurso.
4.2 - 0 Senhor Presidente da Republica indeferiu 0 recurso acima
referido, conforme despacho publicado no Didrio Oficial de 14 de
fevereiro ultimo, pag. 1. 801, verbis:
"Ne go provimento ao
recurso".
4.3 - Mais uma vez irresignada, pediu a TV-GLOBO LTDA.,
reconsiderayao da decisiio supra, tendo 0 Excelentissimo Senhor
PTesidente da Republica encaminhado 0 pedido a esta Consultoria, corn 0
seguinte despacho:
Para 0 Consultor-Geral daRepublica opinar.Em 3 de rnaryode 1967".
razao pela qual passo a emi tir
ll-PARECER
5 - Os Fatos
5.1 - A "TV-GLOBO LTDA.", ccnstitui'da yor _pessoas fi'sicas
brasileiras natas, celebrou, em 1962, corn "0 GRUPO TIME-LIFE", dois
contratos - um de sociedade em conta de participariio e outro de
assist~nciJ1 tecnica.
5.2 - 0 primeiro tern natureza de urn contra to de financiamento.Por
ele 0 financiador - cujos recursos fornecidos seriam escriturados em conta a parte
nos livros da sociedade - receberia determinada percentagern dos lucros
liquid os da operaylIo comercial da ernpresa, todavia, sern ter qualquer
direito de propriedade daernpresa, ou sobre seus bens, ou sobre as ~Oes
representativas do capital social, ou ainda qualquer direito de gerencia ou
administrayao (ch'msula 5 e 11, letras "a" e "b "). Esse contrato pouco in te
resse tern para 0 desate do problerna, por isso que, antes rnesrno de a
estayao de TV entrarnoar, foi resilido:
5.3 - 0 segundo - de assistencia tecnica - e ti pico dos contratos dessa na
tureia, de uso corren tio. E precedido de "consideranda" que
consubstanciarn as justificativas do contrato e sua rnotivayao. A assistencia
tecnica que preconiza esta enurnerada em suas clausulas e se refere a
tecnica administrativa e operacional (programas, noticias, vendas,
publicidades, etc), bem coma conselhos tecnicos relacionados corn a
construyao da estayao e especificayao do equipamento. Para tanto, 0 grupo
TIME-LIFE coloca a
disposiyao da TV-GLOBO.
"... na capacidade de consultor, pelo prazo que a TV-GLOBO
desejar, uma pessoa corn as habilitayoes equivalen tesas de
urnGerente-Geral de urna estayao de televisao (1 -letra a)
e ainda
"... uma pessoa corn experiencia nos camp os da contabilidade e
finanyas. A referida pessoa trabalhara para a estayao em regime de
tempo integral, sob as ordens do Diretor-Geral e da Diretoria corn 0
titulo de Assistentedo Diretor-Geral... ".
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Al6m di~o
"... treinara nas especialidades necessarias para a opera~iio de
televisao comercial 0 nfunero de pessoas que a TV-GLOBO desejar
enviar aos Estados Unidos pelos prazos que a TV -G LO BO desej
ar". (1 -letra b).
5.4 - ESsa a~srencia tt!cnica,como nio poderia deixar de ser, I!
remunerada, na forma coma prescrevem a climsula 2 e suas letrasa, b, c, d
e e, docontrato de que se trata.
5.5 - 0 contrato de sociedade em conta de participa~io teve dur~io
eiemera. Em seu lugar, adotou-Sfo .:.-na nova forma contratual: cedeu a
"TV.GLOBO" ao "Grupo TIME-LIFE" seus direitos a promessa de
comprae vend a do predio em que esta instal ad a a esta~iio - corn exce~iio do
material necessArio a transmissiio - desaparecendo, assim, 0 financiamento,
que foi aplicado no pre~o da corn pr a do imbvel Celebrou-se, entiio,
contra to de arrendamento em que se preve 0 pagamento de aluguel,
mediante uma percentagem dos lucros H quidos da empresa.
5.6 - De consequencia, estiio em vigor os seguintes contratos:
a) de assisrencia tecnica
b) de arrendamento.
6 - TesesemDebate
6.1 - Em face dessa situa~io, indaga-se:
a) Poderia a TV -G WBO firmar 0 contrato de sociedade em conta de
participa~iio corn 0 Grupo TIME-LIFE, sem infringencia da legis1a~iio,
entiioem vigor?
b) Poderia a TV-GLOBO celebrar 0 contrato de assistencia tecnica,
nas bases coma 0 fez, corn 0 Grupo TIME-LIFE, sem ferir a legis1a~iio
brasileira que, entiio regulava a especie?

c) Permitiria a legisla~iio, entiio, em vigor, que a TV-GLOBO
assumisse, atraves de contra to de arrendamento, as obriga~oes
constantes daquele que assinou corn 0 Grupo TIME-LIFE?
7 -ODireito
7.1-Estabeleceo art 160daConstitui~iiode 1946:
"Art. 160. ~ vedada a propriedade de emp~sas jornalisticas,
sejam politicas ou simplesmente noticiosas, assim coma a de
radiodifusiio a sociedades anbnimas por a~oes ao portador e a
estrangeiros. Nem esses, nem pessoas juridicas, excetuados os
partidos politicos nacionais poderno ser acionistas deisociedades
an6nimas proprietarias dessas empresas. A brasileiros (art. 129 n.os I
e 11) cabera, exclusivamente, a responsabilidade principal delas e a
sua orienta~iio intelectual e administrativa".
7.2 '- Prescreve 0 art 38 e sua letra a, do Cbdigo Brasileiro de
Telecomunica~oes(Lein.o4.117,de 1962):
"Art. 38 - Nas concessoes e autoriza~Oes para a execu~io de
servi~os de radiodifusiio seriio observados, alem de outros requisitos os
seguintes preceitos e clausulas:
a) os diretores e gerentes seriio brasileiros natos e os tecnicos
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encarregados da opera~iro dos equipamentos transmissores seriro brasileiros
ou estrangeiros corn residencia exclusiva no Pais, permitida, porem, em
carater excepcional e corn autoriza~iro ex pressa do Conselho de
Telecomunica~oes, a admissiro de especialistas estrangeiros, mediante
contrato, para estas Ultimas fun~Oes,
e,aindanoart.44:
,,~ vedada a concessiro ou autoriz~iro do servi~o de radiodifusiro
a sociedades por a~Oes ao portador ou a empresas. que niro sejam
constituidas exclusivamente dos brasileiros a que se referem as alineas I ell
do art. 129 da Constitui~iro Federal".
7.3 :- Inicre-se, portanto, dos textos retro-transcritos que os
estrangeiros e pessoas juri dicas por a~oes ao portador nao podem:
a) ser proprietarios deempresasjomalisticas ou de radiodifusao; b )ser
acionistasde tais empresas;
c) exercer sua dire~ao, bem coma sua orient~ao intelectual e
administrativa.

8-0Merito
8.1 - As conclusoes dos que estudaram, sindicaram, perqueriJ'a!T1 e
analisaram 0 assunto, sao divergentes. Ha todavia em todas elas, urn denominador
comum: aqueIa, segundo a qual urge uma elabora~ao Iegislativa, cuj os tex too de
lei vedem ex pressamente as empresas que ex pI orem servi~os de radiodifusao,
CJ..uer sonora ou de imagens:
"a) firmar contrato de assistencia tecnica, quer corn pessoas fisicas ou
juridicas, cuja retribui~ao pelos servi<ros recebidos seja por meio de uma
determinada pe reen tagem da receita ou do lucro;
b) contratar tecnicos estrangeiros para assessoramento de
administra~ao e con tabilidade;
c) celebrar contratos de fmanciamentos em propor~Oesexcessivas ao
capital social e recursos fornecidos pelos pr6prios acionistas
proponrao esta a ser fIXada pelo CONTEL em ato regulamentar.
(Entendendo-se por financiamento, nao s6 0 puro e simples, coma ainda o
aleattrio coma a participa~ao em lucros, a sociedade em conta de
participa'rao ou qualquer outra forma negocial corn participa~ao em lucros);
d) estabelecer clausula contratual de loca~ao do im6vel ou equip
amen to cujo aluguel seja expresso em sua participa~ao na receita oulucro;
e) qualquer especie de convenio, acordo, ajuste ou contrato corn
empresas estrangeiras relacionadas corn a administra~ao, opera'rao e
programa~ao da esta~ao;
f) programa'rao que nao seja preparada pelas pr6prias emissoras ou por
firmas nacionais cujos cotistas acionistas, diretores, gerentes e
administradores sejam brasileiros natos;
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g) a exibi9ao de programas de origem estrangeira que ultrapassem a
propor9ao de 30% do honirio da programa9ao. (Para efeito do estabelecido
nesta letra, sera computado 0 perfodo de uma semana na distribui9ao da
percen tagem)".
8.2 - Essas foram as sugestoes constantes do Parecer do ilustre
Conselheiro Hugo Lisboa Dourado que, parece, a ten de ram :
a) ao despacho ministerial inserto na decisao do CONTEL (1.4); b) ao
que con tern os itens 11 e 12 das conclus6es dos membros da
Comissao Especial que dive rgi ram de seu Presidente (25).
8.3 - Tanto assim que, hoje, tais sugestoes se transformaram em
disposi90es legais (Decreto- Lei numero 236 de 28 de fevereiro ultimo, arts. 5P a
9P).
8.4 - Essas sugest6es sao frutos do exame procedido na TV-GLOBO e brotam do
processo respectivo. Justificando-as disse 0 Conselheiro Hugo lisboa Dourado:
"Todavia, a despeito da clareza, nos contratos de clausula que
estabelece a inalienabilidade das cotas e da dire9ao intelectual e
administra9ao da empresa, verificamos que as diversas formas de
retribuic;:ao por servic;:os prestados nos contratos de assistencia tecnica ou
na loca~o do im6vel, muito embora caracterizado no interesse economico do
empreendimento, poderiam vir a ser inconvenientes, a
ponto de tomar fnigeis os artigos da Constitui9ao e da lei que pretendem
impedir a ingerencia estrangeira a ponto de impor a orient~a:o intelectual e
administrativa de empresas de radiodifusao.
~ norma comezinha do Direito que qualquer preceito restritivo
ou proibitivo ntlo pode deixar de figurar expressamente na lei: (principio da legalidade) 0 que a le; MO profbe If legal ':
8.5 - Parece fora de duvida que os contratos celebrados pela
TV -GLOBO corn TIME- LIFE, expressa e inequivocamen te estabelecem:
a) que TIME-LIFE nao tera direito de possuir a96es do capital da
TV-GLOBO nem quaisquer direitos na TV-GLOBO que as leis
brasileiras atribuem as a96es de capitais;
b) que TIME-LIFE nao tera qualquer interferencia direta ou
indireta na dire9ao ou administra9ao da TV -G LOBO.
8.6 - Em consequencia, tais contratos se enquadram na letra e espirito
do art. 160 da Constitui9ao Federal, hem coma nas disposi90es do C6digo de
Telecomunica90es. Ao tempo em que foram celebrados, nao existia qualquer
disposi9ao legal que os vedasse ou proibisse. Ao contrano, eram de uso correntio;
tanto 0 de arrendamento, quanto 0 de assistencia Mcnica.
8.7 '- Argurnentar-se, agora, que tais contratos poderao vir a ser
inconvenientes, a ponto de tomar frageis os artigosda Constitui9ao e dalei que
pretendem impedir a ingerencia estrangeira.." e data venia, submeter a restri9ao de
direitos ao sabor de criterios subjetivos que podem gerar danosa inseguran9a para
os empresiuios, alem de ferir 0 invocado principio
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comezinho do Direito: oque a lei nilo pro(be e legal.

8.8 - A prova de que a lei nao proibia esta na recente expedic;:ao do DecretoLei nO 236, que alem das proibic;:Oes do artigo 160 da Constituic;:ao Federal, erige
a categoria de proibic;:ao 0 que foi considerado inconveniente nos contratos
celebradosentre a TV-G LOBO e TIME- LIFE.
Conse qiien temen te, da data desse Decreto-lei em diante, tornaram-se
ilegais os contratos identicos aos celebrados entre TV-GLOBO e TIME-LIFE:
contudo, nao pode a lei nova retroagir para alcanc;:ar os efeitos dos que lhe
antecederam, por forc;:a do mandamento constitucional relativo ao direito
adquirido.
8.9 - 0 contrato de sociedade em conta de participac;:ao e de arrendamento e
0 de a&sistencia t~cnica, desde que nao implicassem, atribuir a estrangeiros a
propriedade da TV, 0 direi to de possuir ac;:Oes nas respectivas sociedades an
onimas, ou flnalmente a ingerencia de estrangeiros na orientafi:ao e adrninistracrao
da empresa,podiam, ate 0 advento do Decreto-lei n? 236,de 28 de fevereiro ultimo,
ser celebrados, sem infringencia legal. Se posteriormente, tais contratos sao
considerados inconvenientes, podem ser evitados, mediante legislac;:ao nova (0 que
se fez), nunca, porem, invalidados ou retiflcados, sem quebra doprincipio
dalegalidade.
8.10- Se fosselevantada aobjec;:ao de que os contratosdaTV-GLOBO, apesar
de nao ferirem a legalidade do artigo 160 da Constituic;:ao de 1946, seriam
contrarios a seu espirito, ousaria discordar.
8.11 - 0 que a Constituic;:aovedaesta claro e expresso:
1) nao podem ser proprietarios de empresas jomalisticas as
sociedades anonimas por ac;:oes ao portador e os estrangeiros;
2) os estrangeiros e as pessoas juridicas nao podem participar de
taisempresascomo acionistas;
3) a direc;:ao dos jomais, bem coma a direc;:ao intelectual e
adrninistrativa, so poderao ser exercidas por brasileiros natos".
(pontes de Miranda. "Comentarios a Constituic;:ao de 1946", 2a
Edic;:ao,VoL V,pag.l11 e 112).
Pontes de Miranda para por em relevo a ratio legis desse texto constitucional,
se refere as sociedadesem comandita por ac;:Oes ao portador e faz ate 0 registro de
decisOes judiciais sobre a materia para aflnal, rematar:
"Mas a ratio legis opOe-se a que 0 acionista da sociedade de
comandita possa ser estrangeiro: ora, se a sociedade e em comandi ta por
ac;:oes ao portador, estaria exposto 0 jornalismo brasileiro a que estrangeiros
ti~ssem ac;:oes na empresa; se em comandita por ac;:oes nominativas, la
estaria vi si vel 0 estrangeiro. Resta saber se sendo
sociedade em comandita simples a sociedade proprietiria de empresajomalistica, algum s6cio comandiiliio ou alguns socios comanditarlos podem
ser estrangeiros. Ora se aos estrangeirose vedado participarem de empresas
jomali sticas coma acionistas, afomon coma quotistas".
(Obra citada, pag. 114).
As hipoteses figuradas sao bem diversas daquela existente entre
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TV-GLOBO e TIME-LIFE. Esta nao e nem acionista, nem quotista de TVGLOBO;nem 0 financiamento, nem 0 arrendamento, nem a assisrencia tecnica,
nenhum desses contratoslhe da qualquer dessas qualificalt<X:s, nem os tres, em
conjunto.
8.12 - Tambem, no que conceme a exigencia constitucional ace rea da
direltao e orientaltao intelectual, politica e administrativa a ser exercida somente por
brasileiro nato, parece, nao pairar duvida que in casu, a Constituiltao esta
respeitada. A unica objeltao seria neste sentido e constante dos "consideranda"
dadecisao do CONTEL verbis:
..."que mais de urna vez, e citado urn elemento de TIME-LIFE
cornatribui~esequivalentesa urn Gerente-Gera1 ". (gri famos).
"Se assim fora, realmente, ai estaria ferido 0 tex to constitucional. Mas,
o que consta do contrato 6 coisa parecido, entretanto, bem diversa, sic:
"Corn referencia a essa assistencia Time enviara a TV-GLOBO no
Rio de Janeiro na capacidade de consultor, pelo prazo que TV-GLOBO
desejar uma pessoa corn as habilitaroes equivalentes as de urn GerenteGeral de uma estariio de televisfio".
Atribui~es e habilita~es: bem se Ye, nao sao a mesma coisa. Deve-se
atribuir a quem tenha habilittlfoes, mas pode alguem ter habilitaltoes sem ter as
atribuiltoes, e isso e comum nos casos de assistencia tecnica, assessoria, consultoria,
etc., coma 0 de que se tra13.
9 - Conclusoes

9.1 - Pelo exposto, entendendo, data venia que 0 vicio de ilegalidade
nao macula os contratos celebrados entre TV-GLOBO Ltda. e TIME-LIFE,
sou de parecer que se atenda 0 pedidc de RECONSIDERAc;i\O para dar-se
provimento ao recurso interposto con tra a DECISAO 0.038-66 do
CONTEL
9.2 - Releva salientar por oportuno que a Constituiltao de 1%7 que
entrarli em vigor a 15 deste mes no seu artigo n ~ 166, d:i ao assunto tratamen to identico ao da Constituiltao ainda em vigor. Apenas, faz inc1uir ao
lado da radiodifusao as empresas de televisio e acrescenta a maU!ria nova
constante do § 2!', verbis:
"Sem prejuizo da liberdade de pensamento e de informalt<X:s
alei podera estabelecer outms condiltOes para a organizaltao e 0
funcionamento d~ empresas jomahsticas ou de televisao e de
radiodifusao no interesse do regime democnitico e do combate a
subversao ea cor
rup~o".
Sub censura.
Brasilia, 8 de marlt0 de 1967. - Adroaldo Mesquita da Costa,
Consultor-Geral daRep6blica.
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ANEX08
Parecer aprovado por Costa e Silva.

PRESID£NCIA
DAREPOBLICA
DESPACHOSDOPRESIDENTEDAREPO'BLIC
A
-CONSULTORlAGERALDAREPO'BLICA
- Parecer
R. 1.369-67 - NP 585-H, de 20 de outubro de 1%7. "Aprovo. Em 23 de
setembro de 1968".
NOTA: A 3 de setembro de 1968, atendendo a determinayao
do despacho de 11 de maryo de 1967, do Excelentlssimo Senhor
Presidente da Republica, 0 Banco Central do BrasH, por oficio
569-98-Ptesi, respondeu a Consultoria Geral da Republica que, ap6s
examinado o processo,mantinha as informayOes ja prestadas.
ASSUNTO: Contrato TV-Globo - Time- Ufe - Parecer
nP 49()'H - A situayao de fato verificada pelo CONTEL e
Banco Central corrobora asconclusOes juridicas do referido
parecer:
PARECER
Os contratos celebrados entre TV-Globo e Time-Life, depois de
exaustivamente
examinados
pelo
Conselho
Nacional
de
Telecomunicayoes e pela Comissao de Alto Nivel, nomeada pela Port aria
nP 22-B, de 24.1.66, do Senhor Ministro da Justiya, foram submetidos a
esta Consultoria Geral para estudoe parecer.
2. Neste 6r~0, emitiu-se 0 Parecer n 9 490-H, sobre 0 assunto, 0 qual
foi aprovado pel0 ExcelentlSsimo Senhor Presidente da Republica da forma
que se segue:
"0 parecer do Sr. Consultor-Geral da Republica chega a
conclusao da validade dos contratos em exame, por nao haverem eles
infringido qualquer dispositivo de lei vigente a 6poca de sua
celebrayao.
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minuciosa a an41ise que faz das disposi~oes legais apmtadas C0010
violadas, bem C0010 das clliusulas con tra tuais que as teriam vulnerado.
NiIo possso senao acoll1er essas conclusoes em sua procedencia juridica. :e
possivel, porem, que a letra dos contratos niIo viole a lei vigente a epoca de
sua prOO1ulga~iIo, niIo se lhes podendo aplicar a lei posterior, sem
retroa~ao. Mas, dois silo os argument os principais da argiii~ao de viola~ao,
e que nao sao exclusivamente de natureza juridica, mas tambem de
averigua~iIo factual: 0 primeiro e quanto a eventual existenciade c1ausula
que atribuiria a estrangeiro ou pessoa indicada por estrangeiros fun~oes de
gerencia de TV, e isso e vedado pela Constituicrao e mesmo pela lei vigente
a epoca da celebra~iIo dos contratos. 0 segundo diz respeito ao investimento
e a sua remunera~ao. o parecer do CONTEL argiii irregularidades no
investimento e na remessa cambial, atraves dos quais se teriam enviado
recursos para a constru~ao e instala~ao da TV ~lobo, bem assim
nasmodalidades de sua remunera~ao, 0 que poderiainfringir a Constitui~ao
Federal e 0 C6digo de Telecomunica~Oes. Assim, sem acolher as
conc1usOes de nulidades dos con tra tos, uma vez que os fundamentos do
parecer do Sr. Consul tor Geral da Republica demonstram que nao houve
infringencia legal reconsidero meu despacho anterior, mas determino se
procedam as seguintes diligencias:

a) que 0 CONTEL verifique se de fato ha atribui~ao de poderes de
gerencia ou de orienta~ao intelecutal ou adrninistrativa a estrangeiros; caso
se constate, em qualquer momento, esse fato, caracterizar-se-ia.
apesar da letra dos contratos, infr~ao a lei brasileira, sujeita a san~Oes no
C6digo de Telecomunica~Oes;
b) que 0 Banco Central do BrasH verifique a regularidade das
remessas cambiais, registro de capital e modalidades de sua remunera~ao,
reexarninando estas questoes, de acordocom a legisla~ao vigente a epoca da
celebra~ao
dos
contratos,
e
em
confronto
corn
as
alega~OesdoCONTELc.:>nstantes deste processo."
3. Em face desse despacho, foi 0 processo encaminhado ao CONTEL,
para as providencias requeridas.
Pela Exposi~ao de Motivosn.0 29,de 12de junhoUltimo, oPresidente do
CONTEL prestou as seguintes informa~oes ao Excelentisssimo Senhor Presidente
daRepublica, verbis
"Ca be , aqui relembrar urn pequeno trecho da Exposi~ao de Motivos
nP 20/CONTEL, de 2 de mar~o de 1967, quando 0 entao Presidente do
Consell1o, Comandante Euclides Quandt de Oliveira, assiminformava
aoExcelentissimo Senhor Presidente da Republica:
"H. Devo esc1arecer que, ao que tudo indica, nao existe, no momento,
nenhuma intromissao de TIME-LIFE na administra~ao e orienta~ao
intelectual da TV. Isso nao altera as conc1usOes acima, feitas porque se
tivesse sido apurada a existencia dessa intrornissao 0 remedio a
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aplicar teria de ser outro: acassa~o de concessao".
Nenhurn fato novo surgiu, positivando a intrornissao de TIME-liFE
na administr~ao e orienta~ao intelectual da TV GLOBO LTDA. 0 que
rnotivaria, sern duvida, a proposta de cassa~ao da concessao; 0 CONTEL ja
levou ao conhecirnento do Excelentissimo Senhor Presidente da Republica
tudo 0 que conhecia e sabia; propos as solu~~s que julgou acertadas. Nao
obstante, 0 CONTEL, de acordo corn a sua atribui~ao legal, referida no
Despacho do Senhor Presidente da Republica, rnanter-se-a atento ao
procedimento futuro da ernissora, propondo, se for 0 caso, a rnedida
corretiva que venha a se imp or, caso se
coostate a viola~ilo da Lei ou da Constitu~o, nas rela~Oes rnantidas en tre
TV -GLOBO e TIME- LIFE.
4. Tambern 0 Banco Central da Republica atraves do oricio 148-67, de 29 de
junho Ultimo, respondendo ao Telex 72/SCAER-906, da Chefia do Gabinete Civil,
no qual se solicitava 0 atendirnento ao preceituado na letra "b" do despacho
presidencial retrotranscri to, esclareceu, sic;
"A propOsito, esclarecernos a V.Exa. que nao recebernos, para
providencias e inforrna~oes cabfveis, 0 processo decorrente das referidas
recornenda~Oes, 0 qual, segundo apuramos, se encontra ainda no Conselho
Nacional de Telecornunica~oes, para as verifica~oes constantes da alfnea "a"
do citado despacho presidencial. Ernbora, para o integral cumprimento das
diligencias atribuidas ao Banco Central, necessario se tome nos sejam
encaminhadas todas as pe~as do processo que se encontra em poder do
CONTEL, esclarecendo que as opera~oes realizadas pelo Grupo Roberto
Marinho (TV-GLOBO Ltda. Radio Globo Roberto Marinho e Ernpresa
Jomalfstica Brasileira) constantes dos quadros dernonstrativos anexos, foram
registrados neste brgao de conforrnidade corn as normas exigidas e
estabelecidas pela Lei nurnero 4.131,de3.9.62
No que se refere as opera~Oes realizadas pela Time-life Brazil Inc., e
pelo Sr. Roberto Marinho, tambern discriminadas em anexos, foram
registradas pela Carteira de Cambio do Banco do Brasil, corn base
naInstru~o 289, daextintaSUMOC."
5. Alias, nesse particular, 0 Senhor Celso Luiz Silva, Gerente de
Fiscaliza~ao e Registro de Capitais Estrangeiros, do Banco Central e rnernbro da
Cornissao Especial norneada pelo Senhor Ministro da Justi~a, afirmou categbrico
no Relatbrio que subscreveu, conjuntamente, corn 0 Tell Cel. Rubens Mario Brurn
Negreiros, da Secretaria do Conselho de Seguran~a Nacional, verbis:
9. Nao houve nenhurn propbsito de subtrair qualquer informa9ao
sobre as opera90es, que nao se revestiram, em absoluto, de qualquer carater
de clandestinidade. As autoridades brasileiras foram informadas antes da
assinatura dos diferentes contratos e durante 0 curso de novas negocia90eS.
6. As opera90es financeiras foram todas realizadas atraves de
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bancos oficiais ou para tal autorizados e tiveram 0 carater de financiarnento
aleat6rio."
6. Como se ve as duas recomenda~lSes do despacho presidencial
retrotranscrito - uma dirigida ao CONTEL letra "a" e a outra ao Banco Central do
Brasilletra "b" estAo resp 00 did as: a primeira, no sentido de que "nao existe, no
momento, nenhuma intromissao de TIME-LIFE, na administra~ao e orienta~ao
intelectual da TY-GLOBO; a segunda, que "as opera~lSes realizadas pela TIMEUF~ Brazil Ioe., e pelo Sr. Roberto Marinho foram registradas pela Carteira de
Cambio do Banco do BrasH, corn base na Instru~ao 289, daextintaSUMOC."
7. De conseguinte, as investiga~lSes procedidas, apenas robusteceram as
conclusoos, do Parecer n.o 49()'H, desta Consultoria, que, assim, permanece sem
qualquer alter~ao.
Sub censura.

-

Brasilia, 20 de outubro de 1967. - Adroaldo Mesquita da Costa,

Consultor-Geral da Republica.
Referencian.o 585-H
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ANEX09:
Lirnite de posse de concesst'Ses nos anteprojetos
do C6digo Brasileiro de T elecomunic~Oes.

Limire de passe de concessoes: na legisla~a:o vigenre (Deaeto 236) e em
tres versOes do an reprojeto do novo C6digo

Modalidades do Servio

Decreto Versa 0
236

«

@

Q
rn

is
0

is

**

VeISao

jan. 75

dez.7S

-/-

-/-

Locais

4

4

Regionais

3

MfDIAS Nacionais
(OM)
TOTAL

2

2

2**

-/-

9

9

12

12***

ONDASTROPICAIS (OT)

3

3*

6

6

FREQUENCIAM:.>D. (FM)

3

6

ONDAS CURT AS (OC)

2

ONDAS

«
.~
.

novo 74

Versa 0

'0 No maxim 0, duas por Estado.
V.H.F.
5*
t< No maxima, uma por Estado.

3*

10*

10

2**
S.

-/-

10

2

2

5*

15. * * *

Sendo 10 ateSOkwe 2acimade SOkw.
di!3
****
U.HP.
5*
5*
S.
-/1-0> SendoS em cidades de ate 300milhabitantes;
5 em cidades corn popula~oentre 300mil e urn milhao de habitantes;
e 5 em cidades corn popul~ao igual ou superior a urn milhao de habitantes.
OBS.: Os limites fixados na versao de dezembro de 1975, Coram mantidos ate a l1.a
versao, de dezembrode 1979.
F onte: Originais de minutas elaboradas pelo Ministerio das Comunica~Oes.

299

o
AUTOR

Nascido a 29/12/54 em Porto Alegre. Jomalista, forrnado pela UNI.
SINOS (RS) em 1977. Diretor do Jornal Informa~o, semamhio da irn.
prensa independente que circu10u no RS de 1975 a 1976. Correspondente
do jornal Movimento de 1975 ate seu fechamento. Trabalhou, de 1975 a
1978, nos jornais Di3rio de Noticias e Folha da Manha:.
Cursou rnestrado na Universidade de Brasl1ia (lhtB) em 1979/80,
concluido em 1983, corn a apresenta~o da d~serta~o "A introdu~o de
cornunica~o no BrasH: tentativas de implanta~o do serviyo de cabodifu.
sa:o, urn estudo de caso", aprovada por banca cornposta pelos proCessores
Murilo Rarnos (coordenador) e He1ene Barros e pel0 jornalista CarIos
Chagas. Foi professor e chefe do Departarnen to de Cornunica~o da
Universidade Federal de Santa Catarina, de 1980 a 1984. Foi rnernbro da
cornissa:o de Coordena~o e urn dos articuladores da Frente Nacional de
Luta por Politicas Dernocniticas de Cornunica~o, criada em 1984 e que
reuniu dezenas de entidades e personalidades. Atua corno pesq~ador e
colaborador de revistas e publicayoos especializadas do BrasH e da
America Latina.
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